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Deeladvies over nieuwe modulaire opleidingen voor het studiegebied 
Lichaamsverzorging  

1 Situering 

Op 15 december 2004 vraagt de Afdeling Volwassenenonderwijs advies over nieuwe 
modulaire structuurschema’s voor het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het 
decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het 
volwassenenonderwijs, en die de Dienst voor Onderwijsontwikkeling / Dienst voor 
Beroepsopleiding uitgewerkt heeft. 

Conform de bepalingen van art. 15, §1, zal de Vlor, per afdeling, opleiding of optie, advies 
uitbrengen over: 

1 het minimale aantal lestijden dat de afdelingen, opleidingen of opties moeten tellen;  
2 of een module van deze afdeling, opleiding of optie 40 of 60 lestijden, of een 

veelvoud van 40 lestijden en maximaal 240 lestijden omvat;  
3 het minimale aantal lestijden praktische vakken dat een module moet bevatten;  
4 de basiscompetenties van elke module;  
5 het vak of de vakken waarmee elke module gelijkgesteld wordt. 

De adviesvraag had betrekking op de volgende opleidingen voor het studiegebied 
Lichaamsverzorging:  

Benaming Niveau en 
onderwijsvorm 

Aantal 
lestijden 

Kappersmedewerker BSO2 480 
Kapper 
Kapper-salonverantwoordelijke 

BSO3 1280 
1480 

Hairstylist voor theater, film en tv 
Grimeur 
Visagist 
Make-up artiest 
Schoonheidsspecialist 
Nagelstylist 
Pedicure 

TSO3 160 
640 
260 
900 

1160 
240 
320 

Filmpruiken 
Theaterpruiken 
Kleuradvies 
Kleur- en stijladvies 
Voetreflexologie 
Aromatherapie 

Zwevende modules 80 
80 
80 
80 
80 
80 

2 Totstandkoming van het deeladvies 

De sectorcommissie Lichaamsverzorging, uitgebreid met deskundigen voor het OSP, heeft in 
opdracht van de Raad Volwassenenonderwijs tot op heden slechts een deel van de voor 
advies voorliggende structuurschema’s beoordeeld.  
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In de loop van de voorbereidende besprekingen wezen de sectorale vertegenwoordigers in 
de sectorcommissie er namelijk op dat de SERV volop bezig was met de ontwikkeling van 
beroepsprofielen die rechtstreeks verband houden met een aantal van de ter advies 
voorliggende opleidingen.  

De raad beperkt zich daarom nu tot het adviseren van die opleidingen, waarvoor reeds door 
de SERV gelegitimeerde beroepsprofielen voorhanden waren en waaraan de voorstellen 
werden afgetoetst. 

Het ontwerpadvies heeft betrekking op de aangepaste voorstellen zoals opgenomen in de 
bijlagen bij dit deeladvies: 

Benaming Niveau en 
onderwijsvorm 

Aantal 
lestijden 

Hairstylist voor theater, film en tv 
Kappersmedewerker  
Kapper 
Kapper-salonverantwoordelijke  
Kleurenconsulent 

BSO3 
BSO3 
BSO3 
BSO3 
BSO3 

160 
480 

1280 
1440 

160 
 

In onderstaande tekst motiveert de raad omstandig de redenen voor de voorgestelde 
aanpassingen. 

Met de beoordeling van de overige ter advies voorgelegde opleidingen voor het studiegebied 
Lichaamsverzorging, wenst de raad te wachten tot het door de SERV ontwikkelde 
beroepsprofiel schoonheidsspecialist(e) is goedgekeurd, naar men verwacht, in het voorjaar 
2006. 

De raad zal over de resterende opleidingen een advies voorbereiden nadat de overheid de 
initiële voorstellen heeft kunnen aftoetsen aan de goedgekeurde beroepsprofielen. 

