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DE OPLEIDING HAIRSTYLIST 

De opleidingen “Gevorderd” en 
“Allround” zijn een volledige en erkende 
Beroepsopleiding tot Allround kapper. 
Je leert alle ins-en-outs van het 
kappersvak net als onze Mbo Allround 
kappersopleiding, maar dan zonder 
de verplichte theorievakken zoals 
Nederlands, rekenen, loopbaan-
burgerschap etc. Je bent dus ook veel 
sneller klaar, en je hoeft niet verplicht 
stage te lopen; dat mag uiteraard wel.  

De opleiding Hairstylist Allround bestaat 
uit 2 delen, de opleiding “Hairstylist 
Basis” en de “Hairstylist 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 kapsalon in 
Nederland aan het werk, of je eigen salon 
starten. 

• De opleiding “Hairstylist Basis” 
duurt 25 lessen.

• De opleiding “Hairstylist Gevorderd” 
duurt 20 lessen.

• De opleiding “Hairstylist Allround” 
duurt 45 lessen.

Ondanks dat deze opleiding tot 
Hairstylist een erkende Beroepsopleiding 
is heb je voor deze opleiding geen recht 
op studiefi nanciering, daarvoor moet 
je toch kiezen uit één van onze Mbo 
kappersopleidingen (BOL of BBL). 



INHOUD VAN DE OPLEIDINGEN 

De opleiding bestaat uit verschillende modules en richt zich volledig op het 
praktische kappersvak en de daarbij behorende theorie met de examens. In dit 
hoofdstuk lees je in je grote lijnen het lesprogramma van de opleidingen “Hairstylist 
Basis” en “Hairstylist Gevorderd”.

Tijdens de opleiding Hairstylist Basis leer je:
Praktijkvakken: (95% van je opleiding)

• Knippen dames, Gelijke lengte, toenemend en afnemend
• Knippen heren, klassieke kapsels, gedekt en kort
• Was- en massagetechnieken
• Huid en haar analyseren en advies geven
• Föhn technieken in lang & kort haar
• Tijdelijke omvorming, leren werken met de krultang en styltang
• Tijdelijke omvorming, moderne watergolftechnieken
• Moderne permanenttechnieken en werken met Shapers
• Kleurtechnieken, volledige kleuring zetten en uitgroei bijwerken
• Folie technieken
• Opsteek en vlechttechnieken, modern en klassiek
• Klantencontact
• Verzorging huid & haar
• Veilig werken & hygiëne
• Workshop Visagie
• Workshop Barbier

Het proffesionele materialenpakket staat jouw 
eerste lesdag voor je klaar. Dit pakket blijft jouw 
eigendom en je kunt er na de opleiding dus 
gewoon mee blijven werken.
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Tijdens de opleiding “Hairstylist Gevorderd” leer je:
Praktijkvakken: 95% van de opleiding

• Snijden, effi leren & slicen van lang en kort haar
• Korte kapsels dames, nieuwe kniptechnieken
• Heren knippen/snijden, opscheren en trimmen
• Folies & coupe soleil technieken
• Kamstrepen in lang en kort haar
• Highlight en lowlight technieken
• Ontkleuren & blonderen
• Balayage technieken
• Styling en afwerking van kapsels
• Creatief opsteken
• Opsteken & vlechten, feest & bruidskapsels
• Huid en haar analyse
• Make-up workshop
• Barbier Workshop

Theoretische vakken: (slechts 5% van de complete opleiding) 
- Kleurtheorie 
- Casussen lastige kleuringen en kleurrecepten 

Na het afronden van deze opleiding ontvang je een erkend hairstylist diploma.
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EXAMEN OPLEIDING HAIRSTYLIST 

Na het succesvol volgen en afronden van de opleiding mag je deelnemen aan de 
praktijkexamens. Voor de opleiding Hairstylist Basis examineren we de volgende 
onderdelen: 
• Knippen
• Kleuren
• Watergolf, touperen en opkammen

Voor de opleiding Hairstylist Gevorderd / Allround examineren we de volgende 
onderdelen: 
• Snijden
• Duo-kleuring
• Heer knippen (tondeuse)



LESDAGEN EN TIJDEN 

Het is het hele jaar door mogelijk om te starten 
met de opleiding. We hanteren geen vaste 
startmomenten, je hoeft dus niet te wachten en je 
kunt altijd direct starten!

