SPECIFIEK GEDEELTE
De mensen een goed gevoel geven met een andere look en hun kapselwensen waarmaken, dat moet een absolute prioriteit zijn voor een kapper/kapster.
De afdeling haarzorg is geen goedkope afdeling qua materiaal, maar wanneer de leerling goed zorg draagt voor zijn/haar materiaal dan kunnen ze dit voor
onbeperkte tijd gebruiken.
VAKTECHNOLOGIE HAARZORG
Dit kan gaan van benamingen materiaal tot werking van een kleuring op het haar. Ieder onderdeel van haarzorg wordt praktisch aangeleerd, maar bij
ieder stuk hoort meer informatie en tijdens vaktechnologie wordt alles verduidelijkt.
WATERGOLF
Is een tijdelijke bewerking van het haar en hier leren we de haren in te rollen, in verschillende patronen en materialen.
PERMANENT I KLEUREN
De leerlingen leren permanente behandelingen toepassen zoals krullen en kleuringen. Door het gebruik maken van verschillend materiaal, verdelingen en oprollingen kunnen wij kapsels creëren die voor iedereen geschikt zijn en met een lange houdbaarheid.
SNIT
In de 2de graad beperkt zich dit tot de basissnitten die essentieel zijn om in de 3de graad gepersonaliseerde snitten te leren knippen.
BRUSHING
Dit is een tijdelijke bewerking van het haar en de oefeningen worden aangeleerd op een oefenhoofd. Het vak concentreert
zich op het personaliseren van kapsels en dit op basis van een opdracht, de wens van het model of een foto.
KAPSELTECHNIEKEN
Bij iedere gelegendheid hoort een kapsel en daarom is het ook enorm belangrijk dat de leerlingen verschillende
opsteektechnieken onder de knie krijgen om dan later een eigen kapsel te creëren.
HERENKAPPEN
We leggen de focus op de basistechnieken van herenkappen, scheren, de basissnitten en hun afwerking.
BIO-ESTHETIEK
Niet alleen het haar komt aan bod in de 2de graad van haarzorg, maar ook de handen zijn hier heel belangrijk. In het lesuur bio-esthetiek leren de leerlingen hoe ze de handen van begin tot einde kunnen
verzorgen.

2de graad Haarzorg
De opleiding haarzorg 2de graad
biedt de leerlingen een kleiner pakket algemene vakken en focust zich
vooral op de praktijkvakken. In de 2de
graad krijgen de leerlingen een sterke basisopleiding om zo later naar de 3de graad
te kunnen overstappen.

In de loop van ieder jaar wordt van de leerlingen
verwacht dat ze modellen voor elk onderdeel zelf
meebrengen, dit om hun praktische vaardigheden
nog meer te ontwikkelen. Ieder onderdeel van onze
praktijkvakken sluit aan bij het totale dienstenpakket
dat aangeboden wordt in een kapsalon.

GETUIGSCHRIFTEN
Aan het einde van het tweede leerjaar van de tweede graad:
studiegetuigschrift.
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Het behalen van een getuigschrift of diploma haarzorg biedt verschillende mogelijkheden. Met een
getuigschrift kan je tewerkgesteld worden als
kapper en werken in een groothandel. Wanneer
je een specialisatiejaar volgt kan je verder studeren en je bachelordiploma behalen van
leerkracht, een eigen zaak opstarten (mits
je een diploma bedrijfsbeheer behaalt in
het specialisatiejaar), vertegenwoordiger van een firma worden, een
groothandel openen en verder kan
je ook verschillende bijscholingen
volgen om te specialiseren in
extensions, pruiken maken, ...
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Voorkennis heb je niet nodig om te kunnen starten in de 2de graad, maar wel is het aangeraden om het beroepsvoorbereidend leerjaar haarzorg
in de 1ste graad reeds gevolgd te hebben. Een creatieve geest en gemotiveerde ingesteldheid zijn eigenschappen die iedere leerling nodig heeft om deze richting te volgen.
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TOELATINGSVOORWAARDEN
Tweede graad: eerste graad van het Secundair Onderwijs of beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht beëindigd hebben.

