
Tweede en derde graad BSO HAARZORG en BSO HAARSTILIST 

(specialisatiejaar) in de kijker                                OLVI - GENT 

Waarom kiezen voor Haarzorg? 

 je wil kapster of kapper worden 

 je hebt belangstelling voor het verzorgen van haar en 

modetrends 

 je ben sociaal vaardig en modebewust  

 je bent bereid om klanten professioneel te helpen, hen  

correcte en nuttige informatie te bezorgen 

 je bezit een gezonde dosis werklust en doorzettings-

vermogen 

 je kan na een 2de en 3de graad Haarzorg het speciali-

satiejaar Haarstilist volgen en zo het diploma van se-

cundair onderwijs behalen. 

Haarzorg - Haarstilist: iets voor jou? 

 je maakt kennis en oefent de verschillende vormen 

van haarverzorging (brushing, watergolf, permanent, 

kleurtechniek, damessnit en herensnit)  

 naast haarzorg komt ook een basiskennis gelaatsver-

zorging en manicure aan bod 

 je leert gebruik maken van allerlei producten voor 

haarzorg, gelaats– en handenverzorging 

 je leert omgaan met klanten (telefonische afspraken 

regelen, onthaal …) 
 

In de tweede graad wordt vooral aandacht besteed aan: 

 het verwerven van de basistechnieken 

 het omschrijven en verwoorden van de handelingen  

 het creatief bezig zijn met kapsels op oefenhoofden 
 

In de derde graad zal je: 

 je verder ontplooien in de praktische vaardigheden 

 je kijk verruimen op de fascinerende  wereld van de 

haartooi in al zijn facetten 

 modetrends volgen en uitwerken 

 werkplekleren: modellenweken en één dag stage 

 verwendagen op verplaatsing, bvb in RVT en andere 

Waarom kiezen voor Haarstilist? 

 je wil je kennis op het domein van haartooi verder uit-

diepen 

 je kan praktische ervaring opdoen in een kapsalon 

 je kan een dag in de week op praktijkstage gaan + één 

week blokstage 

 Je neemt deel aan wedstrijden 

 je kan naast het diploma van secundair onderwijs het 

getuigschrift Bedrijfsbeheer behalen, waarmee je je 



Wat na deze studierichting? 

Na de derde graad Haarzorg: 

 

 kan je kiezen voor het derde leerjaar van de derde 

graad Haarstilist. 

 

 kan je kiezen om te werken als zelfstandig kapper, 

hulp in een kapsalon, kapper bij theaters en op-

era’s, TV, film- en fotostudio’s, vertegenwoordiger 

van cosmetica, kapper in ziekenhuis of RVT … 

 

 

Na het derde leerjaar van de derde graad Haarstilist 

behaal je het diploma secundair onderwijs waarmee je 

kan: 

 
 
 werken als zelfstandig dames– of herenkapper 
 
 werken in dienstverband bij een kapper 
 
 werken als grimeur op zelfstandige basis of in 

dienstverband 
 
 werken in de bedrijfswereld o.a.; in firma’s voor 

verzorgings– en kappersproducten, verzorgingsin-

stellingen, theaters, opera’s, televisie, film– en   

fotostudio’s 

 werken  
 
 opstarten van een zelfstandige onderneming zoals 

een kapsalon, een schoonheidscentrum, een parfu-

merie... 
 

 verder studeren in het hoger onderwijs  o.a. binnen 

het eigen studiegebied 

 Se-n-Se TSO  esthetische lichaamsverzor-

ging 

 Se-n-Se TSO grime 
 

 verder studeren buiten het eigen studiegebied 
 
 studeren in het volwassenenonderwijs 

Je vooropleiding? 

