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1. Hair Kappersopleiding
Hair Kappersopleiding Utrecht is een innovatieve kappersopleiding met een nieuwe en frisse
kijk op onderwijs. De deeltijdopleidingen zijn zo praktijkgericht mogelijk. We starten met
trainen op een oefenkop, daarna starten we zo snel mogelijk met modeltrainingen.
Daarnaast ga je met onze hulp stage lopen in de schoolsalon van Hair Kappersopleiding.

2. Het werk van een kapper
Alvorens een deeltijdopleiding tot kapper te volgen, is het van belang dat je weet wat het
beroep precies inhoudt. Een kapper wast, knipt, snijdt, modelleert, bleekt, kleurt,
permanent, ontkrult en stijlt het haar van klanten. Het is belangrijk om altijd goed met je
klant te overleggen. Verder verzorgt een kapper kleine haar- en hoofdhuidproblemen en
demonstreren en verkopen kappers haarverzorgingsproducten. Je gaat ook klantgegevens
bijhouden en receptiewerkzaamheden verrichten. Het is ook belangrijk om de kapsalon
schoon en netjes te houden.
Een kapper moet goed met mensen om kunnen gaan, zich kunnen inleven in de klant en een
dienstverlenende en klantgerichte instelling hebben. Houd er rekening mee dat je als kapper
veel moet staan en dat je moet beschikken over een goede fijne motoriek. Bovendien werk
je veel met (chemische) middelen.

3. De opleidingen
Hairstylist basis

25 lesdagen (ongeveer 6-7 of 3-4 maanden)

Hairstylist gevorderden

20 lesdagen (ongeveer 5-6 of 2-3 maanden)

De lengte van de opleiding is afhankelijk van de schoolvakanties. Maar je krijgt altijd jouw 25
of 20 lesdagen. Een lesdag is van 09.30 u tot 16.39 u. Je krijgt dan één of twee vaste dagen
les.

4. Inhoud van de opleidingen
Aan het begin van de opleiding kijken we eerst wat je graag wil leren en met welk doel.
Daarna bekijken we je niveau en gaan we samen met jou een plan op maat maken. Zodra je
daar aan toe bent start je met modeltrainingen. Daarna mag je de klanten in de schoolsalon
behandelen. Wij zijn van mening dat de beste manier om het kappersvak te leren is om
zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen. De opleiding is daarom voor 95% een
praktijkopleiding
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5. Modules en examens
De complete kappersopleiding bestaat uit verschillende modules en richt zich volledig op het
praktische kappersvak en de daarbij behorende theorie met de examens
Tijdens de Deeltijdopleiding Hairstylist basis leer je:


Knippen dames & heren



Föhnen lang & kort haar



Tijdelijke omvorming, watergolven & krultang



Permanenten



Kleuren



Folies zetten basistechniek



Opsteken & vlechten



Klantencontact



Verzorging huid & haar



Adviseren & verkopen



Veilig werken & hygiëne

Na het succesvol afronden van je opleiding mag je deelnemen aan de praktijkexamens. Voor
de Deeltijdopleiding Hairstylist de Basis examineren we de volgende onderdelen:
- Permanenten
- Knippen dames
- Watergolven
Je mag deelnemen aan de examens wanneer je minimaal 80% van de lessen aanwezig bent
geweest en alle modeltrainingen hebt afgerond. Daarnaast is het aan de docent om te
beoordelen of je mag deelnemen aan het examen.
Wanneer je zakt voor je examens dan zal Hair Kappersopleiding je in de gelegenheid stellen
om een herexamen te doen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer je extra lessen
nodig hebt dan kun je deze inkopen.
Alle informatie betreffende je examens ontvang je aan de start van je opleiding.
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Tijdens de Deeltijdopleiding Hairstylist Gevorderden leer je:


Snijden, effileren & slicen



Folies & coupe soleil technieken



Ontkleuren & blonderen



Balayage/ombré technieken



Korte kapsels dames



Heren-Barbier specialistische technieken, o.a. werken met de tondeuse & baard & snor
trimmen/scheren



Opsteken & vlechten gevorderden, o.a. feest en bruidskapsels



Huid en haar analyse



Diagnose en kleur keuze

Na het succesvol afronden van je opleiding mag je deelnemen aan de praktijkexamens. Voor
de Deeltijdopleiding Hairstylist Gevorderden examineren we de volgende onderdelen:
-Föhnen dame
-Snijden dame
-Knippen/opscheren heer
-Kleuren
Je mag deelnemen aan de examens wanneer je minimaal 80% van de lessen aanwezig bent
geweest en alle modeltrainingen hebt afgerond. Daarnaast is het aan de docent om te
beoordelen of je mag deelnemen aan het examen.
Wanneer je zakt voor je examens dan zal Hair Kappersopleiding je in de gelegenheid stellen
om een herexamen te doen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer je extra lessen
nodig hebt dan kun je deze inkopen.
Alle informatie betreffende je examens ontvang je aan de start van je opleiding.