De raad vestigt er de aandacht op dat, indien de minister de geadviseerde opleidingen 
goedkeurt, alle benamingen ook moeten worden toegevoegd aan bijlage 2 van het 
structuurbesluit, en de benamingen van de diplomaopleidingen (zie punt 3.1.3) aan bijlage 1 
van voornoemd besluit, zodat deze opleidingen, in combinatie met een opleiding Algemene 
vorming, kunnen leiden tot het diploma secundair onderwijs.  

De Raad Volwassenenonderwijs heeft dit advies op 20 december 2005 aangenomen met 
eenparigheid van stemmen (bij 2 onthoudingen) in aanwezigheid van 21 stemgerechtigde 
leden. 

3 Advies 

3.1 Algemene aandachtspunten 

3.1.1 Erkenning van bepaalde opleidingen in het kader van de vestigingswet voor 
zelfstandigen 

Een aantal beroepen in de sector lichaamsverzorging zijn door de federale overheid 
gereglementeerd in het kader van een vestiging als zelfstandige. Voor deze beroepen schrijft 
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de federale overheid niet alleen een basiskennis bedrijfsbeheer voor, maar stelt zij ook eisen 
t.a.v. de beroepskennis en –vaardigheden. 

Dit is met name het geval voor een vestiging als zelfstandig kapper. 

De raad is verheugd vast te stellen dat de overheid, bij de ontwikkeling van de nieuwe 
modulaire structuurschema’s, met dit gegeven rekening heeft gehouden, en dat het 
“certificaat van de modulaire beroepsopleiding Kapper” en het “certificaat van de modulaire 
beroepsopleiding Kapper-salonverantwoordelijke” ook al zijn opgenomen in het Diplo-
bestand van de federale overheid (www.mineco.fgov.be). 

Dit bekent dat een cursist die in het volwassenenonderwijs het certificaat van “kapper” of van 
“kapper-salonverantwoordelijke” behaalt, samen met het getuigschrift over de basiskennis 
van het bedrijfsbeheer, zich kan vestigen als zelfstandige. 

De volgende vermelding in de overheidsbundel dient geschrapt te worden (het certificaat 
“zelfstandig kapper” heeft enkel betrekking op het leerplichtonderwijs, en niet op de voor 
advies voorgelegde structuurschema’s voor het OSP): 

Na het behalen van het certificaat van kapper-salonverantwoordelijke en het attest 
basiskennis van het bedrijfsbeheer behaalt men het certificaat van zelfstandig kapper. 

3.1.2 Relatie tussen de certificaten en de titels van beroepsbekwaamheid 

De raad wijst erop dat op dit ogenblik bij de Vlaamse minister van onderwijs, vorming en 
werk, 4 standaarden voorliggen om bij besluit vast te leggen, en die bedoeld zijn om een titel 
van beroepsbekwaamheid te behalen, waaronder een standaard voor het beroep van 
kapper. De standaard voor kapper-salonbeheerder mag ook op korte termijn worden 
verwacht. 

In uitvoering van artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 
tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van 
beroepsbekwaamheid, zal het departement Onderwijs vervolgens een lijst opstellen van 
erkende studiebewijzen die de ten aanzien van een beroep vereiste competenties, zoals 
vastgelegd in de standaard, omvatten. Op die basis stelt de Minister dan het verband vast 
tussen enerzijds de erkende studiebewijzen en anderzijds de titels van 
beroepsbekwaamheid. 

De raad vraagt dat de certificaten die in het volwassenenonderwijs worden uitgereikt en die 
betrekking hebben op het beroep van kapper en kapper-salonbeheerder, in deze lijst worden 
opgenomen, wanneer wordt vastgesteld dat ze conform zijn aan de standaard die door de 
Minister zal worden vastgelegd. De raad herinnert ook aan zijn vraag om het advies van de 
Vlaamse Onderwijsraad in te winnen vooraleer de lijst op te stellen1. 

De raad herhaalt tenslotte zijn bekommernis2 dat, via de titels van beroepsbekwaamheid, 
ook de toegang tot gereglementeerde beroepen moet bewerkstelligd worden, in de mate dat 
dit al niet gebeurd is door de rechtstreekse erkenning van de certificaten. 

