
_uiterlijke verzorging

» Allround kapper_p4
» Schoonheidsspecialist_p9
» Allround schoonheidsspecialist _p9

regiocollegeopleidingen
Leer alle kneepjes 
van het kappersvak

Even heerlijk ontspannen 
bij de schoonheidsspecialist

Ben jij je eigen 
visitekaartje?

OpEn huis 
20 januari, 16 maart en 

8 juni 2016 vanaf 18 uur

zie www.regiocollege.nl

Zaandam 
purmErEnd
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Dienstverlenend 
& verzorgend

Uiterlijke verzorging    3

Wat zijn je kansen 
op de arbeidsmarkt?

kijk welke opleiding de beste 

kans geeft op een baan:  

www.beroepinbeeld.nl 

www.kansopwerk.nl  

 ”Ik wilde vroeger 
altijd al met het haar 

van anderen bezig 
zijn. Ik vind het leuk 
dat mensen blij de 

deur uitgaan met hun  
nieuwe kapsel. 

Vooral een grote 
verandering vind ik 

een uitdaging."

 ”Creativiteit is essentieel 
in dit vak; je moet kunnen 
zien en aanvoelen wat bij 

een klant past.”iets voor jou?
je vindt het leuk om met mensen 

om te gaan. je hebt in je werk 

veel contact met klanten, ook 

fysiek, en dat vind je een leuke 

kant van het beroep. je bent een 

vertrouweling en dan komen al 

snel persoonlijke verhalen. je bent 

dus voor alles integer. verder ben 

je dienstverlenend en verzor-

gend. vanzelfsprekend zie jij er 

zelf piekfijn uit. je bent je eigen 

visitekaartje. een flinke dosis 

stressbestendigheid en doorzet-

tingsvermogen heb je ook nodig. 

onder alle omstandigheden blijf 

jij beleefd en vriendelijk. je werkt 

veel staand, dat is best pittig. 

veel kappers werken voor zichzelf. 

wil jij dat ook? Dan moet je goed 

zelfstandig kunnen werken.

wie wil er niet goed verzorgd uitzien? 

kom eens langs bij de kapper!

we kijken allemaal wel eens in 

de spiegel van de kapper. wie 

wil er niet vlot, trendy en goed 

verzorgd uitzien? Met een mooi 

kapsel voel je je lekkerder en 

zelfverzekerder. jouw haarstijl 

heeft een grote invloed op de 

eerste indruk die anderen van 

je krijgen. Dus het moet er 

natuurlijk piekfijn uitzien. wil 

je je haar lang, halflang of kort? 

gekleurd, in de krul of juist stijl? 

De kapper kan je adviseren welk 

kapsel het beste bij je past.De 

kapper geeft ook uitleg over hoe 

jij je haar goed kunt verzorgen en 

wat je echt niet moet doen. Maar 

een bezoekje aan de kapper is 

natuurlijk ook gewoon een rust-

moment: even tot jezelf komen, 

een gezellig praatje maken of een 

tijdschrift lezen. 

Het contact met de klanten, de 

creativiteit, de afwisseling en de 

vrijheid maken het vak aantrek-

kelijk. De klant tevreden de deur 

uit laten gaan, daar doe je het 

als kapper voor. Het leuke is dat 

het vak aan mode onderhevig 

is en zich steeds ontwikkelt. zo 

zie je nu weer meer barbershops 

komen, waar je als man ook je 

baard kunt laten scheren. Dit vak 

verveelt nooit! 

werken in_kappen
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allround kapper

	 	BOL/BBL, niveau 3

  2 jaar 

   Zaandam

» als allround kapper:
- ben je bezig met het kappen en verzorgen van het 

haar van je klanten, zoals wassen, knippen, kleuren, 

permanenten, föhnen en stylen;

- geef je advies over welk kapsel het best bij de klant   

 past;

- verkoop je haarverzorgingsproducten;

- beheers je de verschillende technieken, onder andere  

 coupe-knippen, stylen, permanenten en kleuren;

- kun je goed met verschillende soorten mensen 

omgaan, je goed inleven en heb je een dienst-

verlenende en klantgerichte instelling.

