
 

ter zee 
School voor individueel begeleid en 
aangepast secundair beroepsonderwijs 

M. Sabbestraat 8 

059 70 34 68 

8400 Oostende 

info@terzee.be 

   

 

Beroepsonderwijs op maat! 

 

OV3 Type Ba —1– 3—4 —9 (ass) 

 

Observatiefase 

  Hoeklasser 

  Schilder-decorateur 

  Winkelhulp 

   Grootkeukenmedewerker 

   Kappersmedewerker 

 

Opleidingsfase 

 

Kwalificatiefase 

 

Integratiefase  

= grotere kansen op vaste tewerkstelling  

 in de toekomst 

 

 

 

 

Tewerkstelling binnen  

het reguliere arbeidscircuit 

 

Leerlingen maken een keuze tussen de 

verschillende richtingen 
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KAPPERS 

MEDEWERKER 



In mijn opleiding 

kappersmedewerker leer ik... 

Contactvaardigheden 

- Gepaste taal en omgangsvormen 

- De klant onthalen en installeren 

- Met informatie omgaan 

- De vaktaal gebruiken 

Persoonlijke verzorging 

- Basisprincipes van lichamelijke verzorging 

- Basisprincipes van uiterlijke verzorging 

- Belang van goed bewegen en gezonde 

voeding verwoorden 

Haarzorg 

- Het haar wassen 

- Het haar verzorgen 

- Het kapsel afwerken 

Basissnitten 

- Basissnitten voor dames en heren 

- De baard scheren 

Permanents 

- Behandelingsplan en 

voorbereidingstechnieken toepassen 

- Permanents uitvoeren 

- Kennis van de 

producten en materialen 

Oprollingen en brushings 

- Het haar oprollen/ brushen 

- Integratie van de oproltechnieken 

toepassen 

Kleuringen 

- Een behandelingsplan opmaken 

- Een kleuring toepassen 

Manicure in functie van het beroep 

kappersmedewerker 

- Nagels vijlen 

- Nagels lakken 

Wenkbrauwen epileren 

Make-up bijwerken in functie van het 

beroep kappersmedewerker 

Ik kies voor de opleiding 

kappersmedewerker omdat... 

 Ik in een kapsalon wil werken 

 het sociaal contact met de mensen belangrijk is 

 Ik geïnteresseerd ben in de nieuwe modelijnen 

 ...En nog zoveel meer…. 

Als ik afgestudeerd ben als 

kappersmedewerker dan... 

 Hoop ik de kans te krijgen om op mijn stageplaats 

te kunnen starten als kappersmedewerker of in 

een verzorgingsinstituut 

 Hoop ik de mogelijkheid te krijgen om nog 

nascholingen te volgen aangepast aan de nieuwe 

modelijnen en nieuwe technieken  

Als ik afgestudeerd ben als 

kappersmedewerker moet ik kunnen... 

 eigen werkzaamheden plannen 

 eigen werkzaamheden op de werkplek 

organiseren 

 werkzaamheden voorbereiden 

 een administratie bijhouden 

 materialen en grondstoffen herkennen 

 onderhoudsvoorschriften naleven 

 zelfstandig en in team werken 

 met voorschriften inzake kwaliteit, 

welzijn, 

  veiligheid en milieu omgaan, vooral 

afval en 

 restproducten sorteren en verwijderen 

en met gevaarlijke stoffen weten om te 

gaan 


