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1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Relatie opleiding – beroep 
De beroepsopleiding Kapper hoort thuis in het studiegebied LICHAAMSVERZORGING (LV). 
De kapper verzorgt het haar van de mannelijke en/of vrouwelijke klanten door te wassen, te knippen, 
te kleuren en/of vorm te geven naar de wens van de klant of naar een bepaald model. Hij geeft advies 
in verband met haar- en hoofdhuidverzorging, manicure en algemene opmaak en haarstukverzorging. 
Hij staat soms in voor scheren, baard- of snorverzorging. 
Er is een beroepsprofiel opgemaakt, maar er is geen niveaubepaling opgenomen. 
Bepaalde fysische eigenschappen die zoals bepaalde allergieën, rug- en vaatziekten, kunnen de 
goede uitoefening van het beroep ernstig hinderen. 
 

1.1.2 Inhoud 
In de opleiding Kapper worden vaardigheden en technieken aangeleerd met betrekking tot het 
kappersvak. De cursist maakt kennis met haarverzorging, snitten, kleuringen en permanenten. Hij zal 
de taken uitvoeren en er de eindverantwoordelijkheid voor dragen. 

1.1.3 Modules 
De opleiding Kapper bestaat uit 15 modules:  
� Basis haarzorg 1  80 Lt 
� Basis haarzorg 2  80 Lt 
� Basissnitten 1  80 Lt 
� Basissnitten 2  80 Lt 
� Initiatie permanenten 80 Lt 
� Initiatie kleuringen 80 Lt 
� Combinatiesnitten 1  80 Lt 
� Combinatiesnitten 2  80 Lt 
� Combinatiesnitten 3  80 Lt 
� Permanenten 1  80 Lt 
� Permanenten 2  80 Lt 
� Kleuringen 1  80 Lt 
� Kleuringen 2  80 Lt 
� Gelegenheidskapsels 80 Lt 
� Salonwerk 160 Lt 
De totale opleiding omvat dus 1280 Lt. 
{…} De modules “Basis haarzorg 1” en “Basis haarzorg 2” gelden als instapvoorwaarden voor de 
modules “Combinatiesnitten 1”, “Combinatiesnitten 2”, “Combinatiesnitten 3” , “ Permanenten 1” 
“Permanenten 2”, “Kleuringen 1”,  “Kleuringen 2”, “Salonwerk” en “Gelegenheidskapsels” .  De 
modules “Basissnitten 1”, “Basissnitten 2” gelden als instapvoorwaarde voor de modules 
“Combinatiesnitten 1”, “Combinatiesnitten 2” en  “Combinatiesnitten 3”.  De module “Initiatie 
permanenten” is de instapvoorwaarde voor de modules “ Permanenten 1” en “Permanenten 2”. De 
module “Initiatie kleuringen” is de instapvoorwaarde voor de modules “Kleuringen 1” en “Kleuringen 2”. 
De modules “Combinatiesnitten 1”, “Combinatiesnitten 2”, “Combinatiesnitten 3”, “Permanenten 1”, 
“Permanenten 2”, “Kleuringen 1” en “Kleuringen 2”. Zijn de instapvoorwaarden voor de module 
“Salonwerk”.  

1.1.4 Niveau en soort vak 
De opleiding Kapper situeert zich op het niveau van de derde graad van het beroepssecundair 
onderwijs.  
De opleiding omvat op een totaal van 1280 Lt: 
� 130 Lt TV 
� 1150 Lt PV 



  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  8 december 2006 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Lichaamsverzorging – Kapper  
Versie 1.0 BVR Pagina 5 van 26 

{….} 
 

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied 
De opleiding Kapper is een beroepsopleiding uit het studiegebied LICHAAMSVERZORGING (LV) 
 
Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau Reglementering 
1 Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 160 BSO 3  
2 Kapper BO LV 202 1280 BSO 3 GB 006 
3 Kapper-salonverantwoordelijke BO LV 203 1440 BSO 3 GB 006 
4 Kappersmedewerker BO LV 201 480 BSO 2  

* GB = gereglementeerd beroep 
{….} 

1.3 Studieduur 
1280 LT waarvan 130 Lt TV en 1150 Lt PV 
Certificaat van de beroepsopleiding: KAPPER: 1280 Lt 

1.4 Modules en leertraject 

1.4.1 Modules 
Naam Code Lestijden Vak 
Basis haarzorg 1 M LV G203 1 80 Lt PV Praktijk haartooi 

Praktijk dameskappen 
Praktijk herenkappen 

Basis haarzorg 2 M LV G203 2 80 Lt PV Praktijk haartooi 
Praktijk dameskappen 
Praktijk herenkappen 

