Salonmanager (bol)
Ondernemer en kapper tegelijk? Jij bent geknipt als
salonmanager.
afwisselend werk | creatief bezig zijn | föhnen | haar | knippen |
leidinggeven | met mensen omgaan | mode | ondernemerschap |
permanenten | trends | verven | verzorging | watergolven
Als salonmanager ben je vakspecialist en ondernemer tegelijk. Met je
commercieel inzicht weet je klanten te verleiden naar jouw salon te komen. Daar
voelen ze zich thuis door de gezellige inrichting en de goede sfeer en
samenwerking tussen de kappers. Eenmaal in de stoel zijn ze onder de indruk van
je kennis en creativiteit. En dus gaan ze met een goed gevoel naar buiten en
maken ze graag reclame voor je. Jij weet precies wat nodig is voor een
goedlopende kapsalon!Je wordt een allround kapper: je leert knippen, snijden,
föhnen, stylen, permanenten, verven en haar opsteken. Ook weet je alles over
haartypes en –verzorging. Daarnaast is er veel aandacht voor ondernemersvakken
als marketing, administratie, financiën en leidinggeven. Ook leer je trainingen
geven en een bedrijfsplan te schrijven. Hiermee kun je bij de bank geld lenen om
een eigen salon te beginnen.

Niveau 4
bol
3 jaar
Startmoment: augustus
40% stage
60% school
Crebo: 23157

Interessegebied(en)
Persoonlijke verzorging

Summa Beauty & Lifestyle
Sterrenlaan 4, Eindhoven

Salonmanager (bol)
Wat word je?
Met je diploma als salonmanager kun je leiding gaan geven
aan een kapsalon of een eigen zaak beginnen. Je kunt ook
doorleren aan het hbo.

Hoe ziet je opleiding eruit?
In de eerste jaren loop je 1 of 2 dagen stage om het
kappersvak goed te leren en om te leren hoe je workshops en
trainingen geeft. Ook leer je op je stage hoe je personeel
aanstuurt en hoe je leiding geeft.
In het laatste jaar leer je ondernemersvaardigheden en
verzorg je een training.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld voor schooljaar 2020-2021
bedraagt 1.202 euro. Kijk voor een inschatting van de overige
kosten voor deze opleiding op de website van Studers. Ieder
jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle schoolkosten
bekendgemaakt voor het daarop volgende schooljaar. Voor
het daadwerkelijk bestellen moet je op de juiste manier
inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.
Overige onderwijsbenodigdheden
Naast boeken en digitaal lesmateriaal zijn er overige
onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik
nodig/gewenst voor het volgen van deze opleiding. Lees er
hier meer over.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
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• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2 of niveau 3. Wij gaan altijd met je
in gesprek en adviseren je of je een goede kans hebt om de
opleiding succesvol af te ronden.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 4 opleiding. Je wordt
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek of
kennismakingsbijeenkomst waar je de school leert kennen en
we kijken of deze opleiding bij je past.

