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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 Gent 
Godshuizenlaan

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. 

schoolvisie 
• ambitieus

• open

• ondernemend

• zorgzaam

• innoverend

• creatief

Richtpunt  
campus Gent Godshuizenlaan  
een school van de Provincie Oost-Vlaanderen
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studieaanbod  
campus Gent Godshuizenlaan

Het rooster vanaf schooljaar 2020 – 2021.

Het nieuwe rooster vanaf schooljaar 2021 – 2022: de onderwijshervorming in de tweede graad start in het derde jaar.  
In schooljaar 2025-2026 is de onderwijshervorming in alle jaren doorgevoerd.

domein  
maatschappij en wezlijn

finaliteit arbeidsmarkt dubbele finaliteit duaal

tweede graad haarverzorging bio-esthetiek

derde graad
(eerste en tweede schooljaar)

haarverzorging schoonheidsverzorging haarverzorging

derde graad
(derde schooljaar)

kapper - stylist
optie: barbier, ecokapper 

en grimeur
wellnessmedewerker kapper - stylist

domein  
maatschappij en wezlijn

finaliteit arbeidsmarkt dubbele finaliteit duaal

tweede graad haar- en 
schoonheidsverzorging wellness en lifestyle

derde graad
(eerste en tweede schooljaar)

haarverzorging
wellness en schoonheid haarverzorging

schoonheidsverzorging

derde graad
(derde schooljaar)

kapper - stylist
optie: barbier en ecokapper

kapper - stylistgrimeur

schoonheidsspecialist-
adviseur
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studieaanbod  
campus Gent Godshuizenlaan

haarverzorging
Wie het kappersvak wil aanleren, vindt in onze 
school een topopleiding. Op school en tijdens de 
stages oefen je stapsgewijs alle kapperstechnieken: 
de haren wassen, knippen, brushen, permanent, 
watergolf, kleuren, scheren, baarden en snorren 
verzorgen, … Deze technieken pas je toe bij dames, 
heren en kinderen. Naast het doorgeven van een 
gedegen vakkennis focussen onze leerkrachten ook 
op innovatie en creativiteit. Dit laat zich bijvoorbeeld 
zien in wedstrijdwerk, up-to-date kappersdemo’s en 
onze deelname aan Europese uitwisselingsprojecten. 
Deze activiteiten dagen de leerlingen uit om de lat 
hoog te leggen.

Bovendien genieten onze leerlingen van een brede 
theoretische vorming, in grote mate gelinkt aan 
het kappersvak. Zo besteden we in de lessen extra 
aandacht aan communicatieve vaardigheden en 
ondernemingszin. Onmisbare competenties voor  
een toekomstige kapper / kapster! 

haarverzorging, ben jij de geknipte kandidaat?

Volg jij graag de nieuwste haar- en modetrends? 
Droom je ervan om mensen een nieuwe look te 
geven? Vind jij uiterlijke verzorging belangrijk?  
Zie je jezelf aan het werk in het kapsalon? Kan je  
ook genieten van een fijne babbel terwijl je aan het 
werk bent? Dan is het kappersberoep iets voor jou!

haarverzorging, duaal leren
Bij duaal leren leer je het vak op school én in  
het kapsalon. Dit betekent dat je meer uren stage 
loopt dan in het regulier onderwijs. Je wordt hierin 
professioneel begeleid door de mentor in het kapsalon,  
en door de school. Op de werkplek oefen je de vakkennis  
en de vaardigheden die nodig zijn in het kappersvak: 
gepast communiceren op de werkvloer, feedback 
vragen, met deadlines werken, in team werken, …  
Je volgt twee dagen les op school en werkt drie dagen  
op je stageplek. Op school volg je naast de praktijk-
lessen ook enkele lesuren algemene vakken.

Wie dit traject volgt, krijgt een leervergoeding en bouwt  
sociale rechten op. De vakantieregeling is dezelfde als 
die in het regulier onderwijs. Je blijft fiscaal ten laste 
van je ouders en betaalt geen belastingen. 

Duaal leren kan je volgen in het 1ste, 2de en 3de jaar  
van de 3de graad. Ligt deze manier van les volgen 
je niet, dan kan je terug overstappen naar het 
regulier onderwijs. Als je geslaagd bent voor de 
opleiding ontvang je een diploma of getuigschrift 
‘haarverzorging’.

haarverzorging duaal leren, voor wie?

Droom je ervan om onmiddellijk in een kapsalon 
mee te werken? Ben je praktijkgericht en graag actief 
bezig? Wil je het kappersvak al doende leren? Aan het 
einde van de 2de graad beslissen de leerkrachten of jij 
voldoende arbeidsrijp en arbeidsbereid bent om in het 
kapsalon mee te werken. In dat geval kan jij voor duaal 
leren kiezen.  

