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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.
Na het succesvol behalen van elke cursus die je bij ons volgt, ontvang je altijd een 
certifi caat!

Wil je liever een erkend diploma? Kies dan voor één van onze opleidingen. 
De opleidingen van Hair Kappersopleiding leren je alle vaardigheden van het 
kappersvak, barbiersvak of visagie.

Goed om te weten:
• Je kan het hele jaar door starten wanneer je wil, je hoeft dus nooit te wachten 

op een vaste startdatum. Dit komt omdat we in kleine groepjes werken en je 
persoonlijk begeleid wordt tijdens de curus.

• Tijdens de reguliere schoolvakanties Midden Nederland zijn we gesloten. Lessen 
die hierin, vallen schuiven automatisch door.

• Met de auto zijn wij goed bereikbaar en op ons eigen terrein kun je gratis 
parkeren.

• De opleidingen en cursussen van Hair kappersopleiding is praktijkgericht en 
geschikt voor iedereen ongeacht je leeftijd of vooropleiding. 

• De kosten van de cursus zijn mogelijk aftrekbaar. Meer informatie hierover vindt 
je op de website van de belastingdienst.
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De Cursussen in het kort:

Cursus knippen basis (10 lessen)
Wil jij de basis leren van het kappersvak? Tijdens de 
Cursus Knippen Basis leer je hoe je van het vasthouden 
van een schaar, het knippen op een oefenhoofd tot het 
knippen op echte mensen in zijn werking gaat.

Lesgeld: € 375,- 
Materialenpakket: € 239,-

Cursus knippen gevorderd (10 lessen)
Kun jij al de begin vaardigheden van het kappersvak en 
zou je je niveau een stap hoger willen tillen? Dan is de 
Cursus Knippen Gevorderd geschikt voor jou. Lees op 
deze pagina wat je gaat leren.

Lesgeld: € 375,-
Materialenpakket: € 255,-

Cursus opsteken en vlechten (5 lessen)
De cursus opsteken en vlechten is een leuke aanvulling 
wanneer je bijzondere haartechnieken onder de knie 
wilt leren krijgen. Je leert hier verschillende opsteek en 
vlechttechnieken.

Lesgeld: € 189,-
Materialenpakket: € 165,-

Cursus kleuren (8 lessen)
Bij de Cursus Kleuren leer je de begin vaardigheden 
omtrent het kleuren van haar. 80% van deze cursus 
werk je in de praktijk en 20% theorie.

Lesgeld: € 295,-
Materialenpakket: € 229,-
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Praktijkopleider (tweedaags)
De training tot Praktijkopleider is er voor iedereen 
die werkzaam is in de Beautybranche en voor 
ondernemers die hun salon willen laten registreren 
als erkend leerbedrijf. Je leert hoe je stagiaires 
en leerlingen kunt begeleiden, instrueren en 
beoordelen. Het certifi caat Praktijkopleider behalen 
is een waardevolle aanvulling op je vakdiploma 
in de Beauty Branche. Bovendien zal het hebben 
van het certifi caat Praktijkopleider je kansen op 
de arbeidsmarkt vergroten want veel werkgevers 
werken met stagiaires en leerlingen.

Lesgeld (inclusief materialen): € 189,50,-

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.

*Met uitzondering van de cursus knippen 
gevorderden.
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Cursus Knippen basis € 375,- (Inclusief certifi caat)
Geen lange theorielessen, maar juist 100% praktijkles. Je begint tijdens de Cursus 
Knippen eerst met oefenen op een oefenhoofd. Daarna op jouw modellen. Altijd 
onder begeleiding van onze ervaren docenten. Na 10 lessen kun je adviseren, 
knippen en netjes föhnen. 

Na het succesvol afronden van je Cursus Knippen mag je één extra training 
inplannen in onze salon. Onder begeleiding van onze vakdocenten ga je dan een 
model wassen, knippen en drogen. Deze extra training is leuk, leerzaam en goed 
voor je zelfvertrouwen.

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 fi nishing producten
• Wassen/wasmassage
• Hand drogen/blowen met de föhn

Start Cursus Knippen:
De Cursus Knippen bestaat uit 10 lessen van 2,5 uur. 1, 2 of 3 avonden in de week, 
altijd op maandagavond, dinsdagavond en woensdagavond van 19:00 uur tot 21:30u.