» Waar werk je?
je kunt terecht in een kapsalon. je eigen kapsalon 

beginnen kan ook. of je wordt ambulant kapper:  

dan kom je bij de mensen thuis.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Bol: vanaf het 1e leerjaar loop je twee dagen per week 

stage in een erkende kapsalon (350 uur in het 1e jaar, 

560 uur in het 2e jaar).

BBl: je werkt minimaal drie dagen per week bij een 

erkende kapsalon en gaat één dag per week naar 

school. 

» mogelijke vervolgopleidingen
- Schoonheidsspecialist niveau 3;

- Manager retail niveau 4.

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

» Kosten (zie ook p10)
- lesgeld (Bol) of cursusgeld (BBl) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 1.300  

 (de materialen kun je tijdens je hele opleiding   

 gebruiken);

- vrijwillige bijdrage € 25.

opleiding_kappen

”Ik ben altijd al bezig 
geweest met mijn uiterlijk en  

dat van anderen. Het is gewoon 
hartstikke leuk om iemand 
een nieuwe look te geven.”

_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl
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iets voor jou?
geef je graag tips aan je vriendin-

nen over bijvoorbeeld make-up en 

huidverzorging en vind je het leuk 

om de laatste trends op schoon-

heidsgebied te volgen? Dan is 

schoonheidsspecialist iets voor jou. 

je gaat graag met mensen om. vaak 

willen mensen hun verhaal kwijt, 

dat vind je een leuke kant van het 

beroep. je kunt je goed inleven in 

mensen. je bent dus voor alles inte-

ger. verder ben je dienstverlenend 

en verzorgend. vanzelfsprekend 

zie jij er zelf piekfijn uit. je bent je 

eigen visitekaartje. een flinke dosis 

stressbestendigheid en doorzet-

tingsvermogen heb je ook nodig. 

onder alle omstandigheden blijf jij 

beleefd en vriendelijk. veel schoon-

heidsspecialisten werken voor 

zichzelf. wil jij dat ook? Dan moet 

je goed zelfstandig kunnen werken.

”Wenkbrauwen in de juiste 
vorm brengen die past bij het 
gezicht is echt een vak apart!”

”(k zorg ervoor dat de 
klant zich even lekker 
kan ontspannen. Veel 
mensen hebben het 

druk. Dit is echt een 
rustmoment voor ze.”

verzorgend 
& ontspannend
wie wil er niet goed verzorgd uitzien? 

kom eens langs bij de schoonheidsspecialist!

er is steeds meer aandacht voor 

gezondheid en gezond leven. veel 

mensen vinden het daarnaast 

belangrijk om er goed verzorgd 

uit te zien. niet alleen vrouwen, 

ook steeds meer mannen bren-

gen daarom geregeld een bezoek 

aan de schoonheidsspecialist. 

even aandacht voor jezelf, lekker 

ontspannen terwijl je je huid 

laat verzorgen. ook een dagje 

wellness is populair. wellness 

biedt een ideale ontsnapping aan 

het dagelijkse, drukke bestaan. 

gewoon even heerlijk ontspan-

nen om vervolgens weer fris en 

stralend voor de dag te komen. 

van een gezichtsbehandeling tot 

een complete lichaamsbehande-

ling, een massage of saunabe-

zoek, er is voor ieder wat wils.

werken in_schoonheidsverzorging

Wat zijn je kansen 
op de arbeidsmarkt?

kijk welke opleiding de beste 

kans geeft op een baan:  

www.beroepinbeeld.nl 

www.kansopwerk.nl  



_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl
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schoonheidsspecialist

	 	 BOL, niveau 3

  2 jaar

   Zaandam

» als schoonheidsspecialist:
- help jij mensen om er goed verzorgd uit te zien;

- voer je verschillende behandelingen uit, zoals een 

gezichtsbehandeling, cosmetische hand-, nagel- of 

voetverzorging of een lichaamsbehandeling;

- geef je klanten passend advies over huidverzorging 

en over producten die bij de klant passen;

- ben je commercieel ingesteld, je verkoopt immers 

verzorgingsproducten;

- kun je goed met mensen omgaan: je hebt fysiek 

contact met je klanten en daar is vertrouwen voor 

nodig; 

- werk je hygiënisch en zorgvuldig.

» Waar werk je?
je kunt aan de slag in een schoonheidssalon,  

een wellnesscentrum, sauna, drogist of parfumerie.  