6



studieaanbod  
campus Gent Godshuizenlaan

schoonheidsverzorging
In de richting schoonheidsverzorging word je opgeleid 
tot schoonheidsspecialist. Als schoonheidsspecialist 
voer je diverse schoonheidsbehandelingen uit en 
adviseer je jouw klanten over huid- en lichaamsver-
zorging. Onder je taken valt o.a.: het maken van een 
huidanalyse en een behandelplan, lichaams- en 
gezichtsbehandelingen, cosmetische hand-, nagel- en 
voetbehandelingen, het aanbrengen van make-up voor 
verschillende gelegenheden, … Een wetenschappelijke 
aanvulling op de praktijkvakken krijg je in toegepaste 
biologie en chemie. Op school en op je stage in het 
schoonheidsinstituut krijg je inzicht in het (veilig) 
gebruik van verzorgingsproducten en apparaten,  
je leert hoe je je klant hierover informeert en hoe je 
producten aanbeveelt. In de algemene vakken oefen  
je technieken om doeltreffend te communiceren en  
te ondernemen.

schoonheidsverzorging, wie past in dit plaatje?

Ben je zelf verzorgd en sta je stil bij lichaamsverzorging 
en ontspanning? Ben je creatief en wil je iemand laten 
stralen met aangepaste make-up? Ben je innovatief en 
ondernemend zodat je een aangename werkomgeving 
kan creëren die het welbevinden van de klant bevordert?  
Ben je zorgzaam en vriendelijk? Dan ben je welkom om 
de opleiding schoonheidsverzorging in onze school  
te starten.

wellness en schoonheid
In het stressvolle leven hunkeren veel mensen naar 
ontspanning. Een momentje kuren, in warm water 
bubbelen en de stress in een sauna uitzweten.  
Of ingezeept worden zoals in een hamam en nadien 
een massage krijgen met warme olie of hot stones.  
Wie droomt er niet van? 

Wil jij als schoonheidsspecialist hieraan meewerken? 
In onze opleiding leren we onze leerlingen de kwaliteiten  
van een schoonheidsspecialist. Via de aangeleerde 
beroepskwalificaties kan je daarna in een schoonheids- 
instituut of wellnesscentrum aan de slag.

wat na jullie opleiding?

Leerlingen die de richtingen binnen arbeids- 
finaliteit volgen, worden tot de arbeidsmarkt 
opgeleid. Wie afstudeert, gaat aan de slag 
 in een kapsalon, parfumerie, schoonheids-
instituut of wellnesscentrum, of werkt als 
vertegenwoordiger van haar- en verzorgings- 
producten. Een groot deel van de afgestudeerden  
start na verloop van tijd een eigen zaak op.  
Wie een opleiding volgt tot grimeur, vindt een 
plaats in de televisie-, film- en theaterwereld.  

Leerlingen die een richting volgen in de dubbele 
finaliteit, worden opgeleid voor de arbeidsmarkt 
of het hoger onderwijs van het korte type. 
Richtingen in het hoger onderwijs die leerlingen 
vaak kiezen, zijn: lerarenopleiding, podologie, 
kleuterleidster, wellnessmanagement, … 
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taken in de opleiding haarverzorging

• basisvaardigheden wassen, knippen, kleuren

• werken op oefenhoofden

• kennis van verschillende haarsoorten, 
haarproducten en technieken

• toestellen en producten veilig en correct gebruiken

• interesse voor mode en trends

• les over etiquette, vriendelijk omgaan met klanten, 
telefoneren, leren omgaan met kritiek, ...

• aandacht voor een verzorgde houding

• algemene vorming in project algemene vakken  
en taalvakken

taken in de opleiding schoonheidsverzorging 

• algemene vakken zoals Nederlands, Frans,  
Engels, wiskunde, ondernemingszin, …

• theoretisch-praktische opleiding in de 
schoonheidsverzorging

• een wetenschappelijke basis, met nadruk op chemie 
en toegepaste biologie

• verzorging van gelaat, handen, voeten en lichaam, 
aspecten van haarverzorging en make-up

• aandacht voor een verzorgd voorkomen

• oefenen op klanten 

• focus op het welbevinden van de klant 

• gevoel voor schoonheid aanwakkeren 

• aandacht voor motoriek (handig zijn)

verloop studies 
tweede graad
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verloop studies 
derde graad

taken in de opleiding haarverzorging

• geschiedenis van de mode  
(lichaamsverzorging en haarzorg)

• ook basis gelaatsverzorging, grime en manicure

• kennis van aandoeningen van haar en hoofdhuid

• gebruik van haarproducten en kennis  
van de chemische werking ervan

• inoefenen van technieken als: wassen, knippen, 
watergolf, permanent, kleuren, brushing, baarden  
en snorren verzorgen, …

• hygiënisch en veilig werken

• inrichting van het kapsalon

• omgaan met klanten en collega’s

• stage in het kapsalon

taken in de opleiding schoonheidsverzorging

• verzorging van gelaat, handen, voeten en lichaam, 
aspecten van haarverzorging en make-up