                                                 
1 Algemene raad, Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 april 

2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid. 23 juni 2005, blz. 4 (AR/GCO/ADV/010). 
2 Algemene raad, Advies over het voorontwerp van decreet inzake de titel van beroepsbekwaamheid. 16 september 2003, blz. 

3 (AR/RHE/ADV/002). 
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3.1.3 Plaats van de sleutelvaardigheden 

De raad neemt nota van het positief gevolg dat de minister aan zijn eerdere bemerkingen 
aangaande het statuut en de plaats van sleutelvaardigheden heeft gegeven3.  

In de opleidingen zoals ze in bijlage bij dit ontwerpadvies zijn gevoegd, heeft de raad dan 
ook de sleutelvaardigheden op het niveau van de opleiding geplaatst. 

3.1.4 Diplomaopleidingen 

De raad is tevreden dat het certificaat “kapper BSO3”, op basis van het overheidsvoorstel, in 
combinatie met een opleiding Algemene vorming, in het OSP kan leiden tot een volwaardig 
diploma secundair onderwijs. De raad wijst erop dat, indien de minister deze opleiding 
goedkeurt, de opleiding “Kapper BSO3” ook moet toegevoegd worden aan bijlage 1 van het 
structuurbesluit. 

3.2 Bemerkingen m.b.t. de opleidingen 

3.2.1 Kappersmedewerker BSO3 

3.2.1.1 Verhouding opleiding-beroep 

De raad merkt op dat het beroep kappersmedewerker niet voorkomt in een SERV-
beroepsprofiel en dat de sociale partners dit niet als beroep (h)erkennen. 

3.2.1.2 Niveau van de opleiding 

In het overheidsvoorstel wordt de modulaire opleiding kappersmedewerker gekoppeld aan 
het niveau BSO2. De raad stelt voor deze opleiding het niveau BSO3 te geven omwille van 
het feit dat het voorlopig structuurschema eveneens gerangschikt is op BSO3-niveau. 

3.2.1.3 Module haarzorg 1 

De raad stelt voor de modulebenaming “basis haarzorg 1” te vereenvoudigen tot “haarzorg 
1”. 

3.2.1.4 Module haarzorg 2 

De raad stelt voor de modulebenaming “basis haarzorg 2” te vereenvoudigen tot “haarzorg 
2”. 

De raad stelt voor om in de 4de cluster, volgende basiscompetentie te schrappen: binnen de 
context van deze module kan het manicuren onmogelijk op een volwaardige en degelijke 
wijze aan bod komen. Vermits er voor kappersmedewerker geen beroepsprofiel bestaat, is er 
ook geen toetsing mogelijk.  

                                                 
3 Onder meer in zijn schrijven van 2 augustus 2005 over het advies van 28 juni 2005 over modulaire opleidingen in de 

studiegebieden Talen en NT2 van het secundair OSP en in dat van 4 oktober 2005 op de adviezen van de Raad 
Volwassenenonderwijs over de nieuwe modulaire structuur in de studiegebieden Grafische technieken, Handel, Mechanica-
Elektriciteit, Koeling en warmte, Personenzorg en Boekbinden. “ 
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- het haar drogen; 01.  het verstevigingproduct toepassen; 
02.  de droogtechniek uitvoeren; 
03.  in het kader van de eigen 

werkzaamheden manicuren; 

M LV G203 2 BC 04 

3.2.1.5 Module initiatie permanenten 

De raad merkt op dat in de overheidsvoorstellen soms sprake is van ‘permanents’ en soms 
van ‘permanenten’, en stelt voor dat overal de taalkundig correcte vorm zou gebruikt worden 
(‘permanenten’). 

3.2.2 Kapper BSO3 

Deze opleiding is afgeleid van het SERV-beroepsprofiel “kapper & kapper-salonbeheerder” 
van juni 2003. 

3.2.2.1 Module kleuringen 2 

De 5de en 6de basiscompetentie dient enigszins gewijzigd te worden omdat het zowel gaat 
over het ontkleuren als het kleuren. 