Het professionele materialenpakket kost € 239,- en bevat:
• Set Professionele schaar & coupeschaar met opberghoes
• Nekmes zilver
• Holster heuptas
• Oefenhoofd met 100% echt haar
• Jaguar a-line kammenset met opberghoes
• Borstel pro black
• Haarclips extra strong
• Verdeelklemmen zwart
• Nekborstel antraciet
• Kapmantel zwart
• Waterspuit Hights
• Lesboek
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Knippen gevorderd 
€ 375,-  (Inclusief het certifi caat)
De Cursus Knippen Gevorderden is de perfecte aanvulling op de Cursus Knippen. 
Of wanneer je de basisvaardigheden van het knippen al beheerst. Na 10 lessen kun 
je ook korte kapsels knippen, heren knippen, werken met de tondeuse, lang en kort 
haar snijden, door middel van slicen en kniptechnieken mooi afwerken. 
Je cursusgeld heb je al snel terugverdiend.

Na het succesvol afronden van je Cursus Knippen Gevorderden mag je één extra 
training inplannen in onze salon. Onder begeleiding van onze vakdocenten ga je dan 
een model wassen, knippen/scheren of snijden en drogen. Deze extra training is leuk, 
leerzaam en goed voor je zelfvertrouwen.

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 effi leren
• Afwerken en stylen

Cursus Knippen Gevorderden 
De Cursus Knippen Gevorderden bestaat uit 10 lessen van 2,5 uur. De lessen worden 
gegeven op maandag, dinsdag,- en woensdagavond van 19:00-21:30u.

Het proffesionele materialen pakket aanvullend kost € 255,- en bevat:
• Professional Feather styling Razor mes
• Oefenhoofd 100% echt haar
• Professionele Tondeuse met opzetstukjes
• Lesmap
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Cursus Opsteken en Vlechten (€ 189,- (Inclusief certifi caat)
De Cursus Opsteken en Vlechten is geschikt voor iedereen ongeacht je 
leeftijd of vooropleiding. 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.

Na het succesvol afronden van je Cursus Opsteken en Vlechten mag je een extra 
training inplannen in onze salon. Onder begeleiding van onze vakdocenten ga je dan 
een model opsteken naar wens. Deze extra training is leuk, leerzaam en goed voor je 
zelfvertrouwen.

Tijdens de Cursus Opsteken en Vlechten leer je het volgende:
• Diverse vlecht technieken (twist, visgraat, invlechten etc.)
• Touperen & scheidingen maken
• Omvormen met krultang & rollers
• Werken met decoraties & opvulling
• Opsteken (klassiek & modern)
• Materiaal & productkennis
• er is natuurlijk altijd ruimte voor je eigen creativiteit

Start Cursus Opsteken en Vlechten
De Cursus Opsteken en Vlechten bestaat uit 5 lessen van 2,5 uur.  
Je hebt keuze uit 1, 2 of 3 avonden per week op maandag, dinsdag en/of woensdag.

Het professionele materialen pakket kost 
€ 165,-  en bevat:
• Professionele Krultang 3in1
• Oefenhoofd lang haar 100% echt haar
• Paddle Brush borstel
• Lesmap
• Verdeelklemmen zwart
• Verdeelclips strong
• Vorkkam
• Puntkam

Op locatie hebben wij schuifjes, elastiekjes, 
föhns, styling- en fi nishingproducten die je 
mag gebruiken.
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Cursus Kleuren 
€ 295,- (Inclusief certifi caat)
Nieuw bij Hair Kappersopleiding is de 
“Cursus Kleuren”. Tijdens de Cursus Kleu-
ren leer je 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. De 
Cursus Kleuren bestaat uit acht lessen 
waarvan twee theoriemomenten. Het 
behandelen van de theorie is een be-
langrijk onderdeel van de cursus omdat 
je met chemische middelen gaat wer-
ken. Ondanks de theorielessen bestaat 
de cursus hoofdzakelijk uit praktijklessen.

Tijdens de Cursus Kleuren beginnen we 
met oefenen op een oefenkop. Daarna 
starten de trainingen op jouw modellen. 
Als je al wat meer ervaring hebt dan mag 
je direct starten op modellen.

Tijdens de Cursus Kleuren leer je het 
volgende:
• Kleurtechnieken, volledige kleuring 

zetten in lang en kort haar
• Kleurtechnieken, een uitgroei bijwer-

ken
• Folies & coupe soleil technieken
• Kamstrepen in lang en kort haar
• Highlight en lowlight technieken
• Balayage technieken
• Wassen en een wasmassage geven
• Hand drogen/blowen met de föhn
• Huid en haar analyseren
• Kleurkeuze en advies geven

Start Cursus Kleuren:
De Cursus Kleuren bestaat uit 8 lessen 
van 2,5 uur. Je kunt kiezen om de lessen 
te volgen op: maandag, dinsdag en/of 
donderdag avond van 19:00-21:30u.

