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pedagogisch project en missie 
van het provinciaal onderwijs in 
Oost-Vlaanderen 
Het onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen biedt 
pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat 
flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en 
regionale eigenheden.

Professionele medewerkers staan borg voor een brede 
persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en cursisten  
in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden.

Wij zetten in op innovatie in een eigentijdse infra-
structuur. We werken met dynamische leermiddelen 
en methodieken en hebben bijzondere aandacht voor 
welzijn, milieu en duurzaamheid.

We garanderen een inspirerende en motiverende leer-, 
leef- en werkomgeving.

We respecteren eigenheid, waarderen inzet, betrokkenheid  
en creativiteit. We streven naar het welbevinden van 
elke persoon en versterken de aanwezige talenten.

We bieden kansen en uitdagingen voor iedereen. 

Richtpunt campus Oudenaarde 

Onze school maakt namelijk deel uit van een groot 
netwerk van scholen: de provinciale scholen van 
de Provincie Oost-Vlaanderen. De lagere scholen 
van de Provincie Oost-Vlaanderen heten Kiempunt, 
de middelbare scholen Richtpunt en de centra voor 
volwassenenonderwijs CVO Groeipunt. 

Richtpunt campus Oudenaarde 
een school van de Provincie Oost-Vlaanderen
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schoolvisie
De kernwaarden van onze school zijn:

• leerrijk

• creatief

• vernieuwend

• betaalbaar

• sociaal

Richtpunt campus Oudenaarde is kleinschalig van opzet. 
Een persoonlijke aanpak staat voorop. De school focust 
op praktijkervaring: je komt dagelijks in contact met  
de beroepspraktijk, zowel binnen als buiten de school-
omgeving. We bieden een veilige leeromgeving, waarin 
leerlingen worden aangemoedigd en gemotiveerd om 
te ondernemen. Ze worden uitgedaagd om het beste uit 
zichzelf te halen en om verantwoordelijkheid op te nemen.

aanbod van onze school
Bij de invoering van de onderwijsvernieuwing kiest 
Richtpunt campus Oudenaarde doelbewust voor het 
aanbod van arbeidsmarktgerichte opleidingen binnen 
het domein maatschappij en welzijn. 

Een team van specialisten staat klaar om gemotiveerde 
jongeren te scholen tot de professionele kapper /
kapster of schoonheidsverzorg(st)er van morgen.

De onderwijsvernieuwing wordt leerjaar per  
leerjaar ingevoerd. 

welkom op  
onze school
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studieaanbod  
campus Oudenaarde

huidig aanbod

eerste graad

eerste leerjaar B

tweede leerjaar B: basisoptie maatschappij en welzijn + pakket haar- en schoonheidszorg

tweede graad

haarzorg

derde graad

5 + 6 haarzorg haarverzorging duaal

7 haarstylist optie barbier of stijl en imago haarstylist duaal

Se-n-Se opleidingen

esthetische lichaamsverzorging

eerste graad

eerste leerjaar B

tweede leerjaar B: basisoptie maatschappij en welzijn + pakket haar- en schoonheidszorg

tweede graad

arbeidsmarktgericht maatschappij en welzijn + pakket haar- en schoonheidszorg

derde graad

arbeidsmarktgericht maatschapij en welzijn *

haarverzorging schoonheidsverzorging

Se-n-Se opleidingen *

kapper - stylist wellnessmedewerker grimeur

*deze opleidingen worden ook duaal aangeboden

aanbod na onderwijsvernieuwing
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studieaanbod 
Richtpunt campus Oudenaarde

studieaanbod eerste graad
Ben je klaar voor de stap naar het secundair onderwijs? 

Wist jij al heel snel dat je kapper / kapster of schoonheids- 
verzorg(st)er wilde worden? Leuk, wij helpen jouw 
droom werkelijkheid worden.

Twijfel je nog, maar ben je wel zeker dat je de handen 
uit de mouwen wil steken en dat een theoretische 
opleiding niet jouw ding is? Geen probleem, je hebt 
nog tijd en wij helpen jou bij het maken van een 
volgende keuze.

Behaalde je een getuigschrift lager onderwijs en ben 
je 100% zeker dat je kapper / kapster of schoonheids-
verzorg(st)er wilde worden? Dan kan ook jij vanaf het 
eerste jaar bij ons terecht.