• toegepaste biologie (menselijk lichaam) en chemie

• kennis van verzorgingsproducten 

• kritisch omgaan met reclame

• hygiënisch en veilig werken met materialen  
en apparaten

• sociale vaardigheden inoefenen in de omgang  
met de klant

• een behandelplan voor huidproblemen kunnen maken 

• info en advies geven over producten en 
behandelingen 

• organiseren en plannen in het schoonheidsinstituut

• stage in het schoonheidsinstituut
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Martine Strymeers

“Richtpunt Godshuizenlaan (voorheen het PIHS)  
ligt mij nauw aan het hart, het blijft mijn ‘schooltje’.  
Ik heb er zelf les gelopen, les gegeven en ik ben er 
technisch adviseur geweest. Op mijn teller staat 
47 jaar ononder-broken dienst in het PIHS! Ik ben  
trots dat mijn dochter hetzelfde spoor volgt. Elk 
jaar wint de school een wedstrijd en daar leef ik 
enorm in mee. PIHS forever! ”
(oud-leerling, oud-leerkracht haarverzorging en 
gewezen technisch adviseur haarverzorging)

Angelique Jacobs

“Als tiener was ik gefascineerd door het beroep 
van mijn grootmoeder en moeder. Ik wou en  
zou kapster worden én lesgeven. Al 25 jaar 
geniet ik mee van de teamspirit op school om 
wedstrijden te winnen, eerst als leerling en nu 
als coach. En omdat we veel wonnen en nog 
winnen, is ons lijflied geworden: “Simply the 
best” en dat willen we blijven!”
(oud-leerling en praktijkleerkracht haarverzorging)

Fien Vekeman 

“Word ik de 4de generatie kapper? Mijn mama 
leert de kindjes knippen, kleuren en krullen. 
Ik ben blij als de school van mama wint op 
wedstrijden. Misschien wil ik later ook op  
mama haar school werken.”
(dochter van Angelique Jacobs en kleindochter 
van Martine Strymeers)

Kyara De Bruyne

“Het is een warme school. Ik kan steeds een 
leerkracht aanspreken en ik vind bij hen een 
luisterend oor.”
(leerling schoonheidsverzorging) 

Michiel Debast

“Ik heb zeer veel geleerd in deze school en het 
werk op de stageplaatsen gaf me voldoening. 
Ik vond het altijd fijn om met de klanten om te 
gaan. Ik heb daar ook leuke contacten aan over 
gehouden.” 
(oud-leerling en nu internationaal model)



troeven van onze school

• een lerarenteam dat zich professionaliseert 
en up-to-date blijft in vakkennis en didactiek

• deelname aan wedstrijden zoals The Hair 
Games, Young Hairdressers Trophy, Hanske 
De Krijger, Make Up For Ever, Make Up Award 
(Almelo), …

• binnen- en buitenlandse studiereizen  
in 2de en 3de graad

• Europese projecten met de Scandinavische 
landen (Erasmus+)

• bedrijfsbezoeken: Jojoba Care, Schwarzkopf, 
L’Oréal, Carin, …

• toonaangevende kappers en make-upartiesten  
geven demo’s in de les: Kevin Boon, William 
De Ridder, Michiel Deconinck, …

• kennis van verschillende merken: L’Oréal, 
Carin, Joico, Redken, Hairborist, Schwarzkopf, 
American Crew, Jojoba Care, Germaine de 
Capuccini, … 

• kansen om te groeien en je talenten  
te ontwikkelen

• aanbod om zich te specialiseren in barbier, 
ecokapper, grime, …

• een verzorgde infrastructuur, een nieuw 
sportcentrum, schoolrestaurant met verse 
bereide maaltijden, een open leercentrum

• een uitgebreid zorgteam dat luistert, 
jou ondersteunt en de weg wijst naar 
professionele hulp indien nodig

• een lage schoolfactuur
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bereikbaarheid  
& infosessies

bereikbaarheid
Onze school ligt op de kleine Gentse stadsring 
(R40) tegenover de Bijlokesite met toegang op de 
Godshuizenlaan. De opritten van de autosnelwegen 
E17 / E40 en de ring R4 liggen op tien minuten rijden 
van de scholencampus. 

Op tien minuten stappen bereik je, via de Albertlaan, 
het Sint-Pietersstation. De Heuvelpoort, een ander 
busknooppunt, ligt ook op tien minuten stappen van 
de school; alsook het centrum van studentenstad 
Gent. Verschillende tram- en buslijnen verbinden de 
school (halte Albertbrug) met thuis: trams 1, 2 en 4; 
bussen 6, 14, 15, 19, 39, 41, 43, 65 en 67. 

De school beschikt tot slot over een afgesloten 
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 dagen en / of infosessies. 
Alle informatie hierover en de exacte datums kan je 
terugvinden op onze website. 

▸ www.richtpuntgent.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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provinciaal onderwijs  
bij mij in de buurt…

legende

 Kiempunt
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Richtpunt campus Gent Godshuizenlaan
Godshuizenlaan 65  – 75
9000 Gent

09 267 12 60

infocampusgodshuizen@richtpuntgent.be 
www.richtpuntgent.be 
www.richtpunt.be 

Facebook 
Richtpunt campus Gent Godshuizenlaan