Voor gebruik tijdens de lessen:
• Waterstofperoxide
• Verf & spoelingen (max. 6 tubes)
• Blondeer-ontkleurproducten
• Toner
• Handschoenen (Wegwerp)
• Verzorgingsproducten
• Styling- en fi nishing producten
• Handdoeken
• Föhn

Het professionele materialenpakket 
kost € 229,- en bevat:
• Verfbakje met handvat
• Verfborstel
• Oefenhoofd 4 colors 100% echt haar
• Lesmap
• Kapmantel
• Verfschort
• Rol aluminiumfolie
• Puntkam
• Borstel pro black
• Haarclips extra strong
Het materialenpakket is compleet, je 
hoeft dus geen verf of andere producten 
te kopen tijdens de cursus. 
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Dit is een tweedaagse cursus, van 10.00u. 
– 15.00u. Na de eerste cursusdag ga je in 
de praktijk met oefeningen aan de slag. 
Je maakt ook een aantal opdrachten. 
Tijdens de tweede cursusdag bespreken 
we de resultaten en gaan we dieper in 
op de stof. Je krijgt tijdens je cursus een 
werkmap, wanneer je alle opdrachten 
in de werkmap hebt afgerond gaan 
wij deze beoordelen. Bij een positieve 
beoordeling krijg je het certifi caat 
Praktijkopleider.

Kijk op onze website voor de actuele 
startdatum.

Cursus Praktijkopleider
Om een erkende praktijkopleider 
te worden of om je salon te laten 
erkennen als leerbedrijf, is het 
volgen van deze cursus verplicht 
door de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB). 

Je moet kunnen aantonen dat u over de 
middelen en vaardigheden beschikt om 
stagiaires goed te begeleiden binnen uw 
bedrijf. U kunt er voor kiezen zelf deze 
cursus te volgen of om een of meerdere 
van uw werknemers op te laten leiden 
tot praktijkopleider. Het is namelijk 
belangrijk dat degene die de stagiaires 
daadwerkelijk op de werkvloer gaat 
begeleiden, de Cursus Praktijkopleider 
succesvol heeft afgerond. Uiteindelijk 
is deze investering een voordeel want 
de stagiaires werken tegen een lage 
vergoeding direct mee in uw bedrijf. 
Meer informatie omtrent erkenning vind 
u op: www.s-bb.nl

Tijdens de Cursus Praktijkopleider leer 
je:
• Een stagiaire begeleiden, motiveren 

& stimuleren
• Een stagiaire instructies te geven
• Hoe je met de stagiaire en de 

onderwijsinstelling afspraken maakt
• De stagiaire objectief en eerlijk 

beoordelen
• Feedback geven & krijgen van de 

leerling
• Functioneringsgesprekken voeren
• Een persoonlijk ontwikkelingsplan 

maken
• Een studentenprofi el & bedrijfsprofi el 

maken
• De stagiaire inwerken en leren 

werken in teamverband

De Cursus Praktijkopleider zorgt er 
voor dat jij de kennis krijgt die je nodig 
hebt om een goede praktijkopleider te 
worden. Hair Kappersopleiding geeft je 
ook de benodigde instrumenten mee 
die je daarbij nodig hebt.

Denk hierbij o.a. aan:
• Inwerkprogramma’s & Checklisten
• Kwaliteitszorg formulieren: 

(Voor o.a. planningsgesprekken, 
voortgangsgesprekken & 
beoordelingsgesprekken)

• Bedrijfs/huisreglement: In de Cao 
voor het kappersbedrijf zijn veel 
regels vastgelegd. Maar zeker lang 
niet alles komt aan bod. In het door 
Hair Kappersopleiding opgestelde 
bedrijfs/huisreglement staan veel 
aanvullende afspraken en regels, 
waar vanuit het bedrijfsleven veel 
behoefte aan is. (Omtrent o.a. gedrag, 
kledingvoorschriften, hygiëne, 
belgedrag, op tijd komen, pauze, 
diefstal, meer of minder werk, 
klachten, etc.)
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Interesse in een van onze cursussen? Schrijf je dan in!

Ben je geïnteresseerd en wil je jezelf graag inschrijven dan kan dat door invullen van 
het inschrijfformulier op de website.  

hairkappersopleiding.nl/inschrijven

Wil je graag eerst langskomen en de school bekijken dan kan dat op een van de 
opendagen of op afspraak. Om een afspraak te maken voor een rondleiding en een 
persoonlijk gesprek kan je via onderstaande gegevens contact opnemen om een 
intake in te plannen. Tijdens dit gesprek maken we kennis, laten we je de school zien, 
en vertellen we nog eens in detail wat je van de cursus kunt verwachten. 

Bezoek & postadres: Hair Kappersopleiding 

2e Daalsedijk 8
3551 EJ Utrecht 

030 744 02 40 

hairkappersopleiding.nl 

info@hairkappersopleiding.nl 
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Hair Kappersopleiding
 www.hairkappersopleiding.nl

 030 744 02 40 
info@hairkappersopleiding.nl

 2e Daalsedijk 8, 3551 EJ, Utrecht


