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Welkom bij de barbier basis opleiding van Hair Barber Academy (onderdeel 
van Hair Kappersopleiding). Hair Kappersopleiding is in 2007 gestart als een 
klein opleidingsinstituut gespecialiseerd in het geven van diverse kappers 
gerelateerde cursussen en opleidingen. Al snel is dit uitgebreid met onder 
andere de barbiersopleidingen: “basis”, “gevorderd” en “masterclass”. 

Vervolgens is Hair Kappersopleiding sinds 2014 een erkende MBO 
kappersopleiding geworden. Ook wat het barbiersvak betreft hebben we niet 
stil gezeten. Zo heeft Hair Kappersopleiding de Erkenning voor de Allround 
Barbier weten te behalen. Daarom kunnen wij nu onder de naam Hair Barber 
Academy met trots een erkend allround barbier diploma aanbieden wanneer 
zowel de basis als het gevorderde deel behaald wordt. Een diploma dat zowel 
door de staat (het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) offi cieel 
erkend is, als door de gehele kappersbranche. Een diploma dat je met trots aan 
de muur van je eigen barbiershop kunt hangen of waarmee je kunt solliciteren 
bij de beste barbiershop van Nederland. 

Dankzij vele jaren ervaring als opleidingsinstituut en de kennis van onze 
ervaren barbiers kunnen wij nu samen met jou een professioneel barbier van je 
maken.

Je leert alle ins- en outs van het barbiers vak en je ontwikkelt de ‘know how’ om 
een klant tevreden te maken en ervoor te zorgen dat elke klant met nieuwe 
klanten weer terugkomt. 

Het barbiersvak is veel meer dan alleen haren knippen en opscheren. Je 
leert hoe je verschillende kapsels kunt stijlen en afwerken. Ook ga je met 
verschillende haartypes werken, zoals European en Black Hair (voor kroes 
haar alleen op eigen model). Ook ga je leren hoe je de tondeuse moet 
onderhouden. 

Samen gaan we ervoor zorgen dat jij een echte barbier wordt!

Voorwoord



Onze opleidingen

De opleiding “Barbier Gevorderd” en “Allround” is een volledige en erkende 
Beroepsopleiding tot Allround barbier. Je leert alle ins-en-outs van het 
barbiersvak 

De opleiding Barbier Allround bestaat uit 2 delen, de opleiding “Barbier Basis” 
en de opleiding “Barbier Gevorderd”. Deze onderdelen, zijn ook als losse 
opleidingen te volgen. 

In deze brochure lees je wat je in de beide onderdelen van deze 
Beroepsopleiding leert.  

De beroepsopleiding wordt afgerond met een examen en een (CRKBO) 
wettelijk erkend Beroepsdiploma.  

Waar kan je werken met dit 
diploma? 

Je kan met het CRKBO wettelijk 
erkende Beroepsdiploma in elke 
barbiershop in Nederland aan het 
werk, of je eigen shop starten. 

• De opleiding “Barbier Basis” 
duurt 10 lessen.

• De opleiding “Barbier Gevorderd” 
duurt 15 lessen.

• De opleiding “Barbier Allround” 
duurt 25 lessen.
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Ondanks dat deze opleiding tot Barbier een erkende Beroepsopleiding is heb 
je voor deze opleiding helaas geen recht op studiefi nanciering.
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LESTIJDEN            MA/DI/WO/DO/VR
Blok 1   10:15 – 12:45 u

Blok 2   12:45 – 15:15 u

Blok 3   15:15 – 17:45 u

Blok 4   18:15 – 20:45 u  (m.u.v. vrijdag)

Lestijden

Versneld de opleiding volgen is mogelijk!

Elke les duurt 2,5 uur en je kunt zoveel lessen volgen op een dag/week 
als je wilt, er zijn maximaal 4 lessen mogenlijk op één dag. 

Er wordt elke doordeweekse dag les gegeven. Hoe meer lessen je 
doordeweeks volgt, hoe sneller je klaar bent en jouw diploma op zak hebt.

Starten wanneer je wilt!
Je mag zelf kiezen wanneer je wilt starten. Je kan dus per direct starten met 
de opleiding.

Op het inschrijfformulier kun je invullen wanneer jij wilt beginnen.

