Allround kapper (bbl)
Werken met alle technieken en alle soorten haar
afwisselend werk | collega’s begeleiden | creatief bezig zijn | föhnen | haar |
knippen | met mensen omgaan | mode | permanenten | trends | verven |
verzorging | watergolven
In een kapsalon ben jij op je plek. Elke klant die de deur van de salon opent, zie
je als een nieuwe uitdaging. Je voert een haar- en hoofdhuiddiagnose uit en
adviseert de klant over een nieuw kapsel. Daarvoor kijk je naar gezichtsvormen,
karakter en kleuren. En naar trends en nieuwe technieken. Ook adviseer je over
haarverzorging en producten. Samen met je collega’s zorg je voor een gezellige
sfeer. Daarbij voel je haarfijn aan of je klant een praatje met je wil maken. Op
school leer je de fijne kneepjes van het kappersvak: knippen, snijden, föhnen,
stylen, permanenten, watergolven en verven. Je leert dat een andere haarkleur
een enorm verschil kan maken, maar ook dat sommige mensen allergisch zijn voor
haarverf en kleurspoelingen. Daar let je op bij je advies. Ook leer om goed samen
te werken en je collega’s aan te sturen.

Niveau 3
bbl
3 jaar
Startmoment: augustus
30% school
70% werk
Crebo: 25399

Interessegebied(en)
Zorg, Welzijn & Uiterlijk

Summa Beauty & Lifestyle
Sterrenlaan 4, Eindhoven

Allround kapper (bbl)
Wat word je?
Als kapper ga je in een kapsalon werken. Dit kan ook een
gespecialiseerd bedrijf zijn. Een dameskapper, herenkapper
of trendy kapper bijvoorbeeld. Je kunt ook verder leren met
de niveau 4 opleiding Salonmanager.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je werkt minimaal 3 dagen per week bij een leerbedrijf. Op
school volg je iedere week 1,5 dag theorie-onderwijs.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld bedraagt 606 euro per
jaar. Belangrijk: lees hier meer over de aanvullende
schoolkosten.

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:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 3 opleiding.
Werk
Tijdens een persoonlijk gesprek of kennismakingsbijeenkomst
kijken we of deze opleiding bij je past. Om deze opleiding te
kunnen volgen, moet je werken bij een erkend leerbedrijf.
Werk je niet bij zo’n bedrijf, dan bieden we je hulp bij het
vinden van een geschikte leerwerkplek. Je gaat zelf op zoek.
Kijk voor een overzicht van erkende leerbedrijven en meer
informatie over de arbeidsmarkt, stages en beroepen op
www.s-bb.nl.
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