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1. Hair Kappersopleiding
Hair Kappersopleiding Utrecht is een innovatieve kappersopleiding met een nieuwe en frisse
kijk op onderwijs. De Cursussen zijn zo praktijkgericht mogelijk. Je start eerst op een
oefenkop en al snel mag je starten met trainingen op je eigen model. We zijn van mening dat
de beste manier om het kappersvak te leren in de praktijk is.

2. Het werk van een kapper
Het werk van een kapper is gevarieerd en creatief. Een kapper moet goed met mensen om
kunnen gaan, zich kunnen inleven in de klant en een dienstverlenende en klantgerichte
instelling hebben. Houdt 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. Wanneer je hiervoor overgevoelig of allergisch bent, zou het lastig kunnen zijn om
als kapper te werken. Kappers werken in verschillende typen kappersbedrijven zoals een
gemengde salon, een gespecialiseerde damessalon of een gespecialiseerde herensalon.

3. De Cursussen
Bij Hair Kappersopleiding bieden wij de volgende cursussen aan.
Soort cursus:

Duur van de cursus:

Instroomniveau:

Knippen

10 weken

Beginner

Knippen gevorderden

10 weken

Gevorderden

Opsteken en Vlechten

5 weken

Beginner

Knippen Heren Barbier

10 weken

Beginner

Kleuren

8 weken

Beginner
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4. Inhoud van de cursussen
Hair Kappersopleiding werkt met de nieuwste methodes om les te geven. Onder begeleiding
van onze ervaren vakdocenten leer je het kappersvak in de praktijk. Door de persoonlijke
begeleiding leer je het kappersvak goed beheersen.
In dit informatieboekje kun je per cursus bekijken wat de inhoud is en wat je gaat leren.
Mocht je na het lezen van deze informatiegids toch nog vragen hebben, dan mag je altijd
langskomen (op afspraak), bellen of mailen. De contactgegevens staan op pagina 10 van dit
informatieboekje.
4.1 Cursus Knippen
De cursus knippen is een praktijkcursus zonder theorieles, je
krijgt wel een cursusmap met daarin de belangrijkste
informatie uit de cursus. Zo kan je ook na je cursus altijd
alles teruglezen in je map.
Iedereen kan deelnemen aan deze cursus, ook als je nog
helemaal geen ervaring hebt met het kappersvak.
Je begint tijdens de Cursus Knippen eerst met oefenen op een oefenhoofd. We gaan in
overleg met jou daarna trainen op jouw modellen. De lessen en trainingen vinden altijd
plaats onder begeleiding van onze ervaren docenten. Na 10 weken kun je adviseren, wassen,
knippen en je klant netjes föhnen.
Tijdens de Cursus Knippen leer je het volgende:



Rechte scheidingen en correcte indelingen maken in het haar
Door middel van het stellen van de juiste vragen bepalen welk kapsel je moet knippen



Massief knippen op één lengte horizontaal



Toenemende en afnemende lagen knippen



Met kam en schaar opknippen



Pony knippen



Het gebruik van styling en finishing producten



Wassen/wasmassage



Hand drogen/blowen met de föhn
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4.2 Cursus Knippen gevorderden
De cursus knippen is een praktijkcursus zonder theorieles, je krijgt wel een cursusmap met
daarin de belangrijkste informatie uit de cursus. Zo kan je ook na je cursus altijd alles
teruglezen in je map.
Om deel te nemen aan deze cursus is het van belang dat je de basisbeginselen van het
knippen al beheerst.
Je begint tijdens de Cursus Knippen gevorderden eerst met oefenen op een oefenhoofd. We
gaan in overleg met jou daarna trainen op jouw modellen. De lessen en trainingen vinden
altijd plaats onder begeleiding van onze ervaren docenten. Na 10 weken kun je adviseren,
snijden, korte kapsels knippen bij dames en heren, werken met de tondeuse en stylen.
Tijdens de Cursus Knippen gevorderden leer je het volgende:


