
 

Pedagogische begeleidingsdienst 1 

Beschrijving van de studierichting 

Plaats in de matrix 

Derde graad arbeidsmarktgerichte finaliteit – domein Maatschappij en welzijn  

Visie op de studierichting 

• De studierichting Haarverzorging is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op 
doorstroom naar de arbeidsmarkt. 

• Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn als kapper zoals het ontvangen van klanten, 
adviseren en helpen bij de keuze van kapsels, haarsnitten, haarkleuren en het uitvoeren van 
haarverzorgingstechnieken. 

• Haarverzorging wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De 
basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte 
finaliteit. 

Leerlingenprofiel 

Een leerling uit de studierichting Haarverzorging: 
• is geïnteresseerd in trends in haarverzorging; 
• wil informatief advies geven aan klanten bij het uitvoeren van haarverzorgingstechnieken op klanten 

zoals tijdelijke en blijvende omvormingen, gelegenheidskapsels, (ont)kleuringen, basis- en 
gecombineerde snitten en scheertechnieken; 

• is bereid de aangeleerde basis-schoonheids- en lichaamsverzorgingstechnieken zoals het reinigen van 
huid en nagels, uitvoeren van een handverzorging en -massage en aanbrengen van make-up op 
klanten te onderhouden; 

• is bereid zijn mondelinge communicatieve vaardigheden uit te breiden met courante woorden, 
eenvoudige zinnen en elementaire vakterminologie in het Frans en Engels. 

 

Componenten van de studierichting 

Haarverzorging 

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Specifiek gedeelte 

BK Kapper (3) 

 
Minimale materiële vereisten 

Deze studierichting vereist (polyvalente) didactische leslokalen voor haar- en schoonheidsverzorging en een 
didactisch salon. 

 

Haarverzorging in een notendop 

  



 

Pedagogische begeleidingsdienst 2 

Vergelijking met ‘oude studierichtingen’ 

Concordantie 

BSO Arbeidsmarkt 
Haarzorg Haarverzorging 

Accenten binnen de opleiding 

• Hoewel het aantal doelen en de formulering van de doelen ‘anders’ zal zijn, komt de nieuwe 
studierichting ‘Haarverzorging’ inhoudelijk in ruime mate overeen met de oude studierichting 
‘Haarzorg’. 

• Het is wel belangrijk om bewust te zijn van het feit dat ‘Haar- en schoonheidsverzorging’ in de 
tweede graad werd afgebakend tot het aanleren en inoefenen van de basisvaardigheden. De 
voorkennis van de leerlingen zal dus anders zijn. 

• In de nieuwe richting ‘Haarverzorging’ in de arbeidsmarktgerichte finaliteit leren leerlingen in de 
toekomst ook basiskennis van gesproken Frans én Engels, zodat ze in hun mondelinge communicatie 
met klanten courante woorden, eenvoudige zinnen en elementaire vakterminologie in het Frans en 
Engels kunnen hanteren. 

Onderliggende studierichtingen uit tweede graad 

Haarverzorging in de derde graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen uit de tweede 
graad: 

• Haar- en schoonheidsverzorging 

Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen:’ 

Haar- en schoonheidsverzorging  

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Specifiek gedeelte 

BK Kapper (3) 
BK Schoonheidsspecialist (3) 

Vergelijking van de nieuwe studierichting met aanverwante richtingen  

Haarverzorging Schoonheidsverzorging 

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Specifiek gedeelte Specifiek gedeelte 

BK Kapper (3) BK Schoonheidsspecialist (3) 

 



 

Pedagogische begeleidingsdienst 3 

Vervolg na de derde graad 

De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze 
beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk. 

De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding waarbij ze één of meerdere 
extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt.  

De leerlingen kunnen tenslotte ook kiezen voor Se-n-Se-opleiding als voorbereiding op hoger onderwijs 
(bacheloropleiding). 


