
Een school in een groene omgeving met het oog op de toekomst!

GO! technisch atheneum Ieper, Plumerlaan 26, 8900 IEPER

 057 20 16 20    057 21 72 75     @ kta.ieper@g-o.be

 kta-ieper.com

Werkgelegenheid:
Kapsalon, tv-stations, theater etc.

Verder studeren:
Specialisatiejaar haarstilist (zie aanbod specialisatiejaren in het Technisch Atheneum Ieper)

Wat na het zesde jaar Haarzorg?

  Ben je graag creatief, modebewust en dynamisch?  Dan ben je de geknipte persoon 
voor deze afdeling. De afdeling haarzorg beschikt over een modern kapsalon waar de 
leerlingen door een dynamisch team van leerkrachten worden onderricht in verschillende 
kapseltechnieken en schoonheidsverzorging.  

Deze opleiding is praktisch en breed opgevat. Hoewel je wordt voorbereid op het kappersbe-
roep, komen ook gelaatsverzorging, grime en manicure aan bod. Je maakt kennis met de ge-
schiedenis van de mode en in het bijzonder van de lichaamsverzorging en de haartooi. Je leert 
(aandoeningen van) haar en hoofdhuid kennen en ermee omgaan. Ook haarproducten, hun 
gebruik en (chemische) werking, kleuren, hygiëne, de inrichting van het kapsalon etc. worden 
besproken. Tijdens praktijklessen op school en via stages oefen je verschillende technieken in 
(wassen, knippen, watergolf, permanent, kleuren, brushing etc.) bij dames, heren en kinderen. 
Door salonwerk leer je ook hoe je iemand scheert en hoe je baarden en snorren verzorgt. 

Zoals ieder beroep evolueert het werkveld van kappers constant. Daarom is ons program-
ma op school erg gevarieerd en ontdek je de nieuwste trends op het gebied van snit, 
kleuring en styling. Vaak slepen we dan ook mooie prijzen in de wacht op kapperswed-
strijden. 

BSO - Haarzorg



Basisvorming 1e leerjaar 2de leerjaar

AV Godsdienst of niet-confessionele zedenleer 2 2

AV Engels 2 2

AV Lichamelijke opvoeding 2 2

AV Project algemene vakken 6 6

Totaal 12 12

Basisvorming 1e leerjaar 2de leerjaar

AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 2

AV Engels 2 2

AV Lichamelijke opvoeding 2 2

AV Project algemene vakken 4 4

Totaal 10 10

Specifiek gedeelte 1e leerjaar 2de leerjaar

AV Plastische opvoeding 1 1

PV Praktijk bio-esthetiek 1 1

Praktijk dameskappen 14 14

Praktijk herenkappen 2 2

TV Dameskappen 4 4

Totaal 22 22

Specifiek gedeelte 1e leerjaar 2de leerjaar

PV Praktijk bio-esthetiek 1 1

PV Praktijk dameskappen 13 10

PV Praktijk herenkappen 2 2

PV/TV Stage dameskappen/herenkappen 3 6

TV Dameskappen 5 5

Totaal 24 24

Algemeen totaal 34 34 Algemeen totaal 34 34

Tweede graad HZ Derde graad HZ

Na het tweede leerjaar van de tweede graad: 

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair 

onderwijs

Na het tweede leerjaar van de derde graad: 

Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van 

de derde graad van het secundair onderwijs

Tweede graad BSO Derde graad BSO


