EERSTE GRAAD
BVL HAARZORG / MODE

Beroepenveld haarzorg:
• Je wil kennismaken met het kappersberoep.
• Je bent handig en creatief.
• Je gaat graag en vlot met mensen om en wil hen een mooi kapsel geven.
• Je leert liefst door te doen en theorie ligt je minder.
Dan is het beroepenveld Haarzorg geknipt voor jou!
Beroepenveld mode:
• Je hebt interesse voor mode: voor kleding, accessoires, interieur, presentatie.
• Je wil graag verkopen in de modesector.
• Je bent handvaardig en hebt creatieve ideeën.
Studieprofiel van de richting:
• Je leert liefst door te doen en theorie ligt je minder.
Dan is het beroepenveld Mode net iets voor jou!

Is deze richting iets voor jou?
Zet jouw eigen inschatting van jouw
studieprofiel af tegenover dit van de
gekozen richting
Dit kan op: www.sint-michiel.be

Datum opmaak: mei 2019.

LESSENTABEL BVL HAARZORG / MODE

Vakbenaming

Uren/Week

Godsdienst

2

Frans

2

ICT

1

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

3

Plastische opvoeding

1

Wiskunde

3

Leefsleutels

1

Inhaalles wiskunde

(1*)

Beroepenvelden
Beroepenveld Mode
- Mode

7

Beroepenveld Haarzorg
- Plastische opvoeding

1

- Haarzorg

6

Totaal

34 (35)

* Tussen haakjes staat het extra lesuur dat we je als school vrijwillig aanbieden.
In het Beroepsvoorbereidend leerjaar Haarzorg/Mode (BVL HZ/M) krijg je 16 uur
basisvorming en 14 uur praktijkgerichte opleiding in 2 beroepenvelden: Haarzorg en
Mode.
Als je kiest voor BVL HZ-M, dan is dit een prima voorbereiding op de tweede graad
Haarzorg of Moderealisatie en –presentatie.
Beroepenveld Haarzorg:
• Je oefent de basisvaardigheden van het kappersberoep in, zoals wassen, kammen,
verzorgen, drogen, brushen, oprollen, afwerken met haarlak of gel.
• Je leert over verschillende haarsoorten en kapsels en de basisverzorging van handen en
nagels.
• Je maakt kennis met wat een goede kapper en kapperszaak kenmerkt.
Beroepenveld Mode:
• Je maakt kennis met de boeiende wereld van de modesector.
• technieken
Je leert eenals
eenvoudig
ontwerpen,
maken envan
presenteren.
tekenen,kledingstuk
naaien, strijken
en het bedienen
een naaimachine.
• Je leert al doende verschillende kleuren, materialen, stoffen kennen en gebruiken en je oefent verschillende