- kleuringen bij dames en 
heren toepassen. 

… 
05.  het haar ontkleuren of en kleuren; 
06.  de kleuring of ontkleuring kleur en 

ontkleurtechnieken aan trends 
aanpassen; 

… 

M LV G106 2 BC 01 

3.2.3 Kapper-salonverantwoordelijke BSO3 

3.2.3.1 Verhouding opleiding-beroep 

Deze opleiding is afgeleid van het SERV-beroepsprofiel “kapper & kapper-salonbeheerder” 
van juni 2003. 

De raad stelt voor om de in de bundel opgenomen relatie tussen opleiding en beroep als 
volgt aan te passen: 

“De kapper-salonverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de werking en de 
organisatie van een kapsalon al dan niet binnen een keten, al dan niet . Werkt in de 
keten altijd met personeel. Staat in voor bepaalde handelsverrichtingen, veiligheid en 
al dan niet personeelsbeleid.  

Verzorgt daarnaast het haar van de mannelijke en /of vrouwelijke klanten en kinderen 
door te wassen, te knippen, te kleuren en / of vorm te geven naar de wens van de 
klant of naar een bepaald model. Geeft ook advies in verband met haar-  en 
hoofdhuidverzorging, manicure en algemene opmaak en haarstukverzorging. Staat 
soms ook in voor scheren, baard- of snorverzorging.” 

De opgenomen inhoud van deze opleiding dient dan consequent als volgt aangepast te 
worden: 
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“In de opleiding kapper-salonverantwoordelijke worden vaardigheden en technieken 
aangeleerd met betrekking tot het kappersvak en leiding geven aan personeel binnen 
een kapsalon van een keten. Hij maakt kennis met alle technieken die in een 
kapsalon worden toegepast alsook met personeelsbeleid, bepaalde 
handelsverrichtingen en veiligheid. Hij gaat de kapperstaken uitvoeren, de 
eindverantwoordelijkheid wordt door hem gedragen alsook de verantwoordelijkheid 
over het  ganse hele salon.” 

3.2.3.2 Module ‘salonorganisatie’ 

De raad merkt op dat het voorgestelde aantal lestijden (40) ontoereikend is om de 
opgenomen basiscompetenties te kunnen realiseren. De raad stelt voor om het aantal 
lestijden op te trekken tot 80, waarvan 40 lestijden PV en 40 TV. 

3.2.3.3 Module ‘styling’ 

Het overheidsvoorstel voorziet twee modules, “styling 1” en “styling 2”. De raad merkt op dat 
het enige verschil tussen de module “styling 1” en de module “styling 2” terug te vinden is in 
de basiscompetentie dat de cursist de mode, trends en stijlen kan beschrijven 
(basiscompetentie uit module styling 2 bij de cluster “de creatie van een kapselstijl 
implementeren”). Bovendien is voor elke module telkens 80 lestijden voorzien, wat de raad te 
veel lijkt gezien de inhoud van deze modules. 

De raad stelt daarom voor om de module “styling 2” te schrappen en slechts één module 
“styling” te behouden. De hierboven vermelde basiscompetentie “de cursist kan de mode, 
trends en stijlen beschrijven” wordt wel toegevoegd aan de 2de cluster van deze module:  

- de creatie van een 
kapselstijl implementeren; 

01.  mode, trends en stijlen beschrijven; 
02.  op basis van morfologisch 

onderzoek een stijl voorstellen; 
03.  op basis van morfologisch 

onderzoek producten en technieken 
bepalen; 

04.  een kapselstijl voorstellen; 

M LV G016 1 BC 02 

3.2.4 Hairstylist voor theater, film en tv BSO3 

3.2.4.1 Verhouding opleiding-beroep 

De raad merkt op dat de opleidingsbenaming “voor theater, film en tv” niet te eng mag 
geïnterpreteerd worden: wie deze opleiding gevolgd heeft, zal bijv. ook inzetbaar zijn in de 
fotografiesector.  

