
 

 

STAPPENPLAN VOOR DE LEERLING STAGIARE: 

ALTERNERENDE STAGE+BLOKTAGE 6HZ 

 

1. Je maakt TIJDIG een 1ste  afspraak in het stagebedrijf om langs te gaan. Je geeft 

volgende documenten af in het bedrijf: 

 

o INLICHTINGENFICHE + STAGEACTIVITEITENLIJST 

Beide documenten VOLLEDIG laten invullen door de stageplaats 

Beide documenten terug bezorgen aan je STAGEBEGELEIDER voor de deadline 1 SEPTEMBER 

2022.  (Uitgezonderd nieuwe instromers) 

 

 

2. Je maakt TIJDIG een 2de afspraak in het stagebedrijf om langs te gaan. Je geeft 

volgende documenten af in het bedrijf: 

 

o STAGEOVEREENKOMST IN 3 EXEMPLAREN: getekend door bedrijf + leerling + 

ouders indien de leerling -18j is. 

o VERZEKERINGSATTEST: dit document blijft op de stageplaats 

o WERKPOSTFICHE: getekend door bedrijf + leerling + ouders indien de leerling 

– 18j is. 

Terug bezorgen aan je STAGEBEGELEIDER voor de deadline 20 SEPTEMBER 2022: 

 

➢ 3 exemplaren van de stageovereenkomst 

➢ Werkpostfiche 

 

 

 

 

Alles in orde voor de deadline = je kan op stage vertrekken 

Niet in orde voor de deadline = je kan NIET op stage vertrekken 

Bij ziekte verwittig je de school, het stagebedrijf en de stagementor + bezorg je de school een doktersattest! 



 



Naam leerling:         Klas: 
 

 

 

 

 

 
INLICHTINGENFICHE STAGEBEDRIJF 

 
Bedrijf: …………………………………………………………………………………… 

Straat en nr: …………………………………….......................................................... 

Postcode en gemeente: ………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………….Fax: …………………………………………. 

Adres hoofdkantoor (zetel): 

…………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………… 

Ondernemingsnummer KBO (10 cijfers) …………………....................................... 

Nr. Paritair Comité: ……………………………………………………………………… 

RSZ-nr: ………………………………………… Nace-code: ………………………... 

Werkuren (begin- en einduur): …………………………………………………………. 

Gezondheidsonderzoek via de school noodzakelijk:   ja  /  nee 
 

Opmerkingen: …………………………………………………………………………… 

Contactpersonen van het BEDRIJF 

1. Naam: …………………………………………………………………………….. 

□ Hoofdcontactpersoon  □ Stagementor 

E-mail: ……………………………………………………………………………. 

Telefoon: ………………………………………………………………………… 

 

2. Naam: …………………………………………………………………………….. 

□ Hoofdcontactpersoon  □ Stagementor 

E-mail: ……………………………………………………………………………. 

Telefoon: ………………………………………………………………………… 

 

 

Gelieve extra aandacht te besteden aan de rood gedrukte items! 

 

 

 

 

 



Naam leerling:         Klas: 
 

 

Richtlijnen voor het invullen van de stage-uren voor de blokstage: 

- Minimum 36u/week - maximum 38u/week. 

- Maximum 9u/dag presteren (incl. 1u pauze, verdeeld over de dag) 

- Minstens 1 vrije dag per week, aansluitend op zondag. (Vb zondag + maandag OF    
zaterdag + zondag) 

 

WERKUREN BLOKSTAGE 

 

 Van (u.) Tot (u.) Middagpauze 

Maandag    

Dinsdag    

Woensdag    

Donderdag    

Vrijdag    

Zaterdag    

 

 

WERKUREN ALTERNERENDE STAGE 

 

 Van (u.) Tot (u.) Middagpauze 

Maandag    

Dinsdag    

Woensdag    

Donderdag    

Vrijdag    

Zaterdag    
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Activiteitenlijst kapper – 5HZ- 6HZ en 7HS 

 
Type stage: Blokstage 

  
Naam:  
De leerling-stagiair verzorgende werkt met kappers in niet complexe en /of eenvoudige ondersteunende 
situaties. Dit gebeurt onder begeleiding, in team en binnen een organisatie.  
 
