MBO-BOL/BBL

kappersopleiding

MBO BIJ HAIR KAPPERSOPLEIDING
“95% praktijkles en een eigen schoolsalon.”
Onze MBO Kappersopleiding bestaat voor 95% uit praktijklessen. Hair
Kappersopleiding beschikt over een eigen schoolsalon, waarin jij als leerling
de klanten mag behandelen. Uiteraard is er altijd een docent aanwezig om te
zorgen dat er niks verkeerd gaat. Daarnaast oefen je ook vaak op modellen en
ga je stage lopen in een erkende kapsalon.
“Studiefinanciering of extra kind gebonden budget.”
Hair Kappersopleiding is een erkende Mbo-opleiding, je kunt daarom gewoon
studiefinanciering en een OV-reiskostenvergoeding of als je minderjarig bent
kunnen je ouders extra kind gebonden budget aanvragen.
“Elk jaar leuke workshops en groepsactiviteiten.”
Hair Kappersopleiding organiseert elk jaar verschillende workshops en/of
wedstrijden of andere groepsactiviteiten om de opleiding voor jou zo leuk
mogelijk te maken. Komend schooljaar zullen we bijvoorbeeld afsluiten met de
“Hair Catwalk”.
Tijdens deze show zijn al je vrienden en familie uitgenodigd om je prachtige
creaties te bewonderen. Je mag zelf je eigen model meenemen en volledig
naar wens stijlen.

Het werk van een kapper
“Een echte kapper kan veel meer dan alleen haar behandelen.”
Hair Kappersopleiding leert je het hele kappersvak, als kapper ben je namelijk
niet alleen bezig met het behandelen van het haar.
Als kapper verzorg je namelijk ook kleine haar- en hoofdhuidproblemen.
Ook demonstreer en verkoop je verschillende producten.
“Je bent als kapper een echte expert, je leert daarom ook advies geven.”
Een klant komt naar (onze) salon en verwacht dat jij als kapper een echte
expert bent, en dus ook advies kunt geven over bijvoorbeeld meer volume in je
haar, of droog en futloos haar etc.
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ONZE OPLEIDINGEN
Bij Hair Kappersopleiding heb je in twee jaar tijd je Allround Mbo Kappersdiploma op
zak. Het eerste jaar is de opleiding “Kapper – Mbo niveau 2”. Het tweede jaar is de
opleiding “Allround Kapper – Mbo niveau 3”.
Crebonummer

Diplomanaam

Niveau

Leerweg

25400

Kapper

2

BOL en BBL

25399

Allround Kapper
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BOL en BBL

Kies jij voor de BOL of BBL opleiding?
• BBL Kappersopleiding
Je gaat één of twee dagen per week naar school en daarnaast ga je 3 dagen per week
lerend werken in een erkende kapsalon. Verder volg je hetzelfde onderwijsprogramma
als de Mbo BOL-opleiding.

• BOL Kappersopleiding
Tijdens de BOL kappersopleiding ga je drie of vier dagen per week naar school en loop
je één dag per week stage in een erkende kapsalon. Tijdens je dagen op school, zal je
ook veel in de schoolsalon aan het werk zijn.

© Hair Kappersopleiding
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INHOUD VAN DE OPLEIDINGEN
Hair Kappersopleiding werkt met de nieuwste methodes om les te geven. De
theorieboeken waar je 1 uur in de week les uit zult krijgen zijn “Hair Level van
Visavi”. Dit zijn hele leuke theorieboeken waarbij met hele duidelijke professionele
afbeeldingen alles heel duidelijk wordt gemaakt. Ook de werkboeken bestaan uit
hele leuke en interactieve opdrachten.