Behaalde je geen getuigschrift lager onderwijs omdat 
leren niet altijd makkelijk is voor jou? Of werd je intussen  
twaalf jaar en wilde je gewoon de volgende stap zetten?  
Geen reden tot paniek, in 1B herhalen we de belangrijkste  
leerstof uit het lager onderwijs. 

Binnen 1B krijg je 27 uren basisvorming, aangevuld 
met vijf lesuren waarin je kennis maakt met het beroep 
van kapper en schoonheidsverzorg(st)er (denken en 
doen), ondersteuning krijgt bij leermoeilijkheden of net 
een extra prikkel (PAV op maat) en je algemene kennis 
verdiept of verbreedt (klasuurtje). 

Ook in 2B doe je nog heel wat algemene kennis op. 
Daarnaast krijg je de mogelijkheid om al heel wat meer 
met haar en uiterlijk aan de slag te gaan. Na twee 
schooljaren kan je alsnog een andere weg inslaan, of 
kan je besluiten dat de schoonheidswereld helemaal 
jouw ding is. 
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studieaanbod 
Richtpunt campus Oudenaarde

haarzorg
Ben je sociaal en creatief? Wil je graag het kappersvak 
leren? Met onze opleiding ‘haarzorg’ zet je de eerste 
stappen naar jouw droomjob.

Wij investeren in jouw talent, zodat je kan uitgroeien  
tot een echte vakman of -vrouw in de schoonheidssector.  
Je krijgt les van ervaren leerkrachten die naast hun  
lesopdracht de nodige ervaring opdeden in de kappers- 
sector en het leven in het kapsalon echt kennen. Zij leren  
je stap voor stap de kneepjes van het vak.

Je krijgt les in professioneel ingerichte praktijklokalen, 
voorzien van de nieuwste materialen en je werkt 
met kwaliteitsvolle producten. Zo word je meteen 
ondergedompeld in de leefwereld van de kapper. Na 
een aantal basisoefeningen op een oefenhoofd ga je 
aan de slag met echte modellen: enkel op die manier 
kan je het vak echt leren. Op het einde van de rit werk 
je een kapsel volledig zelfstandig af. Ervaar hoe je 
mensen blij kan maken als ze na jouw kappersbeurt 
tevreden het salon verlaten.

Na de basis in het derde en vierde jaar ben je klaar 
voor een volgende uitdaging. Vanaf het vijfde jaar ga je 
wekelijks een halve dag op stage, zo krijg je er naast de 
ervaring op school ook de ervaring in het kapsalon bij.
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studieaanbod 
Richtpunt campus Oudenaarde

haarstylist
Behaalde je een getuigschrift haarzorg? Dan ligt de 
weg open voor het diploma haarstylist. Binnen deze 
opleiding krijg je de kans om jouw theoretische kennis 
nog te vergroten en word je uitgedaagd op het vlak 
van je kapperstalenten. Een aantal nieuwe vakken 
als Engels en grime komen in je lesprogramma en 
wekelijks ga je een hele dag aan de slag in het salon. 

optie ‘barbier’

Was herenkappen de voorbije jaren een van je lievelings- 
vakken en hou je ervan om looks voor mannen te creëren?  
Dan is de optie ‘barbier’ de juiste keuze voor jou. 
Verdiep je kennis van het scheren en het mannenkapsel, 
en pas verschillende technieken toe om de mannenhuid 
te verzorgen. Laat een nieuwe wereld voor je opengaan 
en dompel je onder in de sfeer van het mannensalon. 
Maak de barbier in jou wakker.

optie ‘stijl & imago’

Ben je bewust bezig met stijl en kleur om een bepaald 
imago te creëren? Voer je graag adviesgesprekken met 
klanten en modellen? Dan is de optie ‘stijl & imago’ iets 
voor jou. 

Als kapper leerde je de voorbije jaren hoe je iemand 
een passend kapsel kan bezorgen qua kleur en vorm.  
Ontdek hoe je jouw toekomstige klanten nog meer kan  
laten stralen. Ervaar hoe je op basis van uiterlijke ken-
merken en kleurtypes een professionele stijlanalyse 
kan maken.
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studieaanbod 
Richtpunt campus Oudenaarde

haarverzorging en haarstylist duaal
Wil je de ‘traditionele’ school combineren met 
werkervaring in het kapsalon? Heb je minstens een 
getuigschrift tweede graad BSO? Dan is de duale 
opleiding, de combinatie van school en kapsalon, 
ideaal voor jou.