Basissnitten 1 M LV G004 1 10 Lt TV 
70 Lt PV 

Haartooi 
Dameskappen 
Herenkappen  
Praktijk haartooi 
Praktijk dameskappen 
Praktijk herenkappen 

Basissnitten 2 M LV G004 2 10 Lt TV 
70 Lt PV 

Haartooi 
Dameskappen 
Herenkappen  
Dameskappen 
Herenkappen  
Praktijk haartooi 
Praktijk dameskappen 
Praktijk herenkappen 

Initiatie permanenten M LV G103 20 Lt TV 
60 Lt PV 

Haartooi  
Dameskappen 
Herenkappen  
Praktijk haartooi 
Praktijk dameskappen 
Praktijk herenkappen 

Initiatie kleuringen  M LV G104 20 Lt TV 
60 Lt PV 

Haartooi 
Dameskappen 
Herenkappen  
Praktijk haartooi 
Praktijk dameskappen 
Praktijk herenkappen 

Combinatiesnitten 1 M LV G008 1 10 Lt TV Haartooi 
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70 Lt PV Dameskappen 
Herenkappen  
Praktijk haartooi 
Praktijk dameskappen 
Praktijk herenkappen 

Combinatiesnitten 2 M LV G008 2 10 Lt TV 
70 Lt PV 

Haartooi  
Dameskappen 
Herenkappen  
Praktijk haartooi 
Praktijk dameskappen 
Praktijk herenkappen 

Combinatiesnitten 3 M LV G008 3 10 Lt TV 
70 Lt PV 

Haartooi  
Dameskappen 
Herenkappen  
Praktijk haartooi 
Praktijk dameskappen 
Praktijk herenkappen 

Permanenten 1 M LV G105 1 10 Lt TV 
70 Lt PV 

Haartooi  
Dameskappen 
Herenkappen  
Praktijk haartooi 
Praktijk dameskappen 
Praktijk herenkappen 

Permanenten 2 M LV G105 2 10 Lt TV 
70 Lt PV 

Haartooi  
Dameskappen 
Herenkappen  
Praktijk haartooi 
Praktijk dameskappen 
Praktijk herenkappen 

Kleuringen 1 M LV G106 1 10 Lt TV 
70 Lt PV 

Haartooi  
Dameskappen 
Herenkappen  
Praktijk haartooi 
Praktijk dameskappen 
Praktijk herenkappen 

Kleuringen 2 M LV G106 2 10 Lt TV 
70 Lt PV 

Haartooi  
Dameskappen 
Herenkappen  
Praktijk haartooi 
Praktijk dameskappen 
Praktijk herenkappen 

Gelegenheidskapsels  M LV G010 80 Lt PV Praktijk haartooi 
Praktijk dameskappen 
Praktijk herenkappen 

Salonwerk  M LV G100   160 Lt PV Praktijk haartooi 
Praktijk dameskappen 
Praktijk herenkappen 
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1.4.2 Leertraject 
 
 

Basissnitten 1
8555

80

Basissnitten 2
8556

80

Initiatie
Permanenten
8557

80

Initiatie
Kleuringen
8558

80

KAPPERSME-
DEWERKER 
480 Lt

Combinatie-
snitten 1 
8529

80

Combinatie-
snitten 2  
8530

80

Combinatie-
snitten 3
8531

80

8532
Permanenten 1

80

8533
Permanenten 2

80

8534
Kleuringen 1

80

8535
Kleuringen 2

80

8536
Salonwerk

160

8537
Gelegen-
heidskapsels

80

Basis 
haarzorg 1
8553

80

Basis 
Haarzorg 2
8554

80

KAPPER
1280 Lt   35061
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1.5 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak 

nauwkeurig te voltooien. 
SV 02 

Beslissingsvermogen  In staat zijn om een standpunt in te nemen of tot een 
handeling over te gaan en er ook de verantwoordelijkheid 
voor op te nemen. 

SV 04 

Contactvaardigheid In staat zijn om contact te leggen en eventueel te 
onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met 
mensen met verschillende opvatting en achtergrond). 