Heren knippen



Zeer korte kapsels dames



Opknippen met kam en schaar



Werken met de tondeuse



Snijden lang en kort haar



Slicen en effileren



Afwerken en stylen

4.2 Cursus Heren Knippen-Barbier
Onze cursus Knippen Heren-Barbier is een specialistische
Barbiersopleiding. Hier leer je het Heren-Barbiersvak. De cursus
knippen heren-barbier is een praktijkcursus zonder theorieles, je
krijgt wel een cursusmap met daarin de belangrijkste informatie
uit de cursus. Zo kan je ook na je cursus altijd alles teruglezen in
je map.
Iedereen kan deelnemen aan deze cursus, ook als je nog
helemaal geen ervaring hebt met het kappersvak.
Je begint tijdens de Cursus Knippen Heren-Barbier eerst met oefenen op een oefenhoofd.
We gaan in overleg met jou daarna trainen op jouw modellen. De lessen en trainingen
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vinden altijd plaats onder begeleiding van onze ervaren docenten. Na 10 weken kun je
adviseren, knippen, scheren, trimmen en werken met de tondeuse.
Tijdens de Cursus Knippen Heren/Barbier leer je het volgende:








Door middel van het stellen van de juiste vragen bepalen welk kapsel je moet knippen
Knippen en opknippen met kam en schaar
Opscheren/ fade/ overloop met de tondeuse
Werken met de coupeschaar/effileerschaar
Baard en snor trimmen en scheren met een mes
Het gebruik van styling en finishing producten
Hand drogen/blowen met de föhn

4.4 Cursus Opsteken en vlechten
De Cursus Opsteken en Vlechten is geschikt voor iedereen ongeacht je leeftijd of
vooropleiding, ook als je nog helemaal geen ervaring hebt met het kappersvak.
Het is ook een mooie aanvulling op je vakdiploma uit de Beauty Branche. Niet alleen kappers
ervaren dit als nuttig, maar ook schoonheidsspecialisten en visagisten hebben hier baat bij.

Tijdens de Cursus Opsteken en Vlechten leer je het volgende:


Diverse vlecht technieken (twist, visgraat etc.)



Touperen & een verticale rol



Omvorming (krultang/föhn/rollers)



Werken met decoraties & opvulling (haardonut)



Creatief opsteken



Materiaal & productkennis



Ruimte voor je eigen creativiteit
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4.5 Cursus kleuren
De cursus bestaat uit 8 praktijklessen, en twee korte theoriemoment. Omdat je gaat werken
met chemische middelen op echt haar en op de hoofdhuid, is het belangrijk dat je hier meer
vanaf weet. Daarnaast moet je de juiste mengverhoudingen van o.a. verf en
waterstofperoxide weten en is het belangrijk dat je leert om een goede diagnose te maken
voordat je iemand gaat adviseren en kleuren. Thuis ben je ongeveer 3 u. kwijt aan huiswerk.
Iedereen kan deelnemen aan deze cursus, ook als je nog helemaal geen ervaring hebt met
het kappersvak.
Tijdens de Cursus Kleuren leer je eerst de beginselen van het kleuren. Daarna gaan we met je
aan de slag om je meer specialistische technieken te leren zoals Balayage en Coupe soleil.
We beginnen met oefenen op een oefenkop. Daarna starten de trainingen op jouw
modellen.
Het is belangrijk dat je zelf voor modellen zorgt met de juiste haarlengtes. Hieronder een
schema:
Soort training:
Lengtes:
Gehele / creatieve kleuring
Van de huid tot de punt maximaal 25 cm
Folies
Van de huid tot de punt maximaal 25 cm
Ombré
Van de huid tot de punt maximaal 30 cm
Balayage
Van de huid tot de punt maximaal 30 cm
Wanneer je een model met langer haar wil meebrengen dan moet je bijbetalen voor de
extra verf die je dan nodig hebt.