Doordat wij met kleine groepjes werken kun je aansluiten bij de rest. Je krijgt 
je eigen lesprogramma en de docent loopt rond en geeft iedereen individuele 
begeleiding. Het leuke hiervan is dat je in het begin ook mee kunt kijken bij 
deelnemers die al wat verder gevorderd zijn.

Tijdens je eerste lesdag óf telefonisch plan je de rest van je lessen in. 
Je hebt keuze uit de volgende lestijden:
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De opleiding bestaat uit verschillende modules en richt zich volledig op het 
praktische barbiersvak, de daarbij behorende technieken en de examens. In 
dit hoofdstuk lees je in je grote lijnen het lesprogramma van de opleidingen 
“Barbier Basis” en “Barbier Gevorderd”.

Tijdens de Barbier Basis opleiding leer je o.a. het volgende:

• Knippen en opknippen met kam en schaar
• Opscheren/fade/overloop met de tondeuse (op beginners niveau)
• Werken met de coupéschaar/opknipschaar
• Werken met trimmer
• Baard en snor trimmen
• Gedekt herenkapsel
• Afwerken en stylen van het kapsel
• Contouren afwerken met barbermes

Tijdens de Barbier Gevorderd opleiding leer je het volgende:

• Verschillende soorten overloop- en opscheer cuts (Fade, Undercut, Buzz cut, 
French crop, Ivy league etc.)

• Verschillende tops (Flat- en High top, Pompadoer, slick back, strakke 
scheiding, kuif etc.)

• Figuren basis en strakke lijnen scheren
• Detail afwerking kapsels (Clean Cuts)
• Gedekt herenkapsel
• Clean shaving
• Verschillende stylen baard & snor
• Klantadvies geven
• Tondeuse onderhoud en reparaties
• Het gebruik van styling en fi nishing producten
• Stylen met de föhn

Inhoud opleidingen
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De Masterclass Barbier is bedoeld voor iedereen die onze barbier allround 
opleiding of de barbier gevorderde opleiding met succes hebben afgerond. 
Ben je al werkzaam als herenkapper en kan je aantonen dat je minimaal 5 jaar 
ervaring hebt dan kom je ook in aanmerking voor deze Masterclass Barbier. 
Deze ervaring is een vereiste voor deelname aan de Masterclass Barbier 
opleiding, omdat we samen je skills naar het hoogste niveau gaan tillen. Dat 
betekend dat je bij het succesvol afronden van deze erkende beroepsopleiding 
het best haalbare resultaat neer kan zetten.

Hoe lang duurt de opleiding?
De Masterclass Barbier opleiding duurt 7 lessen van 2.5 uur die je elk moment 
kan beginnen.

Wat ga je o.a leren

• Professionele fadetechnieken
• Next level cleanshave
• Verfi jnde knip-, en opkniptechnieken
• Huid-, en haaranalyse
• Stylen van diverse barber kapsels
• Advanced wellness
• Strakke contouren

Barbier Masterclass



Na het succesvol volgen en afronden van de opleiding mag je deelnemen aan 
de praktijkexamens. 

Voor de opleiding barbier basis examineren we de volgende onderdelen: 
• Knippen gedekt herenkapsel
(Tondeuse, trimmer alleen gebruiken met de afwerking)

Voor de gevorderd/allround opleiding examineren we de volgende 
onderdelen: 
• Opscheren
• Overloop / fade
• Baard afwerking
• Styling van haar/baard

Voor de opleiding barbier masterclass examineren we de volgende 
onderdelen:
• Knippen
• Faden
• Baardbehandeling

Examens

8     Barbier opleiding informatiegids
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Modellen
Voor alle barbier opleidingen bieden wij twee opties aan.

Optie 1: Wij regelen de modellen voor jou. Indien je de opleiding inclusief 
modellen wilt volgen is hier een meerprijs voor het modellenpakket.

Je hebt (bijna) elke les een model nodig om op te oefenen. Je leert het immers 
het beste door het in de praktijk zelf te doen. Dat kan soms best lastig zijn 
om elke keer een (geschikt) model te vinden. Gelukkig kunnen wij je daarbij 
helpen. Bij je inschrijving kun je kiezen voor de optie om een modellenpakket 
aan te schaffen. In dat geval moet je alleen voor je examen een model te 
regelen. Elke barbier opleiding sluit je af met een examen.