3.2.4.2 Niveau en onderwijsvorm 

Op basis van de inhouden en de voorgestelde verdeling van het aantal lestijden voor de 
opleiding (144 lt. PV en 16 lt. TV), acht de raad de toewijzing aan het niveau TSO3 niet 
opportuun. Daar dit een hoofdzakelijk praktijkgerichte opleiding betreft, stelt de raad voor om 
deze opleiding te situeren op niveau BSO3. 
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3.2.4.3 Module ‘initiatie hairstyling voor theater, film en tv’ 

De raad stelt voor om in de modulebenaming “basis” te wijzigen in “initiatie”. Hierdoor wordt 
een mogelijke verwarring met modules ‘basis …’ vermeden. 

De raad stelt ook voor de basiscompetenties van deze module als volgt aan te passen: 

De cursist kan:   

- theater-, film- en tv-kapsel 
realiseren. 

01.  de klant onthalen en begeleiden; 
02.  in team overleggen; 
03.  een fotoboek waaruit zijn 

deskundigheid blijkt, samenstellen 
relevante informatie opzoeken en 
analyseren; 

04.  op basis van haaronderzoek, 
fysionomische en morfologische 
studie een werkplan afleiden op 
basis van analyse en de uit te 
voeren opdracht; 

05.  op basis van onderzoek van pruik / 
haarstukje onderhoudsproducten 
en –technieken afleiden; 

06.  de werkplek inrichten; 
07.  haar, pruik en haarstuk 

voorbereiden; 
08.  de pruik / haarstukje gebruiksklaar 

maken; 
09.  de basistechnieken op het kapsel 

toepassen; 
10.  een kapsel omvormen; 
11.  het kapsel afwerken; 
12.  veiligheids-, gezondheids- en 

milieuvoorschriften naleven. 

M LV G088 BC 01 

3.2.4.4 Module hairstyling voor theater, film en tv  

De raad stelt voor de basiscompetenties van deze module als volgt aan te passen: 

De cursist kan:   

- theater, film en tv-kapsels 
realiseren 

01.  de klant onthalen en begeleiden; 
02.  in team functioneren overleggen; 
03.  een fotoboek waaruit zijn 

deskundigheid blijkt, samenstellen; 
04.  op basis van haaronderzoek, 

fysionomische en morfologische 
studie de uit te voeren opdracht 
ontleden 

05.  voorstellen formuleren op basis van 
analyse 

06.  een haalbaar werkplan afleiden uit 
het weerhouden voorstel  

M LV G089 BC 01 
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07.  de pruik / haarstukje gebruiksklaar 
maken en onderhouden 

08.  op basis van onderzoek van pruik / 
haarstukje onderhoudsproducten 
en –technieken afleiden; 

09.  een prijsraming opstellen;  
10.  de werkplek inrichten; 
11.  het haar voorbereiden; 
12.  de kapseltechnieken toepassen; 
13.  historische kapseltechnieken 

toepassen; 
14.  attributen en accessoires plaatsen; 
15.  een kapsel omvormen; 
16.  attributen verwijderen; 
17.  het kapsel afwerken; 
18.  veiligheids-, gezondheids- en 

milieuvoorschriften naleven. 
 

3.2.5 Kleurenconsulent BSO3 

Deze opleiding is in het initiële overheidsvoorstel niet onder die benaming opgenomen, maar 
wel onder de vorm van 2 “zwevende” modules, en dit zowel voor het studiegebied Mode als 
voor het studiegebied Lichaamsverzorging. 

Met het oog op herkenbaarheid voor de cursist zowel als voor de arbeidsmarkt, stelt de raad 
voor om de “zwevende modules” Kleuradvies” en “Kleur- en stijladvies” samen te 
beschouwen als een bijkomende opleiding, zowel in het studiegebied Mode als in het 
studiegebied Lichaamsverzorging. De raad stelt hiervoor de benaming Kleurenconsulent 
BSO3 voor. Via deze opleiding verwerven de cursisten de competenties die nodig zijn om in 
sectoren als modeverkoop en modestyling te kunnen ingezet worden. 

