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WERKEN ALS_KAPPER

Creativiteit is heel 
belangrijk in dit vak. 
Je moet kunnen zien 
en aanvoelen wat bij 

een klant past.

Iets	voor	jou?
Ben jij:

- communicatief vaardig? Je bent 

sociaal en hebt een vlotte  babbel, 

maar je moet ook  kunnen aanvoe-

len wanneer je even niks hoeft te 

zeggen.

- servicegericht? De klant is koning!

- geduldig? Als kapper moet je erg 

precies kunnen werken en voor 

een lange behandeling moet je wel 

geduld kunnen opbrengen.

Zie jij er daarnaast piekfijn uit 

(je bent immers je eigen visite-

kaartje) en blijf je altijd beleefd en 

vriendelijk? En heb je geen moeite 

met fysiek contact en de hele dag 

staand werken? Dan is een kappers-

opleiding echt iets voor jou!

Veel kappers werken voor zichzelf. 

Wil jij dat ook? Dan moet je goed 

zelfstandig kunnen werken.
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WERKEN ALS_KAPPER

Dienstverlenend 
en verzorgend
Wie wil er nu 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 zelfverzeker-

der. Jouw haarstijl heeft een 

grote invloed op de eerste 

indruk die anderen van je 

krijgen. Daarom wil je 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 rustmoment: 

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 

aantrekkelijk. De klant tevre-

den 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 

zijn barbershops, waar je als 

man ook je baard kunt laten 

scheren, nu weer helemaal 

hip. Dit vak verveelt nooit! 
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OPLEIDINGEN_KAPPER

Allround	kapper

	 	 BOL,	niveau	3

	 	 2	jaar	(BOL)

	 	 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 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 of bij mensen aan huis 

knippen.

»	Mogelijke	vervolgopleidingen
- Schoonheidsspecialist niveau 3;

- Manager retail niveau 4.

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

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma niveau 2.

Kapper

	 	 BOL,	niveau	2

	 	 2	jaar

	 	 Zaandam

»	Als	kapper:
- maak je afspraken en ontvang je klanten;

- verzorg je haar en hoofdhuid;

- ben je bezig met het kappen en verzorgen 

van het haar van je klanten, zoals wassen, 

knippen, föhnen en stylen;

- geef je advies welk kapsel het best bij de 

klant past;

- adviseer en verkoop je haarverzorgings-

producten;

- beheers je technieken zoals het wikkelen en 

het opzetten van een kleur bij een klant.

»	Waar	werk	je?
Je kunt terecht in een kapsalon, je eigen 

kapsalon beginnen of bij mensen aan huis 

knippen.

»	Mogelijke	vervolgopleidingen
Schoonheidsspecialist niveau 3

 

»	Toelatingseisen	
- vmbo-diploma basis, kl, gl of tl; 

- Entreediploma niveau 1.
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WERKEN ALS_SCHOONHEIDSSPECIALIST

Veel mensen hebben het 
druk. Een schoonheids-
behandeling is echt een 
rustmoment voor ze. 
Het is dus belangrijk 

dat de klant zich lekker 
kan ontspannen.Iets	voor	jou?

Ben jij:

- communicatief vaardig? Je bent 

sociaal en hebt een vlotte babbel, 

maar je moet ook kunnen aan-

voelen wanneer je even niks hoeft 

te zeggen.

- servicegericht? De klant is koning!

- nauwkeurig? Als schoonheids-

specialist moet je erg precies 

 kunnen werken.

- geïnteresseerd in de laatste  

 trends op schoonheidsgebied?

Heb je daarnaast geen moeite met 

fysiek contact en blijf je onder alle 

omstandigheden vriendelijk en 

beleefd? Dan is een opleiding schoon-

heidsspecialist echt iets voor jou!

Veel schoonheidsspecialisten 

 werken voor zichzelf. Wil jij dat 

ook? Dan moet je goed zelfstandig 

kunnen werken.
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WERKEN ALS_SCHOONHEIDSSPECIALIST

Verzorgend 
en ontspannend
Wie wil er nu 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 vrou-

wen, ook steeds meer 

 mannen  brengen 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 relaxen 

om vervolgens weer fris 

en stralend voor de dag te 

komen. Van een gezichtsbe-

handeling tot een complete 

lichaamsbehandeling, een 

massage of saunabezoek, er 

is voor ieder wat wils.
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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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OPLEIDINGEN_SCHOONHEIDSSPECIALIST	
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Allround	schoonheidsspecialist

	 	 BOL,	niveau	4

	 	 3	jaar	
	 	 (met diploma Schoonheidsspecialist: 1 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 of sauna. Maar je kunt 

ook voor jezelf beginnen.

»	Mogelijke	vervolgopleidingen
Hbo, zoals Huidtherapie of Fysiotherapie

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

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma niveau 2 of 3.

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 of sauna. Maar je kunt 

ook voor jezelf beginnen.

»	Mogelijke	vervolgopleidingen
- Allround schoonheidsspecialist niveau 4 

  (deze opleiding duurt dan nog één jaar);

- Manager retail niveau 4.

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

- mbo-diploma niveau 2;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.