SV 06 

Creativiteit  In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te 
bedenken en uit te voeren. 

SV 07 

Dienstverlenende 
vaardigheid 

In staat zijn om op vraag en pro-actief diensten of zorg te 
verlenen. 

SV 08 

Doorzettingsvermogen In staat zijn om ondanks moeilijkheden, op een doel 
gericht te blijven. 

SV 09 

Een werkplan kunnen 
maken 

In staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke 
stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten. 

SV 10 

Empathie In staat zijn om zich in te leven in iemands situatie, er 
begrip voor op te brengen en er tactvol mee om te gaan. 

SV 11 

Flexibiliteit In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende 
omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen 
en procedures. 

SV 12 

Kunnen omgaan met 
informatie 

In staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken en 
te verstrekken. 

SV 16 

Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die 
vereisten tegemoet te komen. 

SV 17 

Leerbekwaamheid  In staat zijn om, via geëigende leerprocessen, zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen. 

SV 18 

Loyauteit 
 

Blijk geven van sterke betrokkenheid op de organisatie en 
de regels en afspraken die gelden. 

SV 20 

Veiligheids- en 
milieubewustzijn  

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de 
veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu 
kunnen schaden. 

SV 30 
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2 Deel 2 Modules 

2.1 Module Basis haarzorg 1 (G203 1) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module leert de cursist het toepassen van shampoo, brushing, oproltechnieken en afwerking 
van het kapsel aan de hand van een behandelingsplan. De verschillende technieken worden 
uitgevoerd op basis van de kennis van producten, materialen en apparaten. Deze technieken worden 
geïntegreerd in dames- en herenkapsels. 
Hij leert contactvaardigheden i.f.v. het onthaal van de klant. 
Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd aangeboden. 
 

2.1.2 Instapvereisten 
Geen 

2.1.3 Studieduur 
80 Lt = 80 Lt PV 

2.1.4 Basiscompetenties 
Module Basis haarzorg 1 M LV G203 1 
De cursist kan  
De klant onthalen en begeleiden 
� communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren 
� informatie inwinnen 
� met vooroordelen en roddels omgaan 
� op niet- verbale signalen anticiperen 
� met keuzes en standpunten van anderen omgaan 
� instructies opvolgen 
� een bericht noteren 
� vaktermen in de context gebruiken  

M LV G203 1 BC 01 

De klant installeren 
� de klant laten plaatsnemen 
� de kledij beschermen 
� het haar voorbereiden 

M LV G203 1 BC 02 

Het behandelingsplan invullen 
� op basis van huid- en haaronderzoek producten en technieken 

afleiden 
� klantenfiches en formulieren in- en aanvullen 

M LV G203 1 BC 03 

Het haar wassen 
� de wastafel gebruiken 
� de bevochtigingtechniek uitvoeren 
� de shampoo toepassen 
� de wastechniek uitvoeren 
� de spoeltechniek uitvoeren 
� het haar handdoekdroog maken 
� het haar ontwarren 

M LV G203 1 BC 04 

Het haar drogen 
� de droogtechniek uitvoeren 

M LV G203 1 BC 05 

Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften toepassen 
� het kapsalon in orde houden 
� de werkplek onderhouden 
� veilig werken 
� hygiënisch werken 

M LV G203 1 BC 06 
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� kleine verwondingen verzorgen 
� beroepsziekten voorkomen 
� afval sorteren 

{…} 
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2.2 Module Basis haarzorg 2 (G203 2) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module leert de cursist het toepassen van shampoo, brushing, oproltechnieken en afwerking 
van het kapsel aan de hand van een behandelingsplan. De verschillende technieken worden 
uitgevoerd op basis van de kennis van producten, materialen en apparaten. Deze technieken worden 
geïntegreerd in dames- en herenkapsels. 
De cursist leert contactvaardigheden i.f.v. het onthaal van de klant. 
Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd aangeboden. 
 