Optie 2: Je regelt zelf je eigen modellen. Je dient dan (bijna) elke les zelf een 
model te regelen. Kan je een keer geen model vinden dan kan je die les 
inhalen op een ander moment. Je mag maximaal één les missen en kosteloos 
inhalen. Het is dus niet mogelijk om per les via ons te betalen voor een model.

Losse modellen en examenmodellen zijn bij ons te koop:
• Losse modellen aanschaffen voor inhaallessen kosten 25 euro per model.
• Examenmodellen kosten 50 euro.

De kosten van de modellenpakketten:
De prijs van Basis modellen: € 150
De prijs van Gevorderde modellen € 525
De prijs van Allround modellen € 675
De prijs van Masterclass modellen € 350

Modellen
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Materialen

Basis materialenpakket  € 395

Gevorderd materialenpakket   € 85

Masterclass materialenpakket   € 385

Barbier Basis materialenpakket:
• Wahl Tondeuse icon
• Wahl Beret Pro Lithium Trimmer 

(draadloos)
• Professionele 6.0 inch Barberschaar
• Professionele 6.0 inch Coupeschaar
• Professioneel Barbermes Black steel
• Double Edge blades
• Knipkam Barbier Carbon Black
• Knipkam Barbier afl opend Carbon 

Black
• Kapmantel
• Nekkwast
• Waterspuit
• Heren oefenhoofd

Barbier gevorderd pakket:
• Mobile Shaver – Wahl
• Gel – Gummy
• Wax – Gummy
• Cologne – Gummy
• Shaving soap
• Baardborstel
• Stylingborstel
• Scheerborstel
• Scheerbakje

Het masterclass materialenpakket
• 5-star Finale Cortless Shaver 
• Exclusieve barberschaar
• (keuze uit blauw, zwart of goud) 
• Barberschort
• Shave gel
• Cologne
• Black mask 
• Bloedstelper
• Professionele comedonenlepel
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Stage is géén verplicht onderdeel van je opleiding, echter door het behandelen 
van klanten in een shop leer je heel veel. Behalve de ervaring die je opdoet 
door de verschillende behandelingen vaker te doen leer je ook hoe het er in 
een shop aan toe gaat. Je moet klanten kunnen ontvangen, en je moet leren 
de juiste vragen te stellen, om te weten wat de wensen van de klant zijn.

Stage bij een externe barbiershop (niet verplicht)  

Daarnaast is het een mogelijkheid om stage te lopen in een andere 
barbiershop. Hair Kappersopleiding kan je hierop 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 hierbij helpen. We zorgen voor een stagecontract en we houden 
de barbiershop op de hoogte van je vorderingen.  

“Deelnemers die meedoen aan een extern stagetraject vergroten hun kans op 
een baan.” Verschillende studies hebben uitgewezen dat de kans op een baan 
groter wordt als er tijdens de opleiding stage wordt gelopen bij een bedrijf. 
Werkgevers zien stage namelijk als werkervaring, en zullen je dan sneller in 
dienst nemen. 

Toelatingseisen
Voor de opleiding “Barbier Gevorderd”, moet je de opleiding “Barbier Basis” 
met een voldoende hebben afgerond of je moet kunnen aantonen, dat je de 
basisvaardigheden van het barbiersvak al beheerst.  

Aan de opleidingen is een geen minimale leeftijd gebonden, alle leeftijden zijn 
welkom.

Jonger dan 18 jaar?
Wanneer je nog leerplichtig bent dien je wel ingeschreven te staan bij een 
school die is opgenomen bij DUO. Onze barberopleiding is dit niet omdat wij 
een kort-beroepsopeider zijn.

Wanneer je minderjarig (en nog leerplichtig) bent, dien je toestemming te 
krijgen van leerplicht, en heb je altijd toestemming nodig van je ouder(s) of 
voogd. 

Stage
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Wij werken met All-in prijzen.  Hieronder vind je een overzicht van alle 
opleidingen. Er komen geen overwachte kosten bij, zo weet jij precies waar je 
aan toe bent.

De prijzen van Barbier Basis
Barbier Basis (10 lessen): € 972.-
Basis materialen pakket (niet verplicht): € 395.-
Modellenpakket (niet verplicht): € 150.-
Betalen in 1,2 of 3 termijnen zonder extra kosten! 

