
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Basis haarverzorging 
Opleidingsvorm 3 Studiegebied: Maatschappij en welzijn 

Opleidingsfase 

Wat na Basis haarverzorging? 
Na de opleidingsfase stap je over naar de kwalificatiefase. 
Tijdens de kwalificatiefase medewerker kapper leer je: 

• zelfstandig werken tijdens salonwerk 

• deelnemen aan stages op de werkvloer 

• praktijklessen op verplaatsing 

• deelnemen aan kampioenschap medewerker kapper 
 
Gedurende deze schooljaren krijg je regelmatig 1 dag praktijkles op 
verplaatsing. Hierdoor krijg je de kans om samen met de leerkracht de 
aangeleerde technieken in te oefenen op de werkvloer. Daarnaast ga je 
ook nog een aantal weken zelfstandig op stage. 
 
Na deze kwalificatiefase kan je in onze school een tweede kwalificatie 
en/of een jaar alternerend beroepsonderwijs volgen wat de 
tewerkstellingskansen verhoogt. 
Hier leer je: 

o vervolmaking van moderne snit-, kleur- en permanenttechniek 
o gelnagels 
o barber 
o extensions 
o opleidingen bij UBK 
o make-up technieken, wenkbrauw- en lashestechnieken 

 
 

 



 

Wat leer je bij Basis haarverzorging? 
In de opleiding Basis haarverzorging leert men onder 
begeleiding handelingen uitvoeren met betrekking tot:  

• omgang met de klant 

• haarverzorging  

• tijdelijke omvormingen van het haar 

• gelegenheidskapsels 

• make-up en manicure 

• netheid en organisatie van de werkplek 

 Is Basis haarverzorging iets voor jou? 
• je houdt ervan om mensen mooi te 

maken 

• je bent graag creatief bezig 

• mode en schoonheid interesseren je 

• je werkt graag in en met een team 

• je hebt een goede werkhouding 

• eigen hygiëne en hygiëne in een 
kapsalon vind je belangrijk 

• je kan beleefd omgaan met mensen 

 
DAN IS DIT DE GEKNIPTE OPLEIDING 

VOOR JOU! 

Geïntegreerde Algemene en  
Sociale Vorming (GASV)  
Tijdens de lessen krijgen de leerlingen 
zinvolle thema's aangeboden, maar 
ook leuke projecten: samen tegen 
pesten, sociale media, vrije tijd...  
 

Extra troeven van GASV OV3  
in onze school: 

• je eigen smartschoolaccount 

• blind leren typen 

• uitstappen en activiteiten 

• vierdaagse en zeeklassen 

• computers in de klas 

• betrokken klascoaches 

• ... 

Kapsalon Easy Look 
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