Twee dagen per week volg je de algemene vakken en 
een beperkt praktijkprogramma op school. Daarnaast 
ga je drie dagen per week aan de slag in een kapsalon. 
De kapper / kapster is jouw mentor en neemt voor een 
groot deel de rol van praktijkleerkracht op zich. Samen 
met de trajectbegeleiders van de school zorgt hij of zij  
ervoor dat je alle nodige kennis, technieken en vaardig- 
heden onder de knie krijgt. 

Kies je voor dit traject dan krijg je een leervergoeding 
en bouw je sociale rechten op. Je blijft fiscaal ten 
laste van je ouders en betaalt geen belastingen. Wat 
vakantieregeling betreft, volg je dezelfde regeling als 
leerlingen die kiezen voor de traditionele aanpak. 

Slaag je in de tweejarige opleiding ‘haarverzorging 
duaal’, dan behaal je jouw getuigschrift. Wil je een 
diploma behalen via duaal leren, dan volg je de éénjarige 
opleiding ‘haarstylist duaal’. Ook als je in het vijfde en 
zesde jaar via het ‘schoolse’ systeem jouw getuigschrift 
haarzorg behaalde, kan je in dit traject stappen.

Wat als je tijdens het traject merkt dat deze aanpak 
toch niet jouw ding is? Zowel bij ‘haarverzorging duaal’ 
als ‘haarstylist duaal’ kan je op elk moment terug 
overstappen naar de traditionele aanpak.

14



studieaanbod 
Richtpunt campus Oudenaarde 
Secundair na Secundair

esthetische lichaamsverzorging
Behaalde je minstens een getuigschrift BSO en wil 
je nog iets extra? Spreekt de wereld van wellness 
en schoonheid jou aan? Wil jij er graag voor zorgen 
dat iemand zich goed voelt door er aantrekkelijk 
en verzorgd uit te zien? Kies dan voor ‘esthetische 
lichaamsverzorging’.

In het éénjarig programma binnen Secundair na 
Secundair (Se-n-Se) ‘esthetische lichaamsverzorging’ 
leer je in een versneld tempo de geheimen van de 
gelaats-, hand-, voet- en lichaamsverzorging en krijg 
je ook opleiding in make-up. Naast het opbouwen van 
praktische kennis en handelen wordt in deze opleiding 
ook extra aandacht besteed aan leren leren. Enerzijds 
krijg je de mogelijkheid om in één jaar een extra attest 
binnen te halen, anderzijds kan dit ook een mooi 
opstapje zijn naar hoger onderwijs.

Je wordt opgeleid in professioneel ingerichte lokalen, 
voorzien van innovatieve behandelingsapparatuur, 
materialen en kwaliteitsvolle producten. Voor de 
begeleiding en coaching kan je rekenen op een leer- 
krachtenteam die ook naast de school een ruime 
ervaring opdeed in een eigen salon.

Na twee maanden intensieve opleiding op de klasvloer,  
zet je vanaf november ook de stap naar een schoonheids-
salon voor een wekelijkse stagedag. Tijdens het jaar 
wordt dit nog aangevuld met twee weken blokstage.

Op het einde van een succesvol jaar behaal je dan het 
attest ‘esthetische lichaamsverzorging’, en beschik je  
over voldoende basiskennis om een eigen schoonheids- 
salon uit te baten.
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Hanske de Krijger

De Hanske de Krijger-wedstrijd voor kappers-
scholen is al meer dan 30 jaar een begrip in de 
Belgische kapperswereld. Richtpunt campus 
Oudenaarde organiseert jaarlijks, samen met haar 
Oudleerlingenbond, een scholenwedstrijd in het 
begin van mei. Kappersscholen van de kust tot 
diep in Wallonië zakken af naar Oudenaarde.

In deze zeven proeven nemen ze het tegen elkaar op:

• damesbrushing op oefenhoofd
• make-up op model
• herenbrushing op model
• herenbrushing op oefenhoofd
• damesbruidskapsel op oefenhoofd
• damesbrushing op model
• damesbruidskapsel op model

Met gemiddeld 400 deelnemers is het een van 
de grootste schoolwedstrijden in het land. Een 
jury van leerkrachten van de deelnemende 
scholen en professionals beoordeelt de 
geleverde prestaties.



troeven van onze school

• groene omgeving op wandelafstand van het 
stadscentrum

• kleinschalig, laagdrempelig en familiaal

• beperkt opleidingsaanbod

• permanente evaluatie

• sterk uitgewerkte leerlingenbegeleiding

• moderne en innovatieve infrastructuur 

• milieubewuste aanpak (ecoheads, scrummi, ...)