Je kiest zelf hoeveel lessen per dag/week je volgt. 
Op je eerste lesdag maken we samen een planning 
gebaseerd op jouw voorkeurstijden.

Hoe lang duurt de opleiding
De opleiding “Hairstylist Basis“                    
25 lessen 
De opleiding “Hairstylist Gevorderd”   
20 lessen
De opleiding “Hairstylist Allround”  
45 lessen 

Kies zelf je lesdagen/lestijden:

DAG OCHTEND MIDDAG AVOND

Maandag 09.30 tot 12.30u 13.00 tot 16.00u 19:00 - 21:30u

Dinsdag 09.30 tot 12.30u 13.00 tot 16.00u 19:00 - 21:30u

Woensdag 09.30 tot 12.30u 13.00 tot 16.00u 19:00 - 21:30u

Donderdag 09.30 tot 12.30u 13.00 tot 16.00u 19:00 - 21:30u

Vrijdag 09.30 tot 12.30u 13.00 tot 16.00u Geen les



STAGE  

Stage is géén verplicht onderdeel van je opleiding, echter door het behandelen van klanten in 
een salon 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 salon 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 KAPSALON (NIET VERPLICHT)  

Daarnaast is het een mogelijkheid om stage te lopen in een andere kapsalon. 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 kapsalon 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. 
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LESGELD HAIRSTYLIST OPLEIDING  

De genoemde bedragen zijn “all-in prijzen”, inclusief de inschrijfkosten, het lesgeld én 
het materialen pakket. Ook de examens, diploma’s en leermiddelen zijn inbegrepen. 
Je hebt dus géén onverwachte extra kosten achteraf:

Opleiding Hairstylist Basis (25 lessen): €1450,00 
Opleiding Hairstylist Gevorderd (20 lessen): €1350,00 
Opleiding Hairstylist Allround (45 lessen): €2800,00

Het eerste betalingsverzoek ontvang je altijd 1 week voor je opgegeven startdatum. 
De eerste termijn dient op de eerste lesdag voldaan te zijn, daarna 

BETALEN IN TERMIJNEN

Voor het betalen van de opleidingskosten bieden wij de onderstaande opties aan 
(betalen in termijnen kost niks extra’s):

Kosten opleiding Hairstylist Basis
In 1 keer: €1450,00
3 termijnen: €483,34 / maand 
5 termijnen: €290,- / maand

Kosten opleiding Hairstylist Gevorderd
In 1 keer:  €1350,00
3 termijnen: €450,-  / maand 
5 termijnen: €270,-  / maand 
7 termijnen: €192,86  / maand 

Kosten opleiding Hairstylist Allround 
In 1 keer: €2800,00
3 termijnen:  € 933,34  / maand 
5 termijnen:  € 560,-  / maand 
7 termijnen:  € 400,-  / maand 
9 termijnen:  € 311,11  / maand
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CRKBO GEREGISTREERD

Het is goed om te weten dat Hair Kappersopleiding geregistreerd is bij het 
CRKBO. In dit centraal Register zijn alleen instellingen opgenomen die voldoen 
aan de Kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. 
Daarnaast zijn we ook een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & 
Wetenschap (OCW) erkende opleiding. Dit geeft je de garantie dat je deel gaat 
nemen aan een kwalitatief hoogstaande opleiding. Onze docenten komen 
allemaal uit het bedrijfsleven en zijn dus goed op de hoogte van de nieuwste 
trends en technieken.

HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS ERKEND

Je opleiding sluit je af met praktijk examens. Na het succesvol afronden van de 
opleiding Hairstylist Gevorderd /alround en het slagen voor de examens krijg je 
een offi cieel erkend (door het ministerie van Onderwijs) diploma. Met dit diploma 
kun je aan het werk en/of mag je een eigen salon beginnen.

TOELATINGSEISEN

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. 
Daarbij moet je aangemeld zijn bij een school die geregistreerd is bij DUO.  Onze 
beroepsopleiding is dat niet.  De MBO-opleiding is dit wel.

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

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 
2e Daalsedijk 8V
3551 EJ Utrecht 

Meer informatie?
hairkappersopleiding.nl 

Vragen?
mail@hairkappersopleiding.nl 
030 744 02 40 

We zien je graag!
Team Hair
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