2.2.2 Instapvereisten 
Geen 

2.2.3 Studieduur 
80 Lt = 80 Lt PV 

2.2.4 Basiscompetenties 
Module Basis haarzorg 2 M LV G203 2 
De cursist kan  
Het behandelingsplan invullen 
� via inzicht in de evolutie van het kapsel trends en technieken 

verklaren 
� het behandelingsplan uitleggen 
� tijdens de behandeling het behandelingsplan uitleggen  

M LV G203 2 BC 01 

De werkplek inrichten 
� de richtlijnen met betrekking tot het inrichten van de werkplek 

toepassen 
� de producten en het materiaal beschrijven 

M LV G203 2 BC 02 

Het haar wassen 
� de wastafel gebruiken 
� de bevochtigingtechniek uitvoeren 
� de shampoo toepassen 
� de wastechniek uitvoeren 
� de spoeltechniek uitvoeren 
� het haar handdoekdroog maken 
� het haar ontwarren 

M LV G203 2 BC 03 

Het haar drogen 
� het verstevigingsproduct toepassen 
� de droogtechniek uitvoeren 

M LV G203 2 BC 04 

Het kapsel afwerken 
� de afwerkingstechnieken uitvoeren 
� de afwerkingsproducten toepassen 

M LV G203 2 BC 05 

De handen en nagels verzorgen 
� de handen verzorgen 
� de nagels verzorgen 

M LV G203 2 BC 06 

Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften toepassen 
� het kapsalon in orde houden 
� de werkplek onderhouden 
� veilig werken 
� hygiënisch werken 
� kleine verwondingen verzorgen 
� beroepsziekten voorkomen 
� afval sorteren 

M LV G203 2 BC 07 
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{…} 
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2.3 Module Basissnitten 1 (G004 1) 

2.3.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module verwerft de cursist inzicht in verschillende basissnitten voor dames. Hij voert deze 
basissnitten uit aan de hand van het behandelingsplan. Hij verwerft eveneens de daarmee gepaard 
gaande kennis van producten en materialen. De veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften 
worden toegepast i.f.v. de toegepaste technieken. 
 

2.3.2 Instapvereisten 
Geen 

2.3.3 Studieduur 
80 Lt = 70 Lt PV + 10 Lt TV 

2.3.4 Basiscompetenties 
Module Basissnitten 1 M LV G004 1 
De cursist kan  
Klanten begeleiden 
� communicatieve vaardigheden toepassen 
� omgangsvormen hanteren 
� de klanten onthalen 
� afspraken nakomen 
� informatie inwinnen 
� op niet-verbale signalen anticiperen 
� respectvol met klanten en collega’s omgaan 
� instructies opvolgen 
� berichten noteren 
� de klanten informeren 
� de klanten installeren  

M LV G004 1 BC 01 

Het behandelingsplan invullen 
� op basis van haar-, huid- en morfologisch onderzoek technieken en 

producten afleiden 
� klantenfiches en formulieren invullen 
� het behandelingsplan uitleggen 
� het werk plannen 
� tijdens de behandeling het behandelingsplan aanpassen 
� via inzicht in de evolutie van het kapsel trends en technieken 

verklaren 

M LV G004 1 BC 02 

Basissnitten bij dames uitvoeren 
� de werkplek inrichten 
� het haar voorbereiden 
� het haar knippen 
� het haar verzorgen 
� kapsels afwerken 

M LV G004 1 BC 03 

Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften toepassen 
� het kapsalon in orde houden 
� de werkplek onderhouden 
� veilig werken 
� hygiënisch werken 
� kleine verwondingen verzorgen 
� beroepsziekten voorkomen 
� afval sorteren 

M LV G004 1 BC 04 

 
{…} 
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2.4 Module Basissnitten 2 (G004 2) 

2.4.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module verwerft de cursist inzicht in verschillende basissnitten voor heren. Hij voert deze 
basissnitten uit aan de hand van het behandelingsplan. Hij verwerft eveneens de daarmee gepaard 
gaande kennis van producten en materialen. De veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften 
worden toegepast i.f.v. de toegepaste technieken. 

2.4.2 Instapvereisten 
Geen 

2.4.3 Studieduur 
80 Lt = 70 Lt PV + 10 Lt TV 

2.4.4 Basiscompetenties 
Module Basissnitten 2 M LV G004 2 
De cursist kan  
Klanten begeleiden 
� communicatieve vaardigheden toepassen 
� omgangsvormen hanteren 
� de klanten onthalen 
� afspraken nakomen 
� informatie inwinnen 
� op niet-verbale signalen anticiperen 
� respectvol met klanten en collega’s omgaan 
� instructies opvolgen 
� berichten noteren 
� de klanten informeren 
� de klanten installeren  