Modules
De kappersopleiding bestaat uit verschillende modules en richt zich volledig op het
praktische kappersvak. Bekijk hieronder wat je o.a. allemaal gaat leren
- Knip- en snijtechnieken,
- Knippen dames, Gelijke lengte, toenemend en afnemend
- Knippen heren, klassieke kapsels, gedekt en kort
- Föhntechnieken, lang en kort haar
- Stylen en modeleren
- Tijdelijke omvorming, leren werken met de krultang en styltang
- Tijdelijke omvorming, moderne watergolftechnieken en boucleren
- Moderne permanent technieken, werken met Shapers
- Kleuren, creatief kleuren
- Folie- en coupesoleiltechnieken
- Balayagetechnieken
- Blonderen en ontkleuren
- Opsteken en vlechten, modern en klassiek
- Verzorging haar en hoofdhuid
- Advies en verkoop van producten en diensten
- Afspraken maken, klanten ontvangen en behandelingen afronden
- Solliciteren, cv maken

Theorievakken
Hoewel de opleiding zeer praktijkgericht is en de meeste vakken praktijklessen zijn
waarin je bezig bent met het echte kappersvak, zijn er ook theoretische vakken zoals
Kleuradvies of Nederlands
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STAGE

Een belangrijk en leuk onderdeel van je opleiding is je stage. Hair Kappersopleiding
helpt je met het vinden van een stage plek, en houdt nauw contact met je
stagebegeleider om ervoor te zorgen dat je op je stage ook veel dingen leert. Zo zal
je stagecoach van school langskomen op je stage. Ook zal je stagecoach gesprekken
met je voeren om er zeker van te zijn dat je genoeg leert en dat je het naar je zin hebt.
Stage hoort een leuke en leerzame periode te zijn, en daar gaan we samen voor
zorgen. Bovendien is het ook belangrijk dat je tijdens je stage leert hoe het er in een
echte salon aan toe gaat, en dat je er wat verdient is ook leuk meegenomen.

Keuzevakken
Nieuw in het beroepsonderwijs is de mogelijkheid om een of meer keuzevakken te
volgen. Een keuzevak is een verplicht onderdeel van de kappersopleiding en biedt
extra diepgang op een bepaald onderwerp of soms is het een heel nieuw onderwerp.
Een keuzevak afronden vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en/of vergemakkelijkt
je doorstroom naar een vervolgstudie. Hair Kappersopleiding Utrecht biedt je de
keuze uit de volgende keuzevakken:
• Visagie
• Barbier
• Klantcontact en verkoop
• Management training
• Ondernemerschap

© Hair Kappersopleiding
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TOELATINGSEISEN
De minimale leeftijd om toegelaten te worden bij Hair Kappersopleiding is 16 jaar.
Ben je nog geen 16 maar al wel klaar met middelbare school dan is het ook mogelijk
om toegelaten te worden tot de opleiding.
Om te starten met onze niveau 2 kappersopleiding heb je minimaal nodig:
- Diploma vmbo (basis, kader of hoger)
- Diploma lager beroepsonderwijs (lbo)
- Mbo 1 of entreeopleiding
- Diploma (of bewijsstuk) van de overheid, erkend op basis van een ministeriële
regeling
Om te starten met onze niveau 3 kappersopleiding heb je minimaal nodig:
- Diploma vmbo gemengde leerweg of theoretische leerweg
- Diploma mbo 2
- 3 leerjaren havo of vwo goed afgesloten
- Diploma (of bewijsstuk) van de overheid, erkend op basis van een ministeriële
regeling
De eerste stap is het invullen van een aanmeldingsformulier. Daarna neemt Hair
Kappersopleiding contact met je op voor het maken van een vrijblijvende afspraak
voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaan we samen met jou (en evt. je
ouders of voogd) kijken welke opleiding het beste bij je past.

