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1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Relatie opleiding – beroep 
De beroepsopleiding hairstylist voor theater, film en tv hoort thuis in het studiegebied 
LICHAAMSVERZORGING (LV). 
De hairstylist voor theater, film en tv voert zelfstandig de specifieke behandelingen uit omtrent de 
voorbereidingen en de opmaak van een kapsel voor film, tv en theater, op de set of in de studio. Hij 
draagt hiervoor de volledige eindverantwoordelijkheid. Hij kan ook verantwoordelijk gesteld worden 
voor de werking en organisatie van de kapperswerkzaamheden. 
Er is geen beroepsprofiel opgemaakt. We kunnen dus niet naar een niveaubepaling verwijzen. 
Bepaalde fysische eigenschappen zoals bepaalde allergieën, rug- en vaatziekten, kunnen de goede 
uitoefening van het beroep ernstig hinderen. 

1.1.2 Inhoud 
In de opleiding hairstylist voor theater, film en tv worden vaardigheden en technieken aangeleerd 
met betrekking tot het zelfstandig uitvoeren van de specifieke handelingen voor de voorbereiding en 
de opmaak van een kapsel voor film, tv en theater.  

1.1.3 Modules 
De opleiding Hairstylist voor theater, film en tv  bestaat uit 2 modules:  
� Initiatie hairstyling voor theater, film en tv  80 Lt 
� Hairstyling voor theater, film en tv  80 Lt 
De totale opleiding omvat dus 160 Lt. 
De module “Initiatie hairstyling, film en tv” is de instapvoorwaarde voor de module ”hairstyling voor 
theater, film en tv”. 

1.1.4 Niveau en soort vak 
De opleiding Hairstylist voor theater, film en tv situeert zich op het niveau van de derde graad van 
het beroepssecundair onderwijs. 
De opleiding omvat op een totaal van 160 Lt: 
� 16 Lt TV 
� 144 Lt PV 
{….} 
 

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied 
De opleiding Hairstylist voor theater, film en tv 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 
160 LT waarvan 16 Lt TV en 144 Lt PV 
Certificaat van de beroepsopleiding: HAIRSTYLIST VOOR THEATER, FILM EN TV: 160 Lt 
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1.4 Modules en leertraject 

1.4.1 Modules 
Naam Code Lestijden Vak 
Initiatie hairstyling 
voor theater, film en tv 

M LV G117 8 Lt TV 
72 Lt PV 

Haartooi 
Dameskappen  
Herenkappen 
Grime 
Bio-esthetiek 
Praktijk haartooi 
Praktijk dameskappen 
Praktijk herenkappen 
Praktijk grime 
Praktijk bio-esthetiek 

Hairstyling voor 
theater, film en tv 

M LV G118 8 Lt TV 
72 Lt PV 

Haartooi 
Dameskappen 
Herenkappen 
Grime 
Bio-esthetiek 
Praktijk haartooi 
Praktijk dameskappen 
Praktijk herenkappen 
Praktijk grime 
Praktijk bio-esthetiek 
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1.4.2 Leertraject 

8540
Initiatie hairstyling
voor theater, film en tv

80 HAIRSTYLIST VOOR 
THEATER, FILM EN 
TV
160 Lt    35063

8541
Hairstyling voor
theater, film en tv

80
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1.5 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Abstract denken In staat zijn verder te denken dan concreet waarneembare 

gegevens. 
SV 01 

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 

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

SV 07 

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

SV 12 

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 

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken. 

SV 32 

Zelfvertrouwen In staat zijn om een taak aan te pakken vanuit geloof in 
eigen kennen en kunnen. 

SV 33 

Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te 
werken. 

SV 35 

Zin voor esthetiek Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische 
overwegingen laten meespelen. 

SV 36 
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2 Deel 2 Modules 

2.1 Module Initiatie hairstyling voor theater, film en tv (G117) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module verwerft de cursist inzicht in verschillende theater, film en tv kapsels aan de hand van 
het opgegeven personage. Hij leert deze kapsels uitvoeren. De daarmee gepaard gaande kennis van 
producten en materialen worden eveneens aangeleerd. 
Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden toegepast i.f.v. de technieken. 

2.1.2 Instapvereisten 
Geen 

2.1.3 Studieduur 
80 Lt = 8 Lt TV en 72 Lt PV 

2.1.4 Basiscompetenties 
Module Initiatie hairstyling voor theater, film en tv M LV G117 
De cursist kan  
Theater-, film- en tv-kapsels realiseren 
{…} 
relevante informatie opzoeken en analyseren 
een werkplan afleiden op basis van analyse en de uit te voeren opdracht 
� de werkplek inrichten 
haar, pruik en haarstuk voorbereiden 
basistechnieken op het kapsel toepassen 
� een kapsel omvormen 
� veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften toepassen 
 

M LV G117 BC 01 

 
{…} 



  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  8 december 2006 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Lichaamsverzorging – Hairstylist voor theater, film en tv  
Versie 1.0 BVR Pagina 8 van 8 

2.2 Module hairstyling voor theater, film en tv (G118) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module verwerft de cursist inzicht in verschillende theater, film en tv kapsels aan de hand van 
het opgegeven personage. Hij leert deze kapsels uitvoeren. Hij leert ook historische kaptechnieken 
uitvoeren. De daarmee gepaard gaande kennis van producten en materialen worden eveneens 
aangeleerd. 
Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden toegepast i.f.v. de technieken. 

2.2.2 Instapvereisten 
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module “Initiatie hairstyling voor theater, film en 
tv”. 

2.2.3 Studieduur 
80 Lt = 8 Lt TV en 72 Lt PV 

2.2.4 Basiscompetenties 
Module hairstyling voor theater, film en tv M LV G118 
De cursist kan  
Theater, film en tv kapsels realiseren 
� de klant onthalen en begeleiden 
� in team functioneren 
� een fotoboek waaruit zijn deskundigheid blijkt, samenstellen 
de uit te voeren opdracht ontleden 
voorstellen formuleren op basis van analyse 
een haalbaar werkplan afleiden uit het weerhouden voorstel  
de pruik / haarstukje gebruiksklaar maken en onderhouden 
{..} 
� een prijsraming opstellen 
� de werkplek inrichten 
� het haar voorbereiden 
� de kapseltechnieken toepassen 
� historische kapseltechnieken toepassen 
� attributen en accessoires plaatsen 
� een kapsel omvormen 
{…} 
� het kapsel afwerken 
� veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften naleven 
 

M LV G118 BC 01 

 
{…} 