Indien de minister de visie van de raad op de opleiding “Kleurenconsulent” bijtreedt, stelt de 
raad voor deze modules niet meer toe te voegen als “optionele modules” aan een aantal 
opleidingen van de betrokken studiegebieden, dit om redundantie in het uittekenen van de 
opleidingstrajecten te vermijden. 

3.3 Vakkenconcordanties 

- De raad merkt op dat bij de vakkenconcordantie voor de module “haarzorg 1” (in het 
initiële overheidsvoorstel “basis haarzorg 1” genoemd) “TV/PV haartooi” vermeld 
staat. Aangezien deze module enkel bestaat uit 80 lestijden PV dient enkel “PV 
praktijk haartooi” opgenomen te worden.  

- In de vakkenconcordantie voor de module ‘gelegenheidskapsels’ vermeldt het 
overheidsvoorstel “TV/PV haartooi” als vak. Het gaat hier echter over een module van 
80 lestijden PV. Dit dient dus aangepast te worden als volgt: “PV praktijk haartooi”. 

- In de vakkenconcordantie voor de module ‘salonwerk’ vermeldt het overheidsvoorstel 
“TV/PV haartooi” als vak. Het gaat hier echter over een module van 160 lestijden PV. 
Dit dient dus aangepast te worden als volgt: “PV praktijk haartooi”. 
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- De raad stelt voor om in de concordantietabel van de module “basissnitten 1”, en ook 
alle andere modules waar van toepassing, de aanduiding “PV/TV haartooi” te 
vervangen door de correcte vakbenamingen “TV haartooi” en “PV praktijk haartooi”. 

- In het overheidsvoorstel bestaat de module ‘combinatiesnitten 1’ van 80 lestijden 
enkel uit “PV”. De raad meent dat voor het realiseren van de opgenomen 
basiscompetenties, het noodzakelijk is dat er ook een theoretisch gedeelte aan bod 
komt. De raad stelt daarom voor om deze module te concorderen naar 70 lestijden 
PV en 10 lestijden TV. 

- De raad merkt op dat de module ‘salonorganisatie’ enkel geconcordeerd wordt naar 
het vak “haartooi”. De raad stemt in met dit voorstel, maar wijst erop dat voor het 
realiseren van basiscompetenties als “werkvergaderingen leiden” en communicatieve 
vaardigheden, specifieke nascholing van de leerkrachten aangewezen is, ook al 
bezitten zij een vereiste of voldoende geachte titel voor dit vak. 

- De raad signaleert dat in het initiële overheidsvoorstel het aantal lestijden PV en TV 
voor de modules “initiatie hairstyling voor theater film en tv” en “hairstyling voor 
theater, film en tv” verkeerdelijk werden omgewisseld; dit dient gewijzigd te worden in 
“80 Lt. = 8 72 Lt. PV en 72 8 Lt. TV”. 

- De raad vraagt voor de modules “initiatie hairstyling voor theater film en tv” en 
“hairstyling voor theater, film en tv” volgende bijkomende vakkenconcordanties: 

- TV grime 
- PV praktijk grime 
- TV bio-esthetiek 
- PV praktijk bio-esthetiek 

In elk geval vraagt de raad de nodige overgangsmaatregelen voor de huidige 
personeelsleden om hun verworvenheden inzake weddenschaal en anciënniteit te vrijwaren. 

3.4 Volledigheid van het aanbod 

De in de bijlagen opgenomen opleidingen kunnen volgende voorlopige modulaire 
structuurschema’s vervangen: 

dameskappen BSO 3 31 mei 2004 

herenkappen BSO 3 31 mei 2004 

3.5 Bijlagen 

Bijlage 1: Modulaire opleidingen studiegebied lichaamsverzorging, deel 1 

Bijlage 2: Schematisch overzicht en matrix – studiegebied Lichaamsverzorging, deel 1 
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