M LV G004 2 BC 01 

Het behandelingsplan invullen 
� op basis van haar-, huid- en morfologisch onderzoek technieken en 

producten afleiden 
� klantenfiches en formulieren invullen 
� het behandelingsplan uitleggen 
� het werk plannen 
� tijdens de behandeling het behandelingsplan aanpassen 
� via inzicht in de evolutie van het kapsel trends en technieken 

verklaren 

M LV G004 2 BC 02 

Basissnitten bij heren uitvoeren 
� de werkplek inrichten 
� het haar voorbereiden 
� het haar knippen 
� het haar verzorgen 
� kapsels afwerken 

M LV G004 2 BC 03 
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Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften toepassen 
� het kapsalon in orde houden 
� de werkplek onderhouden 
� veilig werken 
� hygiënisch werken 
� kleine verwondingen verzorgen 
� beroepsziekten voorkomen 
� afval sorteren 

M LV G004 2 BC 04 

{…} 
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2.5 Module Initiatie permanenten (G103) 

2.5.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module leert de cursist het behandelingsplan invullen, de voorbereidingstechnieken en 
klassieke permanenten bij dames en heren uitvoeren en de daarmee gepaard gaande kennis van 
producten en materialen. Communicatie alsook veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften 
worden toegepast i.f.v. de klassieke permanenten. 

2.5.2 Instapvereisten 
Geen 

2.5.3 Studieduur 
80 Lt = 60 Lt PV + 20 Lt TV 

2.5.4 Basiscompetenties 
Module Initiatie permanenten M LV G103 
De cursist kan  
Klanten begeleiden 
� communicatieve vaardigheden toepassen 
� omgangsvormen hanteren 
� de klanten onthalen 
� afspraken nakomen 
� informatie inwinnen 
� op niet-verbale signalen anticiperen 
� respectvol met klanten en collega’s omgaan 
� instructies opvolgen 
� berichten noteren 
� de klanten informeren 
� de klanten installeren  

M LV G103 BC 01 

Het behandelingsplan invullen 
� op basis van haar-, huid- en morfologisch onderzoek technieken en 

producten afleiden 
� klantenfiches en formulieren invullen 
� het behandelingsplan uitleggen 
� het werk plannen 
� tijdens de behandeling het behandelingsplan aanpassen 
� via inzicht in de evolutie van het kapsel trends en technieken 

verklaren 

M LV G103 BC 02 

Permanenten bij dames en heren uitvoeren 
� de werkplek inrichten 
� het haar voorbereiden 
� het haar permanenten 
� het haar verzorgen 
� het kapsel afwerken 

M LV G103 BC 03 

Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften toepassen 
� het kapsalon in orde houden 
� de werkplek onderhouden 
� veilig werken 
� hygiënisch werken 
� kleine verwondingen verzorgen 
� beroepsziekten voorkomen 
� afval sorteren 

M LV G103 BC 04 

 
{…} 
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2.6 Module Initiatie kleuringen (G104) 

2.6.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module leert de cursist de kleurenleer die nodig is voor het aanbrengen van niet-oxiderende 
kleuringen toegepast bij dames of heren volgens het behandelingsplan, alsook de product- of 
materiaalkennis. Communicatie, veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden 
geïntegreerd toegepast.  

2.6.2 Instapvereisten 
Geen 

2.6.3 Studieduur 
80 Lt = 60 Lt PV + 20 Lt TV 

2.6.4 Basiscompetenties 
Module Initiatie kleuringen M LV G104 
De cursist kan  
Klanten begeleiden 
� communicatieve vaardigheden toepassen 
� omgangsvormen hanteren 
� de klanten onthalen 
� afspraken nakomen 
� informatie inwinnen 
� op niet-verbale signalen anticiperen 
� respectvol met klanten en collega’s omgaan 
� instructies opvolgen 
� berichten noteren 
� de klanten informeren 
� de klanten installeren  

M LV G104 BC 01 

Het behandelingsplan invullen 
� op basis van haar-, huid- en morfologisch onderzoek technieken en 

producten afleiden 
� klantenfiches en formulieren invullen 
� het behandelingsplan uitleggen 
� het werk plannen 
� tijdens de behandeling het behandelingsplan aanpassen 
� via inzicht in de evolutie van het kapsel trends en technieken 

verklaren 

M LV G104 BC 02 

Kleuringen bij dames en heren uitvoeren 
� de werkplek inrichten 
� het haar voorbereiden 
� het haar kleuren 
� het haar verzorgen 
� het kapsel afwerken 