In het 5e jaar evolueert de kapper: 
- Deelopdrachten uitvoeren onder begeleiding 
- Gecombineerde deelopdrachten uitvoeren onder begeleiding 

 

In het 6de jaar evolueert de kapper: 
- Gecombineerde deelopdrachten uitvoeren verwijderd toezicht 
- Niet complexe totaalzorg onder begeleiding 
- Niet complexe totaalzorg onder verwijderd toezicht 

 
In het 7de jaar evolueert de kapper: 

- Deelopdrachten complexe totaalzorg onder begeleiding 
- Gecombineerde deelopdrachten onder begeleiding 
- Gecombineerde deelopdrachten onder verwijderd toezicht 
- Aanzet tot complexe totaalzorg onder verwijderd toezicht  
 
In onderstaande lijst staan de activiteiten vermeld die leerlingen van het 5e, 6de en 7de jaar kunnen en /of 
mogen uitvoeren. Per salon wordt de lijst overlopen en de initialen van het salon vermeld dewelke 

activiteiten kunnen behaald worden. 

 

Specifieke afspraken voor de leerling betreffende onderstaande activiteitenlijst 
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Competenties rond de omgang in het salon 

 
Klanten onthalen    

Klanten begroeten/onthalen op de afgesproken manier.    

 
Klanten begeleiden    

Klanten wegwijs maken in het kapsalon    

Persoonsgegevens van de klant bijhouden en controleren op juistheid : 
- Afsprakenboek 
- Klantenfiche 
- computerprogramma 

   

Peilen naar de wensen en verwachtingen van klanten    

Klanten gerichte informatie geven    

Gelegenheidsgesprek voeren met klanten 
- telefoongesprek 
- gelegenheidsgesprek 

   

Op de afgesproken manier een telefoongesprek voeren    

Klanten informeren over timing behandeling(en) en eventuele wijzigingen    

Zorgen voor het comfort van de klanten.    

Onthalen en begeleiden van de klant volgens de afspraken in het team    

Klant tegemoet treden met eigen stijl/persoonlijkheid maar rekening houdend met de af- 

spraken binnen het team 

   

Informeren van de klant rond actuele tendensen (kleur, vorm…) 
   

Deskundig adviseren van de klant    

 

 
Klanten advies geven over producten en diensten    

Klanten advies geven over mogelijke haarbehandelingen    

Met de klant bespreken wat al dan niet mogelijk is in functie van het gewenste kapsel    

Voor de klant geschikte haarproducten selecteren, hun werking en gebruik uitleggen.    

Kapseladvies geven en hierbij rekening houden met de morfologie van de klant.    

 
 

Afscheid nemen van klanten    

Loopbon invullen    

De eindafrekening maken. 

-  Ontvangen 

-  Teruggeven 

   

Een nieuwe afspraak vastleggen    

Peilen naar de tevredenheid van de klant    

Klanten bedanken voor het bezoek    

Afscheid nemen van de klant volgens procedure    

 

Competenties rond het financiëel beleid in het salon 

 
De financiële administratie van het didactisch kapsalon coördineren en over de resultaten 
rapporteren 

   

Opstarten kassa volgens procedure    

Bijhouden van dagontvangsten volgens procedure 
   

Afsluiten van de kassa volgens procedure 
   

Controleren  van  loopbriefjes op juistheid en volledigheid 
   

Controleren van de inkomsten op basis van de loopbriefjes 
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Het voorraadbeheer van het didactisch kapsalon coördineren    

Beheren van de voorraad volgens procedure    

Administratief  bijhouden  van de productenvoorraad 
   

Invullen   van   bestelbon   en doorgeven volgens procedure 
   

Controleren van een binnenkomende bestelling 
   

 

Competenties rond het organisatieaspect in het salon 
  

De werkplek organiseren    

De werkplek organiseren volgens de uit te voeren opdracht en volgens afspraak in het team.    

De werkplek ordelijk en overzichtelijk houden tijdens de opdracht    

De werkplek na de opdracht volgens afspraak opruimen    

Het materiaal, apparatuur en producten gebruiksklaar houden    

Ergonomisch, hygiënisch, veilig en milieubewust werken.    
 

Klantadministratie uitvoeren    

Van elke klant de technische gegevens van het haar en de uitgevoerde haarbehandelingen 

bijhouden 

   

Eerder verzamelde gegevens controleren en indien nodig aanpassen    
 

 

 

 

Behandelingsplan opstellen    

Haarvormen en haarvolumes in kapsels herkennen en vertalen naar de mo- 

gelijkheden/beperkingen bij de uit te voeren kapselrealisatie 

   

Bij elke klant de haarsoort en de conditie van de hoofdhuid herkennen    

Voor elke klant een gepersonaliseerde haarbehandeling opstellen 

- Producten 

- Technieken 

   

Het opgemaakte behandelingsplan uitleggen aan de verantwoordelijke    
 

 

 

 

 

 

De eigen werkzaamheden plannen    

De werkplanning volgen.    
 