START VAN DE OPLEIDING EN LEERMIDDELEN
Het schooljaar gaat elk jaar eind augustus weer van
start. Verspreid over elk schooljaar heb je ongeveer 12 weken
schoolvakantie.
Bij de start van je opleiding krijg je een uitgebreid materialenpakket, bedrijfskleding en leermiddelen overhandigd. Op de
eerste dag van je opleiding draait het vooral om kennismaking.
Hair Kappersopleiding organiseert dan voor de hele groep en
de docenten een leuke groepsactiviteit of workshop.
Na je opleiding
Hair Kappersopleiding helpt je bij het vinden van een baan
door je te ondersteunen met het solliciteren naar werk. Met
je diploma mag je werken in een kapsalon of een eigen zaak
starten.
Inkomsten & kosten BOL
“Je kan na 2 jaar al, als Allround Kapper aan het werk, en
dus ook een jaar eerder gaan verdienen, tel uit je winst.”
Er zijn veel voordelen te benoemen voor het kiezen van een
particuliere kappersopleiding. Zo ben je na 2 jaar al klaar met je
opleiding, i.p.v. de 3-jarige kappersopleiding op een ROC, en kan
je dus ook al een jaar eerder aan het werk en geld verdienen.
“Je krijgt gewoon studiefinanciering én OVreiskostenvergoeding, of extra kind gebonden budget,
tel uit je winst.”
Tevens heb je bij de BOL Mbo opleiding van Hair
Kappersopleiding wel gewoon recht op studiefinanciering of je
ouders krijgen extra kind gebonden budget als je minderjarig
bent.
“Je gaat tijdens je opleiding al een inkomen krijgen tijdens je
betaalde stage, tel uit je winst.”
Ook zal je tijdens je opleiding stage gaan lopen bij een
kapsalon, waarbij je gemiddeld tussen de €25,00 en de €35,00
per dag gaat verdienen.
Uiteraard moet je wel eerst deelnemen aan de opleiding
voordat je van deze voordelen kunt genieten.

LESGELD KAPPERSOPLEIDING - MBO : BOL
Kosten en financiering
Bij Hair Kappersopleiding heb je recht op extra kindgebonden budget of studiefinanciering!
Omdat Hair Kappersopleiding door het ministerie van onderwijs erkend is, heb je recht
op studiefinanciering als je 18 jaar of ouder bent. Indien je jonger dan 18 jaar bent heb
je recht op extra kindgebonden budget. Meer informatie over studiefinanciering kun je
vinden op: www.duo.nl.
Wanneer je niet voor studiefinanciering of de kinderbijslagwet in aanmerking komt dan
zouden je opleidingskosten en de kosten van je studiematerialen belasting aftrekbaar
kunnen worden gesteld. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de
belastingdienst.
Daarnaast ontvang je vanaf het begin van je opleiding een stagevergoeding.

Je kunt je lesgeld op twee manieren voldoen:
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Manier 1:
Lesgeld per jaar totaal is:
De eerste maand betaal je:
Vervolgens 23 termijnen van:
Examenkosten
Inschrijfkosten, boeken & leermiddelen:
Bedrijfskleding & licenties:
Schoolreisjes, modeshows & wedstrijden:

€ 6170,€ 1940,€ 452,€ 0 ,€ 0 ,€ 0 ,€ 0 ,-

Manier 2:
Lesgeld per jaar totaal is:
24 termijnen van:
Examenkosten
Inschrijfkosten, boeken & leermiddelen:
Bedrijfskleding & licenties:
Schoolreisjes, modeshows & wedstrijden:

€ 6170,€ 515,€ 0 ,€ 0 ,€ 0 ,€ 0 ,-

MBO Kappersopleiding

Dit is inclusief:
• Inschrijfkosten
• Lesgeld
• Examenkosten
• Leermiddelen
• Boeken
• Licenties
• Workshops
• Eindejaar schoolreisje
• Einde van de opleiding
modeshow
• Salonproducten en
materialen gedurende
de hele opleiding (zoals
handdoeken, haarverf,
shampoo etc.)