Tweede graad Haarzorg: 

 vanuit het Beroepsvoorbereidend leerjaar 

 

Derde graad Haarzorg 

 vanuit de tweede graad BSO Haarzorg 

 vanuit de tweede graad TSO Bio-esthetiek 

 

Derde leerjaar van de derde graad Haarstilist 

 vanuit de derde graad Haarzorg 

 elke derde graad binnen hetzelfde studiegebied 

 elke derde graad mits gunstig advies van de toela-

tingsklassenraad 



 Lessentabel van de tweede en derde graad BSO Haarzorg 

Lessentabel van het derde 

leerjaar van de derde graad BSO 
Haarstilist 

 2de graad   3de graad  

Vakken 1ste leerjaar 2de leerjaar vakken 1ste leerjaar 2de leerjaar 

Frans 2 2 Frans 2 2 

Katholieke godsdienst 2 2 Katholieke godsdienst 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 

Maatschappelijke vor-

ming 
2 2 

Maatschappelijke vor-

ming 
2 2 

Nederlands 3 3 Nederlands 2 2 

Plastische opvoeding 1 1 Plastische opvoeding 1 1 

Wiskunde 2 2 Bedrijfsbeheer - 2 

Toegepaste informatica 1 1 
Realisaties haarzorg 

(inclusief stage) 
21 21 

Realisaties Haarzorg 17 17    

 32 32  32 34 

 3de leerjaar van de 3de 

graad 

Vakken 3de leerjaar  

Frans 2 

Katholieke godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Maatschappelijke vorming 2 

Nederlands 3 

Plastische Opvoeding 1 

Bedrijfsbeheer 2 

Salonwerk en stages 18 

 32 

De leerlingen van het 3de jaar van de 3de graad 

haarstilist bereiden hun didactisch kapsalon voor met 

een marktonderzoek; nadien kiezen ze een eigen 

huisstijl en een naam voor hun kapsalon.  

Ze ontwerpen een logo, kiezen een uniforme kledij 

en een productgamma. Ze organiseren een feestelij-

ke opening met een receptie. Ze maken een prijslijst 

voor de aangeboden diensten.  

De werking tijdens het didactisch kapsalon organise-

ren ze met een beurtrol en een werkrooster. Ze doen 

zelf het stockbeheer en de boekhouding.  

Regelmatig organiseren ze een promotieactie, binnen 

of buiten de school. 

Het kapsalon is in het gebouw van de school onder-

gebracht en heeft een eigen ingang op de hoek van 

de Nieuwebosstraat met de Tweebruggenstraat. Daar 

worden de klanten persoonlijk onthaald en begeleid 

naar het volledig vernieuwde salon dat zich op de 

benedenverdieping bevindt. 

Het didactisch kapsalon als 

onderdeel van de opleiding  in 

het derde leerjaar van de derde 

graad BSO Haarstilist 



Waarom kiezen voor Haarzorg en Haarstilist in het  

Onze-Lieve-Vrouwe-instituut (OLVI) Gent? 

Leren op OLVI 

 

Onze missie  

 

OLVI Gent heeft een lange traditie in kwali-

tatief beroepsonderwijs. Niet alleen hechten 

we veel belang aan de praktijkgerichte afde-

lingen, maar ook aan de diverse talenten 

van jongeren die bewust voor een beroeps-

opleiding kiezen. 

 

We willen onze jongeren een tweede thuis 

aanbieden door persoonlijke begeleiding en 

studieondersteuning met een waaier aan ac-

tiviteiten binnen de lessen maar ook buiten 

de schoolmuren. We willen onze leerlingen 

optimale kansen geven zodat ze na hun op-

leiding met hun talenten meteen in het be-

roepsleven aan de slag kunnen. 

 

Onze katholieke school draagt intercultureel 

onderwijs hoog in het vaandel. Wederzijds 

respect voor iedereen staat hierbij centraal, 

respect geven is respect krijgen. Op onze 

school willen we jongeren opvoeden om in 

een multiculturele samenleving te kunnen 

werken en samenwerken. Door samenwer-

king bereikt men immers meer! 

Onze-Lieve-Vrouwe-instituut 

Tweebruggenstraat 55 

9000  GENT 

 

tel. 09 225 46 44 

fax 09 233 53 89 

info@olvigent.be 

www.olvigent.be 
 

 

Bereikbaarheid 