6. Theorievakken
Hoewel bijna alle vakken praktijklessen zijn waarin je bezig bent met het echte kappersvak,
zijn er ook een aantal kleine theoretische onderdelen; bijvoorbeeld voor de module verven.
Het behandelen van de theorie is een belangrijk onderdeel van de opleiding, omdat je met
chemische middelen gaat werken.
De vakdocenten op school houden de voortgang van de deelnemers altijd nauwkeurig in de
gaten.
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7. Stage
Stage is een onderdeel van je opleiding. Tijdens de stage draai je mee in de salon van Hair
Kappersopleiding en maak je kennis met het kappersvak in de praktijk. Daarnaast is het een
mogelijkheid, om stage te lopen in een andere kapsalon. Hair Kappersopleiding kan je hier
op voorbereiden en in begeleiden. Dit is overigens niet verplicht, maar mocht je het leuk
vinden om naast de opleiding meer ervaring op te doen in het echte bedrijfsleven, dan zullen
we je hierin zoveel mogelijk helpen. We zorgen voor een stagecontract en we houden de
kapsalon op de hoogte van je vorderingen.

8. Begeleiding en ondersteuning
Hair Kappersopleiding hanteert een actief pestbeleid; Het is belangrijk dat iedereen op een
correcte, respectvolle en vriendelijke manier met elkaar omgaat. Want een goede sfeer en
een veilige leeromgeving zorgen ervoor dat je beter zult presteren.
Wanneer je een handicap hebt dan horen wij dit graag van tevoren. We kunnen dan samen
met jou duidelijke afspraken maken over wat wel en niet mogelijk is. Niet alleen lichamelijke
beperkingen zijn belangrijk om door te geven, ook wanneer je last hebt van aandoeningen of
stoornissen zoals bv: ADHD, autisme, OCD of iets anders. Wat je ons vertelt, is ten alle tijden
vertrouwelijk. Maar het kan ons wel helpen, om de begeleiding en les die we je geven nog
beter te maken.

9. Toelatingseisen
De toelatingseisen bij Hair Kappersopleiding zijn voor de deeltijdopleidingen een minimale
leeftijd van 16 jaar. Voor de deeltijdopleiding Hairstylist gevorderden, moet je de
deeltijdopleiding Hairstylist met een voldoende hebben afgerond. Of je moet kunnen
aantonen, dat je de basisvaardigheden van het kappersvak al beheerst. Wanneer je
minderjarig en nog leerplichtig bent, dien je toestemming te krijgen van leerplicht, voordat
je met de opleiding mag starten.
Wanneer je minderjarig bent, heb je altijd toestemming nodig van je ouders/voogd.
De eerste stap is het invullen van een aanmeldingsformulier. Daarna neemt Hair
Kappersopleiding contact met je op, voor het maken van een afspraak voor een
intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaan we samen met jou, (en als je minderjarig bent je
ouders/voogd) kijken welke opleiding het beste bij je past. Hierin wordt ook gekeken naar je
motivatie voor de opleiding.
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10. Start van de opleiding en leermiddelen
De deeltijdopleidingen starten het hele jaar door. De lestijden zijn van 09.30 u. t/m 16.30 u.
Je hebt les op één of twee vaste dagen per week.
Bij de start van je opleiding krijg je een uitgebreid materialenpakket en leermiddelen
overhandigd. Je dient zelf voor modellen zorgen; aan de start van je opleiding zal de docent
je vertellen wanneer de modeltrainingen zijn.

11. Kosten
Voor de Hairstylist deeltijdopleiding is de all-in prijs € 2560,00 en voor de Hairstylist
gevorderden deeltijdopleiding is de all-in prijs € 2480,00
Deze bedragen zijn inclusief de inschrijfkosten, het lesgeld en het materialen pakket. Ook de
examens, diploma en leermiddelen zijn inbegrepen. Je hebt dus nooit onverwachte extra
kosten. Alle prijzen zijn incl. BTW.
Je opleidingskosten en de kosten van je studiematerialen zouden belasting aftrekbaar
kunnen worden gesteld. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de
belastingdienst.
Je mag je opleiding ook betalen in termijnen:





Hairstylist – 25 lesdagen, 1 keer per week les: Je betaalt de eerste maand
€ 960,00 daarna 6 maandelijkse termijnen van € 266,70
Hairstylist – 25 lesdagen, 2 keer per week les: Je betaalt de eerste maand
€ 960,00 daarna 3 maandelijkse termijnen van € 533,39
Hairstylist gevorderden – 20 lesdagen, 1 keer per week: Je betaalt de eerste
maand € 860,00 daarna 6 maandelijkse termijnen van € 270,00
Hairstylist gevorderden – 20 lesdagen, 2 keer per week: Je betaalt de eerste
maand € 860,00 daarna 3 maandelijkse termijnen van € 540,00

Deze optie kun je aanvinken op het inschrijfformulier.
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12. Interesse?

Wanneer je geïnteresseerd bent in het volgen van een deeltijdopleiding bij Hair
Kappersopleidingen, of wanneer je meer informatie wenst te ontvangen, neem dan contact
op met:
Hair Kappersopleidingen
2de Daalsedijk 8V
3551 EJ Utrecht
Tel. 030 744 02 40
www.hairkappersopleiding.nl
info@hairkappersopleiding.nl
Je kunt je ook vast inschrijven via het bijgevoegde aanmeldingsformulier, of online via:
http://hairkappersopleiding.nl/inschrijven/
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