LESGELD KAPPERSOPLEIDING - MBO : BBL
Kosten en financiering
Bij Hair Kappersopleiding heb je recht op extra kindgebonden budget of studiefinanciering!
Omdat Hair Kappersopleiding door het ministerie van onderwijs erkend is, heb je recht
op studiefinanciering als je 18 jaar of ouder bent. Indien je jonger dan 18 jaar bent heb
je recht op extra kindgebonden budget. Meer informatie over studiefinanciering kun je
vinden op: www.duo.nl.
Wanneer je niet voor studiefinanciering of de kinderbijslagwet in aanmerking komt dan
zouden je opleidingskosten en de kosten van je studiematerialen belasting aftrekbaar
kunnen worden gesteld. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de
belastingdienst.
Daarnaast ontvang je vanaf het begin van je opleiding een stagevergoeding.

Je kunt je lesgeld op twee manieren voldoen:
Manier 1:
Lesgeld per jaar:
De eerste maand betaal je:
Vervolgens 23 termijnen van:
Inschrijfkosten, boeken & leermiddelen:
Bedrijfskleding &Licenties:
Schoolreisjes, modeshows & wedstrijden:

€ 4170,€ 1940,€ 278,€ 0 ,€ 0 ,€ 0 ,-

Manier 2:
Lesgeld per jaar:
24 termijnen van:
Examenkosten
Inschrijfkosten, boeken & leermiddelen:
Bedrijfskleding &Licenties:
Schoolreisjes, modeshows & wedstrijden:

€ 4170,€ 347,50
€ 0 ,€ 0 ,€ 0 ,€ 0 ,-

Dit is inclusief:
• Inschrijfkosten
• Lesgeld
• Examenkosten
• Leermiddelen
• Boeken
• Licenties
• Workshops
• Eindejaar schoolreisje
• Einde van de opleiding
modeshow
• Salonproducten en
materialen gedurende
de hele opleiding (zoals
handdoeken, haarverf,
shampoo etc.)

© Hair Kappersopleiding
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SALARIS LEERWERKPLEK
Omdat Hair Kappersopleiding door het Ministerie van Onderwijs erkend is, heb je
recht op een salaris op je leerwerkplek. De hoogte van je salaris is afhankelijk van je
leeftijd en het aantal uren dat je werkt. Hieronder een overzicht:
Brutoloon per maand per 38 uur.
Leeftijd:

Junior stylist A

Junior stylist B

16 jaar

€ 533,66

€ 609,61

17 jaar

€ 609,28

€ 685,23

18 jaar

€ 699,99

€ 775,95

19 jaar

€ 807,05

€ 881,80

20 jaar

€ 945,40

€ 1005,29

21 jaar

€ 1114,45

€ 1171,63

22 jaar

€ 1306,60

€ 1360,64

23 jaar en ouder

€ 1537,20

€ 1586,21

Hair Kappersopleiding begeleidt jouw leerwerk traject zeer intensief. Wij zorgen
voor een goede leerwerk overeenkomst en wij controleren het bedrijf waar jij terecht
komt. Er worden duidelijke afspraken gemaakt om je veiligheid en de kwaliteit van je
opleiding te waarborgen.
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INTERESSE?
Wanneer je geïnteresseerd bent in het volgen van een opleiding, of wanneer je
meer informatie wenst te ontvangen, neem dan contact op met:
Hair Kappersopleiding
2e Daalsedijk 8V
3551 EJ Utrecht
Mail: Info@hairkappersopleiding.nl
Tel. 030 744 02 40
óf meld je geheel vrijblijvend aan via het online aanmeldformulier op:
https://hairkappersopleiding.nl/aanmelden
Wij nemen na ontvangst van het aanmeldingsformulier contact met je op om
het intakegesprek in te plannen.
Diit is géén officieel inschrijfformulier; je meldt je alleen aan voor meer informatie.
Wij zullen je dan uitnodigen voor een intakegesprek, waarin we samen kijken
welke opleiding je eventueel voor in aanmerking komt.
Tijdens dit intakegesprek kan je kennismaken en krijg je een persoonlijke
rondleiding en gesprek op onze school.
We zien je graag!
Team Hair

© Hair Kappersopleiding
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Hair Kappersopleiding
2e daalsedijk 8V
3551EJ Utrecht
Info@hairkappersopleiding.nl
030 744 02 40