Maar je kunt ook voor jezelf beginnen.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
vanaf het 1e leerjaar loop je twee dagen per week stage 

bij een erkende schoonheidssalon (350 uur in het  

1e jaar, 560 uur in het 2e jaar).

» mogelijke vervolgopleidingen
- Allround schoonheidsspecialist niveau 4 

  (deze opleiding duurt dan nog 1 jaar);

- Manager retail niveau 4.

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- mbo-diploma op niveau 2;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

je schrijft je in voor het basisjaar 

Schoonheidsverzorging.

» Kosten (zie ook p10)
- lesgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 1.300 

 (de materialen kun je tijdens je hele opleiding 

gebruiken);

- vrijwillige bijdrage € 25.

Uiterlijke verzorging   9

opleidingen_schoonheidsverzorging

allround schoonheidsspecialist

	 	 BOL, niveau 4

  3 jaar 

   Zaandam 

» als allround schoonheidsspecialist:
- zorg jij ervoor dat je klanten kunnen genieten van 

een ontspannen dagje uit;

- geef je complete gezichtsbehandelingen, 

hand-, nagel- en voetbehandelingen en 

lichaamsbehandelingen;

- kun je ook massages geven, zoals bindweefsel-, 

pincement- en shiatsumassages;

- voer je acnebehandelingen uit;

- weet je ook alles van de bedrijfsmatige kant van 

het beroep;

- kun je goed met mensen omgaan: je kunt klanten 

op hun gemak stellen en op hun wensen inspelen.

» Waar werk je?
je kunt aan de slag in een schoonheidssalon, een 

wellnesscentrum, sauna, drogist of parfumerie. Maar je 

kunt ook voor jezelf beginnen.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
vanaf het 1e leerjaar loop je twee dagen per week stage 

bij een erkende schoonheidssalon, in het 3e jaar zit een 

blokstage van tien weken. in totaal loop je ± 1500 uur 

stage.

» mogelijke vervolgopleidingen
Hbo, zoals huidtherapie of fysiotherapie

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma Schoonheidsspecialist niveau 3 

(de opleiding duurt dan nog 1 jaar).

je schrijft je in voor het basisjaar 

Schoonheidsverzorging.

» Kosten (zie ook p10)
- lesgeld (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 1.300 (de mate-

  rialen kun je tijdens je hele opleiding gebruiken);

- opleidingsgebonden leermiddelen met diploma   

  Schoonheidsspecialist niveau 3 ± € 600;

- vrijwillige bijdrage € 25.

De opleiding begint met een breed 

basisjaar Schoonheidsverzorging. 

na het basisjaar krijg je advies om 

op niveau 3 af te studeren of om je 

studie op niveau 4 af te ronden.

basis-
 jaar

”Mensen onderschatten 
het vak soms. Het gaat 
niet alleen om het aan-
brengen van make-up.  
Je moet alles weten 

over de verschillende 
huid typen, maar ook 

over alle spieren in het  
gezicht en het lichaam.”
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vooral naar school (Bol) of 
vooral werken (BBl)?
in de beroepsopleidende leerweg (Bol) volg je dagonder-

wijs. je lesprogramma bestaat uit school- en stagedagen. 

Het aantal stage-uren verschilt per opleiding en per leer-

jaar. De beroepsbegeleidende leerweg (BBl) kun je alleen 

doen als je een baan hebt bij een erkend leerbedrijf. je 

gaat meestal één dag in de week naar school.

leren in de praktijk
een deel van je opleiding vindt plaats in de praktijk, bij 

een erkend leerbedrijf. Dit wordt de beroepspraktijk-

vorming (bpv) genoemd. een overzicht van erkende leer-

bedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

keuzedelen
elke opleiding biedt een aantal keuzedelen. Hiermee kun 

je je vakmanschap verbreden of verdiepen. Het precieze 

aanbod vind je in de loop van dit schooljaar op de website.

Begeleiding
wij willen dat je succesvol bent in je opleiding en daarna. 

