
Zet alvast je geluid uit!
Camera mag aan maar is niet verplicht.

Technische problemen?
Graag de sessie verlaten en opnieuw 

deelnemen.

Vragen? Stel deze via de chat. Je krijgt dan 
meteen antwoord. Na de presentatie is er ook 

ruimte voor vragen!

Uiterlijke verzorging
Regio College 2020-2021

We gaan bijna beginnen....



Welkom op het 
Regio College!



2021-2022

Uiterlijke verzorging
Regio College



Wat bieden 
wij?

Opleidingen

• Kapper (niveau 2) BOL
• Haarstylist dame (niveau 3) BOL
• Schoonheidsspecialiste (niveau 3) BOL
• Allround Schoonheidsspecialiste (niveau 4) BOL



BOL OPLEIDING

• Fulltime opleiding
• BPV (beroepspraktijkvorming)



Duur van opleidingen

 Kapper niveau 2 Duur: 1 jaar

 Haarstylist dame niveau 3 Duur: 2 jaar

 Schoonheidsspecialist niveau 3 Duur: 2 jaar

 Allround Schoonheidsspecialist niveau 4 Duur: 3 jaar



Instroomeisen

 Niveau 2:
• VMBO Basis
• Mbo-niveau 1

 Niveau 3:
• VMBO Kader/ GL/TL
• Mbo-niveau 2

Niveau 4:
• VMBO Kader/ GL/TL
• Mbo-niveau 3
• Overgangsbewijs Havo 3 naar 4



Inhoud opleiding
Kapper Niveau 2 (basisjaar)

 Praktijklessen (modellen nodig)
 Haarbehandeling voorbereiden en afronden
 Verzorgen van het haar en de hoofdhuid
 Knipt het haar 
 Brengt kleur op 
 Föhnt het haar van een dame 

 Studieloopbaanbegeleiding
 Keuzedelen
 Bewegen en leefstijl
 Rekenen
 Nederlands
 Burgerschap



Inhoud opleiding
Haarstylist Dame Niveau 3

 Eerst het basisjaar doorlopen
 Praktijklessen (modellen nodig)

 Snijdt het haar van een dame
 Kleurt en ontkleurt het haar van een dame
 Vormt het haar tijdelijk om
 Bereidt het blijvend omvormen voor
 Vlecht het haar en steekt het op

 Theorielessen 
 Studieloopbaanbegeleiding
 Keuzedelen
 Bewegen en leefstijl
 Rekenen
 Nederlands 
 Burgerschap



IMPRESSIE VAN HET LOKAAL



Inhoud opleiding

Schoonheidsspecialist Niveau 3

 Praktijklessen
 Theorielessen, anatomie, fysiologie, pathologie
 Studieloopbaanbegeleiding
 Keuzedelen
 Bewegen en leefstijl
 Ondernemingsvaardigheden
 Rekenen 
 Nederlands 
 Burgerschap 



Inhoud opleiding
Schoonheidsspecialist Niveau 4

 Praktijklessen
 Shiatsu
 Acné
 Aromatherapie
 Additionele behandelingen
 Bindweefselmassage
 Theorielessen o.a. anatomie, fysiologie, pathologie
 Studieloopbaanbegeleiding
 Keuzedelen
 Bewegen en leefstijl
 Ondernemingsvaardigheden
 Rekenen 
 Nederlands 
 Burgerschap



In alle opleidingen kies je 
voor een keuzedelenpakket

Mogelijke keuzedelen zijn:
• Visagie in projectweken met onder andere

workshops en gastdocenten!
• Duurzaamheid in projectweken
• Engels in de beroepscontext
• Klantcontact en verkoop
• Inspelen op innovaties
• Nagelstyling
• Hairstyling voor schoonheidsspecialisten
• Voorbereiding op het HBO
• Voeding
• Welness



Impressie Visagie Project



Welke materialen 
heb je nodig?

Materialen

Producten

Bedrijfskleding

Theorieboeken

Laptop



Stage/werk

Alleen bij een erkend leerbedrijf

Zoek de stage bedrijven en check de erkenning op:

 www.s-bb.nl
 www.stagemarkt.nl



Lesgeld/materialen
Voor deelnemers vanaf 18 jaar:
 Lesgeld (BOL) € 1137,-* per jaar

Voor alle deelnemers en gehele opleiding:

 Boeken/materiaal Schoonheidsspecialiste niveau 3
 Maximaal € 750,-*

 Allround Schoonheidsspecialiste voor het 3ejaar
 Maximaal € 200,- *

 Boeken en materiaal Kapper en Allround Kapper
 Maximaal € 750,-*

 Laptop

 Kosten gebaseerd op schooljaar 2019-2020

 In kader van regeling tegemoetkoming schoolkosten MBO kunt U bij een
bepaald inkomen voor deze kosten een vergoeding krijgen van het
Regio College

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1-OWQ59XlAhUDaVAKHUQ6CTAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.regiocollege.nl%2Fmedia%2F243198%2Fbrochure_mbo_uiterlijke-verzorging.pdf&psig=AOvVaw220n9zTT8lYPMK1dDrz-rJ&ust=1573137152182909


Impressie praktijklokalen



Open dagen 2020/2021

12 februari 2021 18.00 uur-21.00 uur
13 februari 2021 10.00 uur–13.00 uur
10 maart 2021 18.00 uur-20.00 uur
10 juni 2021 18.00 uur-20.00 uur



Digitaal Aanmelden is nu 
mogelijk via de site van 

het Regio College



075-6819000

Hulp nodig bij je studiekeuze? 
Vragen over extra begeleiding tijdens 

je studie?
Hulp nodig bij het Digitaal Aanmelden?

Bel nu nog met onderstaand nummer en onze 
collega's kunnen je vragen beantwoorden!



Bedankt voor jullie aandacht en tot ziens!

Vragen over de opleiding? 
Stel ze gerust!



Veel succes
met de 

keuze van je 
opleiding!
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