De prijzen van Barbier Gevorderd
Barbier gevorderd (15 lessen): € 1392,- 
Examenkosten: € 120,- 
Gevorderd aanvullend materialenpakket (niet verplicht): € 85,00
Modellenpakket (niet verplicht): € 525,-
Je kunt betalen in 1,2,3 of 4 termijnen zonder extra kosten! 

De prijzen van Barbier Allround
Barbier allround (25 lessen): € 2362,-
Examen: € 120,-
Allround materialenpakket (niet verplicht): € 480,-
Modellenpakket (niet verplicht): € 675,-
Je kan Barbier Allround in 1,2,3,4,5,6 of 7  termijnen zonder extra kosten! 

De prijzen van Barbier Masterclass
Lesgeld 7 lessen: € 970,-
Materialen pakket (niet verplicht): € 385,-
Modellenpakket (niet verplicht): € 350,-
Examenkosten: € 120,00 
Betalen in 1,2,3,4 termijnen zonder extra kosten! 

Kosten
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Jij wilt barbier worden! Wij leiden jou daarvoor op.

Bij Hair Barber Academy heb je de mogelijkheid om het traditionele- en 
moderne barbiersvak te leren. Zowel beginners als gevorderden kunnen 
bij ons alle vaardigheden leren beheersen die nodig zijn om een eigen 
professionele barbier shop te openen óf als barbier voor een salon te gaan 
werken.

Optie 1:  Opleiding Barbier Basis

Voor mensen die nog nooit een schaar in de hand hebben gehad is er de 
Opleiding Barbier Basis. Deze praktijkopleiding bestaat uit 10 intensieve lessen, 
waarin je alle basisvaardigheden van het barbiers- en herenvak leert. De 
eerste 5 lessen start je op een oefenhoofd, gevolgd door 5 lessen op een echt 
mens. Deze opleiding wordt afgerond met een certifi caat. Iedere deelnemer 
krijgt nog 1 extra oefenles cadeau na de het met succesvol afronden van deze 
opleiding.

Optie 2: opleiding Barbier Gevorderd

Ben je klaar met de opleiding Barbier Basis, of heb je al aantoonbaar ervaring 
in het barbiersvak? Dan beheers je de basis kniptechnieken, opknippen en 
opscheren mét, én zonder tondeuse, baard- en snor trimmen en scheren. Nu 
ben je klaar voor de volgende stap. Tijdens de opleiding Barbier Gevorderd ga 
je namelijk veel dieper in op de lesstof en ga je nieuwe technieken leren in 15 
intensieve lessen. De opleiding wordt afgesloten met een examen en een door 
de staat erkend barbiers diploma.

Optie 3: opleiding Allround Barbier

De opleiding Allround Barbier is de basis én gevorderd gecombineerd. Tijdens 
de opleiding Allround Barbier, leer je vanaf de basis alles wat je moet je weten 
om een echte barbier te worden. Deze opleiding is dus geschikt voor mensen 
die nog nooit een schaar in de hand hebben gehad.

Je leert binnen 25 lessen alles vanaf de basistechnieken knippen, scheren, en 
opscheren tot en met de gevorderden technieken, verschillende haartypen, 
vormen scheren en de modernste herenkapsels.

In het kort



Optie 4: Masterclass Barbier

Dit is de kers op de taart voor barbieren die de basis en gevorderde technieken 
van het barbiersvak al beheersen en hun skills tot het hoogste niveau willen 
tillen. Hier leer je onder andere strakke fi guren scheren en de fi jnste opscheer 
en knip technieken.

14     Barbier opleiding informatiegids
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Interesse? 

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

Je kunt je inschrijven via het online inschrijfformulier via:  
hairkappersopleiding.nl/inschrijven

Intake
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 opleiding kunt verwachten. 

Bezoek & postadres: Hair Kappersopleiding

Hair Barber Academy      

Meer informatie vind je op onze website:
hairkappersopleiding.nl/barbier

Contactgegevens
030 744 02 40 
mail@hairkappersopleiding.nl
2e Daalsedijk 8v
3551 EJ, Utrecht



HAIR BARBER ACADEMY
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