Tijdens de Cursus Kleuren leer je het volgende:


Het kleuren van een uitgroei & kort haar



Een totale kleuring



Het zetten van een Coupe Soleil d.m.v. het gebruik van folies



Het kleuren met een Balayage techniek



Het kleuren met een Ombré techniek



Wassen en een wasmassage geven



Het gebruik van de juiste shampoo en verzorgende producten



Hand drogen/blowen met de föhn



Door middel van het stellen van de juiste vragen bepalen welke kleur mogelijk & mooi is
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5. Begeleiding en ondersteuning
Het is ook mogelijk om te starten of om door te stromen naar onze deeltijdopleiding
Hairstylist. Deze opleiding is meer uitgebreid dan een cursus. Meer informatie over onze
deeltijdopleiding kun je vinden op de website.
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. 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, OCD, autisme 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.

6. Toelatingseisen
De cursussen zijn geschikt voor iedereen die graag iets nieuws wil leren. Je leeftijd of
ervaring in het kappersvak is niet van belang*. Wel zijn we van mening dat je een minimale
leeftijd van 16 moet hebben om met succes te kunnen deelnemen. Wanneer je jonger dan
16 bent maken we graag een afspraak met jou en je ouders/voogd om samen duidelijke
afspraken te maken.
De eerste stap is het invullen van een inschrijfformulier, wanneer je minderjarig bent, dienen
je ouders/voogd ook te tekenen voor akkoord. Daarna ontvang je van Hair Kappersopleiding
je inschrijfbevestiging en alle informatie over de start van de door jou gekozen cursus.
*Met uitzondering van de cursus knippen gevorderden.

7. Start van de cursussen en de leermiddelen
De actuele cursusdata en lestijden staan op de website van Hair Kappersopleiding onder het
tabblad “Cursus”
Bij de start van je cursus krijg je een uitgebreid materialenpakket en je cursusmap
overhandigd. Je moet zelf voor modellen zorgen. Aan de start van de cursus zal de docent je
vertellen wanneer de modeltrainingen zijn.

9

8. De Kosten
Soort cursus:

Kosten lesgeld:

Kosten materiaal:

Knippen basis

€ 345,00

€ 269,00

Knippen gevorderden

€ 375,00

€ 189,00

Opsteken en Vlechten basis

€ 189,00

€ 165,00

Knippen Heren Barbier

€ 435,00

€ 298,00

Cursus kleuren

€ 295,00

€ 229,00

De cursuskosten zijn inclusief inschrijfkosten, het lesgeld en je certificaat.
Het materialen pakket is inclusief producten, de cursusmap en de gereedschappen.
*Je bent niet verplicht het materialenpakket af te nemen. Je dient er dan wel zelf voor te
zorgen dat je de juiste materialen en gereedschappen bij je hebt zoals vermeld op de
cursuspagina van onze website.
*m.u.v. de cursus kleuren omdat hierin ook de kleurproducten zijn doorberekend.
De kosten van je opleiding en de kosten van je studiematerialen zouden belasting aftrekbaar
kunnen worden gesteld. Meer informatie hierover kun je nalezen op de website van de
belastingdienst.
Je mag de totale kosten ook betalen in 2 termijnen, deze optie kun je aanvinken op het
inschrijfformulier.
Het materialenpakket dien je altijd voor aanvang van de cursus te voldoen.

8. Inschrijven

Je kunt je aanmelden via het bijgevoegde inschrijfformulier. Na ontvangst van het inschrijfformulier
krijg je binnen 7 werkdagen antwoord van Hair Kappersopleiding. Voor meer informatie of vragen
kun je contact opnemen met:
Hair Kappersopleidingen
2de Daalsedijk 8V
3551 EJ Utrecht
Tel. 030 744 02 40
info@hairkappersopleiding.nl
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