Dat je de doelen haalt die jij jezelf leert stellen én een 

diploma haalt waarmee je verder kunt leren en werk kunt 

vinden. De begeleiders van het regio college ondersteu-

nen je daarbij. ze helpen je ook als er omstandigheden 

zijn waardoor je niet goed kunt leren. Als deelnemer heb 

je een eigen loopbaancoach, te vergelijken met een men-

tor. voor speciale begeleiding is er het Servicecentrum. 

Servicecentrum
Hier kun je informatie krijgen over onze opleidingen én 

advies over het plannen van je eigen (studie-)loopbaan. 

kom gerust langs, ook voordat je een opleiding kiest!

» informatiebalie servicecentrum
cypressehout 99, zaandam

T (075) 681 90 01 E servicecentrum@regiocollege.nl

kijk voor de openingstijden op onze website.

Aanmelding & toelating
» Van het vmbo naar het mbo

Afhankelijk van je leerweg (bl, kl, gl of tl), gekozen 

sector en vakkenpakket heb je met een vmbo-diploma 

het recht om in te stromen in een passende mbo- 

opleiding. zie ook het schema op de pagina hiernaast.

» aanmelden
wil je in augustus met een opleiding beginnen? Meld 

je dan voor 1 april aan. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe 

groter je kans op plaatsing in de opleiding van je keuze, 

want vol is vol. je kunt je digitaal aanmelden via onze 

website. na aanmelding word je uitgenodigd voor een 

digitale intaketest, gevolgd door een intakegesprek. 

Dit doen we om er zeker van te zijn dat je de opleiding 

kiest die bij je past. Daarna hoor je of je de opleiding 

kunt doen die je hebt gekozen. 

kosten
» Lesgeld (BOL-opleiding)

Ben je op 1 augustus 2016 18 jaar of ouder en volg je een 

Bol-opleiding? Dan betaal je lesgeld. Dit is wettelijk 

verplicht. Het lesgeld voor 2015-2016 is € 1.131. voor het 

schooljaar 2016-2017 zal dit bedrag iets hoger zijn.

» Cursusgeld (BBL-opleiding)
volg je een BBl-opleiding, dan betaal je cursusgeld.  

ook dit is wettelijk verplicht. Het cursusgeld 2015-2016 is 

€ 235 voor niveau 1 en 2 en € 570 voor niveau 3 en 4. voor 

het schooljaar 2016-2017 zal dit bedrag iets hoger zijn.

» Opleidingsgebonden leermiddelen
Dit zijn leermiddelen (bv. boeken, readers, licenties) die 

je zelf aanschaft om de opleiding te kunnen volgen.

» Vrijwillige bijdrage
Dit zijn kosten voor extra voorzieningen of activiteiten 

die het onderwijs aantrekkelijker te maken.

_studeren bij het regio college

Leerweg vmbo  instroomrecht voor mbo-opleiding
> geen vmbo-diploma niveau 1

> Diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) niveau 2 

> Diploma kaderberoepsgerichte (kl), 

 gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl)  niveau 3 of 4

Ons onderwijs kent twee 
belangrijke uitgangspunten: 

1. je leert zelf verantwoordelijk te 

worden voor wat je gaat leren en 

hoe je dat gaat leren. je werkt zo 

zelfstandig mogelijk, net als later 

in je beroep. natuurlijk helpen wij 

je daarbij. 

2. Al onze opleidingen zijn erop 

gericht dat je leert functioneren in 

een beroep. Dat leer je het beste 

in de praktijk. Daarom zijn stages 

en leerwerkplekken een belangrijk 

onderdeel van je opleiding.

LET Op: in 2016 worDen Alle MBo-opleiDingen AAn-

gepASt AAn nieUwe kwAlificAtieDoSSierS, vAStgeStelD 

Door overHeiD en BeDrijfSleven. HierDoor kAn De 

inforMAtie in Deze BrocHUre nog wijzigen. kijk op 

onze weBSite voor De MeeSt ActUele inforMAtie.
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www.regiocollege.nl

Locatie uiterlijke Verzorging
cypressehout 99

1507 ek zaandam

servicecentrum regio College

 (075) 681 90 01

servicecentrum@regiocollege.nl

studeren bij_uiterlijke verzorging

kijk op onze website voor de meest actuele en uitgebreide informatie over al onze opleidingen. 

www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen » een handige checklist 

www.regiocollege.nl/studeren-aan-het-regio-college » informatie over begeleiding en stageverhalen