M LV G104 BC 03 

Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften toepassen 
� het kapsalon in orde houden 
� de werkplek onderhouden 
� veilig werken 
� hygiënisch werken 
� kleine verwondingen verzorgen 
� beroepsziekten voorkomen 
� afval sorteren 

M LV G104 BC 04 

 
{…} 



  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  8 december 2006 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Lichaamsverzorging – Kapper  
Versie 1.0 BVR Pagina 18 van 26 

2.7  Module Combinatiesnitten 1 (G008 1) 

2.7.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module leert de cursist combinatiesnitten maken met verschillende basissnitten en 
snittechnieken bij dames en kinderen.  
Contactvaardigheden, veiligheids-, gezondheids en milieuvoorschriften worden geïntegreerd 
toegepast. 

2.7.2 Instapvereisten 
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules “Basis haarzorg 1”, “Basis haarzorg 2”,  
“Basissnitten 1” en “Basissnitten 2”:  

2.7.3 Studieduur 
80 Lt = 70 Lt PV + 10 Lt TV 

2.7.4 Basiscompetenties 
Module Combinatiesnitten 1 M LV G008 1 
De cursist kan  
Combinatiesnit bij dames en kinderen uitvoeren 
� de klant onthalen en begeleiden 
� op basis van haar-, huid- en morfologisch onderzoek het 

behandelingsplan opstellen 
� de werkplek inrichten 
� het haar voorbereiden 
� het haar knippen 
� de snit aan trends aanpassen 
� het kapsel een individueel karakter geven 
� het kapsel afwerken 
� veiligheids-, gezondheids en milieuvoorschriften toepassen 

M LV G008 1 BC 01 

 
{…} 



  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  8 december 2006 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Lichaamsverzorging – Kapper  
Versie 1.0 BVR Pagina 19 van 26 

2.8 Module Combinatiesnitten 2 (G008 2) 

2.8.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module leert de cursist combinatiesnitten maken met verschillende basissnitten en 
snittechnieken bij heren en kinderen.  
Contactvaardigheden, veiligheids-, gezondheids en milieuvoorschriften worden geïntegreerd 
toegepast. 

2.8.2 Instapvereisten 
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules “Basis haarzorg 1”, “Basis haarzorg 2” 
“Basissnitten 1” en “Basissnitten 2”:  

2.8.3 Studieduur 
80 Lt = 70 Lt PV + 10 Lt TV 

2.8.4 Basiscompetenties 
Module Combinatiesnitten 2 M LV G008 2 
De cursist kan  
Combinatiesnit bij heren en kinderen uitvoeren 
� de klant onthalen en begeleiden 
� op basis van haar-, huid- en morfologisch onderzoek het 

behandelingsplan opstellen 
� de werkplek inrichten 
� het haar voorbereiden 
� het haar knippen 
� de snit aan trends aanpassen 
� het kapsel een individueel karakter geven 
� het kapsel afwerken 
� veiligheids-, gezondheids en milieuvoorschriften toepassen 

M LV G008 2 BC 01 

 
{…} 
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2.9 Module Combinatiesnitten 3 (G008 3) 

2.9.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module leert de cursist combinatiesnitten maken met verschillende basissnitten en 
snittechnieken bij heren en kinderen. Hij leert het vormen van baard, snor en bakkebaarden en 
hanteert hierbij morfologische principes. Het onderhoud van pruiken, haarstukjes en 
haartoevoegingen is ook een onderdeel van deze module. Contactvaardigheden, veiligheids-, 
gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd toegepast. 

2.9.2 Instapvereisten 
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules “Basis haarzorg 1”, “Basis haarzorg 2” 
“Basissnitten 1” en “Basissnitten 2”:  

2.9.3 Studieduur 
80 Lt = 70 Lt PV + 10 Lt TV 

2.9.4 Basiscompetenties 
Module Combinatiesnitten 3 M LV G008 3 
De cursist kan  
Combinatiesnit bij heren en kinderen uitvoeren 
� de klant onthalen en begeleiden 
� op basis van haar-, huid- en morfologisch onderzoek het 

behandelingsplan opstellen 
� op basis van onderzoek van pruik of haarstukje of haartoevoeging 

onderhoudsproducten en technieken afleiden 
� de werkplek inrichten 
� het haar voorbereiden 
� het haar knippen 
� de snit aan trends aanpassen 
� het kapsel een individueel karakter geven 
� het kapsel afwerken 
� de pasvorm voor een haarstuk nemen 
� pruik of haarstukje of haartoevoeging onderhouden 
� veiligheids-, gezondheids en milieuvoorschriften toepassen 