• reëel werk op modellen in de kapsalons

• deelname aan kapperswedstrijden

• nauwe samenwerking met firma’s en sector 
(demonstraties, bedrijfsbezoeken, ...)

• nauwe samenwerking met kappers en 
schoonheidsspecialisten uit de regio

• organisatie van ‘Hanske de Krijger’

• team van vakspecialisten die zich regelmatig 
bijscholen

• lage schoolfacturen met maximumfactuur in de 
eerste graad
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bereikbaarheid  
& infosessies

bereikbaarheid

met de trein en bus

De school ligt op wandelafstand van het stadscentrum 
van Oudenaarde en is vlot bereikbaar met het openbaar  
vervoer. Ter hoogte van de school is er een bushalte 
van De Lijn en het NMBS-station ligt op 15 minuten 
wandelafstand.

met de auto

De school ligt net naast de afrit van de N60 en 
beschikt over een ruime, gratis parking.

met de fiets

Ook voor wie met de fiets komt, voorziet de school  
een overdekte fietsenstalling.

open dagen  
en infosessies bijwonen
Maak je graag eens kennis met onze school, ons team 
en de gebouwen waar we les geven? Kom dan zeker 
eens langs op onze open dag en / of infosessies. 
Alle informatie hierover en de exacte datums kan je 
terugvinden op onze website.

▸ www.richtpuntoudenaarde.be
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Het onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen bestaat 
uit vele facetten. Verspreid in de hele Provincie kan je bij 
ons op iedere leeftijd terecht: er zijn drie lagere scholen 
voor buitengewoon onderwijs, negen secundaire scholen  
en maar liefst 55 lesplaatsen van onze centra voor 
volwassenenonderwijs. 

Sinds kort hebben deze drie grote groepen, lager, 
secundair en volwassenonderwijs, een nieuwe naam: 
Kiempunt voor de lagere scholen, Richtpunt voor de 
secundaire scholen en CVO Groeipunt voor de centra 
voor volwassenenonderwijs.  

De keuze voor deze namen is gebaseerd op het concept 
van groei, in het leerproces en als mens. Kiempunt, de 
lagere scholen, is waar het allemaal begint, waar talent 
kan ontkiemen. In Richtpunt, de middelbare scholen, 
kiest een leerling al meer een richting, en ten slotte in 
CVO Groeipunt, de centra voor volwassenenonderwijs, 
kunnen volwassenen verder blijven groeien en bijleren.

Kiempunt
Er zijn drie scholen voor buitengewoon lager onderwijs:  
Kiempunt campus Eeklo, Kiempunt campus Assenede  
en Kiempunt campus Buggenhout. Deze drie scholen  
bieden buitengewoon lager onderwijs aan. In Buggenhout  
en Eeklo kan je terecht voor type basisaanbod en type 
9 onderwijs. In Assenede voor type basisaanbod en 
type 2 onderwijs. 

Meer informatie vind je terug op de website. 

▸ www.kiempunt.be 

Richtpunt
In totaal heeft de Provincie Oost-Vlaanderen negen 
secundaire scholen, met elk hun eigenheid en troeven. 
Deze scholen zijn verspreid over de hele Provincie en  
je kan er terecht voor talrijke opleidingen. 

Alle informatie vind je terug op de website.

▸ www.richtpunt.be 

cvo Groeipunt
In de centra voor volwassenenonderwijs van de 
Provincie Oost-Vlaanderen vind je vast en zeker ook 
een cursus die tegemoet komt aan jouw wensen. 
Van je middelbare diploma behalen tot het volgen 
van een kook- of fotografiecursus en het leren van 
Chinees? Het kan allemaal bij CVO Groeipunt.

Je kan bij CVO Groeipunt terecht voor maar liefst  
176 verschillende opleidingen op 55 lesplaatsen  
in heel Oost-Vlaanderen. 

▸ www.groeipunt.be 

het provinciaal onderwijs
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bij mij in de buurt …
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Richtpunt campus Oudenaarde
Minderbroedersstraat 6 
9700 Oudenaarde

05 531 32 87

info@richtpuntoudenaarde.be 
www.richtpuntoudenaarde.be 
www.richtpunt.be 

Facebook 
Richtpunt campus Oudenaarde