 

Competenties rond het technisch aspect in het salon 
 

Kapsels maken    

Haren wassen en verzorgen met aangepaste producten en technieken.    

Kapsels maken en hierbij rekening houden met de gewenste vorm en de eigenheid van het haar.    

Materialen en producten juist en veilig hanteren    

De samenhang tussen het resultaat en de gekozen werkwijze uitleggen met de juiste vaktermen.    

Kapsels maken volgens een gekregen of zelfgekozen werkmodel    

Producten gebruiken volgens de aanwijzingen van de fabrikant    

Tijdens de uitvoering peilen naar de tevredenheid van de klant    

Een kapsel afwerken met aangepaste producten en technieken    

Het behandelingsplan volgen tijdens de kapselrealisatie.    

Het uitgewerkte kapsel vergelijken met het vooropgestelde eindresultaat    

Systematisch controleren of er ergonomisch, veilig, hygiënisch en economisch gewerkt wordt.    

Kapsels binnen een afgesproken tijd afronden    

Eigen creativiteit in kapsels brengen    

Bevragen van de klant en peilen naar zijn/haar verwachtingen    

Adviseren van de klant rekening houdend met zijn/haar stijl en modetrends 
   

Voorstellen van kappersdiensten 
   

Uitvoeren van de gewenste kappersdienst 
   

Tempo gericht werken 
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Peilen naar tevredenheid klant 
   

Regels van hygiëne en ergonomie in acht nemen tijdens het werk 
   

 
 

Haren knippen    

Het behandelingsplan volgen tijdens het haarknippen.    

Kniptechnieken combineren om de juiste vorm in het haar te bekomen.    

Een haarsnit uitvoeren op basis van een gekregen of zelfgekozen werkmodel.    

Het knipmateriaal juist hanteren    

De juiste kniptechnieken gebruiken om het beoogde kapsel te realiseren    

De samenhang tussen het resultaat en de gekozen werkwijze uitleggen met de juiste vaktermen.    

Tijdens het haarknippen rekening houden met de specifieke haarkenmerken van de klant en 

de kniptechniek hierop afstemmen. 

   

Systematisch controleren of er ergonomisch, veilig, hygiënisch en economisch gewerkt wordt.    

De haarsnit binnen een afgesproken tijd afronden    

De uitgevoerde haarsnit controleren naar vorm en evenwicht    

De haarsnit verpersoonlijken met aangepaste technieken en geschikte materialen.    

Baard en snor knippen op basis van een gekregen of zelfgekozen werkmodel    

De baard scheren volgens werkmodel.     

 

Haren permanenten/haren gladmaken    

Het behandelingsplan volgen tijdens de uitvoering.    

Met het oog op het vooropgestelde resultaat gepaste producten en technieken gebruiken.    

De opeenvolgende stappen bij het permanenten/gladmaken respecteren    

Een permanent/gladmaken uitvoeren op basis van een gekregen of zelfgekozen werkmodel    

Producten gebruiken volgens de aanwijzingen van de fabrikant    

Systematisch controleren of er ergonomisch, veilig, hygiënisch en economisch gewerkt wordt.    

Een permanent/gladmaken binnen een afgesproken tijd afronden    

 
 

Haren kleuren/ ontkleuren    

Het behandelingsplan volgen tijdens de uitvoering van de kleuring/ontkleuring    

Met het oog op het vooropgestelde resultaat gepaste kleurtechnieken/ont- kleurtechnieken 

gebruiken. 

   

Een haarkleuring uitvoeren op basis van een gekregen of gekozen werkmodel.    

De opeenvolgende stappen bij het haarkleuren/ontkleuring respecteren    

Producten gebruiken volgens de aanwijzingen van de fabrikant.    

Systematisch controleren of er ergonomisch, veilig, hygiënisch en economisch gewerkt wordt.    

Een haarkleuring/ontkleuring binnen een afgesproken tijd afronden    

 
 
 

In verbondenheid leven met de samenleving    

Hoeveelheden correct afmeten    

 

 