M LV G008 3  BC 01 

Baard, bakkebaarden en snor vormen 
� de vormtechniek uitvoeren 
� de naverzorging toepassen 

M LV G008 3  BC 02 

De baard scheren 
� inzepen 
� scheren 
� naverzorgen 

M LV G008 3  BC 03 

 
{…} 
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2.10 Module Permanenten 1 (G105 1) 

2.10.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module leert de cursist verschillende permanent- en steuntechnieken van golvend haar. De 
kennis van het proces en de invloed ervan op de huid en het haar is hiervan een onderdeel. 
Communicatie, veiligheids-, gezondheids-, en milieuvoorschriften worden geïntegreerd toegepast. 

2.10.2 Instapvereisten 
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules “Basis haarzorg 1”, “Basis haarzorg 2” 
en “Initiatie permanenten”. 

2.10.3 Studieduur 
80 Lt = 70 Lt PV + 10 Lt TV 

2.10.4 Basiscompetenties 
Module Permanenten 1 M LV G105 1 
De cursist kan  
Permanent of steun bij dames en heren uitvoeren 
� de klant onthalen en begeleiden 
� op basis van haar-, huid- en morfologisch onderzoek het 

behandelingsplan opstellen 
� de werkplek inrichten 
� het haar voorbereiden 
� een permanent of steun toepassen 
� het haar verzorgen 
� de permanent of steun aan trends aanpassen 
� het kapsel een individueel karakter geven 
� het kapsel afwerken 
� veiligheids-, gezondheids en milieuvoorschriften toepassen 

M LV G105 1 BC 01 

 
{…} 
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2.11 Module Permanenten 2 (G105 2) 

2.11.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module leert de cursist verschillende permanent- en steuntechnieken en 
ontkrullingstechnieken van golvend haar. De kennis van het proces en de invloed ervan op de huid en 
het haar is hiervan een onderdeel. Communicatie, veiligheids-, gezondheids, en milieuvoorschriften 
worden geïntegreerd toegepast. 

2.11.2 Instapvereisten 
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules “Basis haarzorg 1”, “Basis haarzorg 2” 
en “Initiatie permanenten”. 

2.11.3 Studieduur 
80 Lt = 70 Lt PV + 10 Lt TV 

2.11.4 Basiscompetenties 
Module Permanenten 2 M LV G105 2 
De cursist kan  
Permanent of steun bij dames en heren uitvoeren 
� de klant onthalen en begeleiden 
� op basis van haar-, huid- en morfologisch onderzoek het 

behandelingsplan opstellen 
� de werkplek inrichten 
� het haar voorbereiden 
� een permanent of steun toepassen 
� golvend haar ontkrullen 
� het haar verzorgen 
� de permanent of steun of ontkrulling aan trends aanpassen 
� het kapsel een individueel karakter geven 
� het kapsel afwerken 
� veiligheids-, gezondheids en milieuvoorschriften toepassen 

M LV G105 2 BC 01 

 
{…} 
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2.12 Module Kleuringen 1 (G106 1) 

2.12.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module leert de cursist de toepassing van verschillende kleuringen bij dames en heren. Hij 
doet kennis op i.v.m. kleurenleer, het kleuringproces en de invloed van de producten op haar en huid. 
Communicatie, veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd toegepast. 

2.12.2 Instapvereisten 
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules “Basis haarzorg 1”, “Basis haarzorg 2” 
en “Initiatie kleuringen”. 
 

2.12.3 Studieduur 
80 Lt = 70 Lt PV + 10 Lt TV 

2.12.4 Basiscompetenties 
Module Kleuringen 1 M LV G106 1 
De cursist kan  
Kleuringen bij dames en heren toepassen 
� de klant onthalen en begeleiden 
� op basis van haar-, huid- en morfologisch onderzoek het 

behandelingsplan opstellen 
� de werkplek inrichten 
� het haar voorbereiden 
� het haar kleuren 
� de kleuring aan trends aanpassen 
� het haar verzorgen 
� het kapsel een individueel karakter geven 
� het kapsel afwerken 
� veiligheids-, gezondheids en milieuvoorschriften toepassen 

M LV G106 1 BC 01 

 
{…} 
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2.13 Module Kleuringen 2 (G106 2) 

2.13.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module leert de cursist het toepassen van verschillende kleuringen en ontkleuringen bij dames 
en heren. Hij doet kennis op i.v.m. kleurenleer, het kleuringproces en de invloed van de producten op 
haar en huid. Communicatie, veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd 
aangeboden. 

2.13.2 Instapvereisten 
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules “Basis haarzorg 1”, “Basis haarzorg 2” 
en “Initiatie kleuringen”. 

2.13.3 Studieduur 
80 Lt = 70 Lt PV + 10 Lt TV 

2.13.4 Basiscompetenties 
Module Kleuringen 2 M LV G106 2 
De cursist kan  
Kleuringen bij dames en heren toepassen 
� de klant onthalen en begeleiden 
� op basis van haar-, huid- en morfologisch onderzoek het 

behandelingsplan opstellen 
� de werkplek inrichten 
� het haar voorbereiden 
� het haar ontkleuren en kleuren 
� {…} kleur en ontkleuringstechnieken aan trends aanpassen 
� het haar verzorgen 
� het kapsel afwerken 
� veiligheids-, gezondheids en milieuvoorschriften toepassen 

M LV G106 2 BC 01 

 
{…} 
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2.14 Module Gelegenheidskapsels  (G010) 

2.14.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module leert de cursist kapsels uitwerken voor bepaalde gelegenheden zowel voor dames, 
heren als kinderen. Hij leert het kiezen van aangepaste korthaar- en langhaartechnieken en het 
aanbrengen van accessoires. Communicatie, veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften 
worden geïntegreerd toegepast. 
. 

2.14.2 Instapvereisten 
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules “Basis haarzorg 1” en “Basis haarzorg 
2”. 
 

2.14.3 Studieduur 
80 Lt = 80 Lt PV  

2.14.4 Basiscompetenties 
Module Gelegenheidskapsels M LV G010 
De cursist kan  
Gelegenheidskapsels uitvoeren 
� de klant onthalen en begeleiden 
� op basis van haar-, huid- en morfologisch onderzoek het 

behandelingsplan opstellen 
� de werkplek inrichten 
� het haar voorbereiden 
� het werk voorbereiden 
� langhaar- en korthaartechniek uitvoeren 
� haarstukjes verwerken 
� volumemateriaal verwerken 
� accessoires toevoegen 
� het kapsel aan trends aanpassen 
� het kapsel afwerken 
� veiligheids-, gezondheids en milieuvoorschriften toepassen 

M LV G010 BC 01 

 
{…} 
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2.15  Module Salonwerk  (G100) 

2.15.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module leert de cursist alle behandelingen die door de kapper worden uitgevoerd toepassen 
in combinatie met mekaar. De organisatie van het werk, de combinatie van de verschillende 
behandelingen bij verschillende klanten en dit alles binnen een aanvaardbare tijd, zijn onderdelen van 
deze module. De cursist leert met andere woorden commercieel werken. 
Communicatie, veiligheids-, gezondheids-, milieuvoorschriften alsook het toepassen van de vigerende 
wetgeving vormen een essentieel deel van de opleiding binnen deze module. 

2.15.2 Instapvereisten 
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules “Basis haarzorg 1”, “Basis haarzorg 2”, 
“Combinatiesnitten 1”, “Combinatiesnitten 2”, “Combinatiesnitten 3”, “Permanenten 1”, “Permanenten 
2”,” Kleuringen 1” en “Kleuringen 2”. 

2.15.3 Studieduur 
160 Lt = 160 Lt PV  

2.15.4 Basiscompetenties 
Module Salonwerk M LV G100 
De cursist kan  
Commercieel werken 
� de klant ontvangen 
� communicatief werken 
� een werkplan opstellen 
� het eigen werk in functie van de werking in het kapsalon organiseren 
� het materiaal en de producten voorbereiden 
� het behandelingsplan opstellen 
� de verschillende behandelingen uitvoeren 
� de opdracht binnen een aanvaardbare tijd uitvoeren 
� werkzaamheden combineren 
� aan de werking van het salon deelnemen 
� producten efficiënt gebruiken 
� de werkplaats verzorgen 
� veiligheids-, gezondheids en milieuvoorschriften toepassen 
� de vigerende wetgeving toepassen 

M LV G100 BC 01 

 
{…} 
 


