Opleiding

Allround

Kapper
Het beroep
‘Als je haar maar goed zit!’ Deze uitdrukking is er niet voor niets. Een kapsel is
bepalend voor iemands uitstraling en eerste indruk. Iemand die er goed uit
ziet, voelt zich ook goed. Voor jou als kapper ligt hier een prachtige uitdaging!
Klanten komen bij jou voor hun haarverzorging. Jij luistert naar hun
wensen en vertaalt die in een passend advies. Dan voer jij de totale
behandeling uit: van wassen, knippen/snijden en kleuren tot permanenten
en watergolven. En op zijn tijd een feestelijk (bruid)kapsel. Met föhnen
en stylen maak je een kapsel echt af. Een thuisadvies en de eventuele
verkoop van de nodige producten voor verzorging maken de behandeling
compleet. Een kapper houdt van mensen, is sociaal en communicatief
ingesteld. Je kunt luisteren en adviseren. De klanten voelen zich bij jou op
hun gemak. Een kapper is altijd het visitekaartje van de salon. Je ziet er dus
zelf ook altijd tip top verzorgd uit!

Informatie
Branche:

Uiterlijke Verzorging

Opleidingsduur:

3 jaar

Niveau:

3

Leerweg(en):

BOL en BBL

Locatie(s):

Goes

Opbouw
In de eerste twee jaar word je opgeleid tot kapper. In het eerste jaar leer je
al direct een aantal basisvaardigheden; eerst op een oefenhoofd en later
op echte modellen. Zo ben je op je stageadres al snel een waardevolle
hulp bij het voorbereiden en afronden van de behandelingen. Je leert te
werken volgens de ARBO-regels. Dat wil zeggen: gezond en hygiënisch.
Ook sociale vaardigheden krijgen veel aandacht: van je eigen presentatie
tot aan het hele communicatieproces met klanten en collega’s.
In het tweede leerjaar ga je de verschillende technieken steeds meer met
elkaar combineren tot een volledige kappersbehandeling. Een kapper
beheerst alle basistechnieken van het kappersvak. Je voert die zelfstandig
uit, samen met een leidinggevende die eindverantwoordelijk is.
In het derde leerjaar word je opgeleid tot allround kapper. In dat jaar ga je
je specialiseren op het herenvak en rond je het vak ‘Lang haar, vlechten en
opsteken’ af. Verder blijf je natuurlijk trainen in het verder verfijnen van alle
technieken. Als allround kapper kun je een complete kappersbehandeling
van begin tot einde zelfstandig uitvoeren.
In de BOL-opleiding loop je ongeveer 40% van de tijd stage. We noemen
dit de beroepspraktijkvorming (BPV). Al in het tweede blok van het eerste
leerjaar ga je een dag per week op stage bij een erkend leerbedrijf. Het is
belangrijk dat het ‘klikt’ tussen jou en je stagesalon. Vandaar dat je zelf op
zoek gaat naar een stageplaats. Pas als het echt niet lukt, kunnen wij een
handje helpen.

Kies je voor BBL, dan beslaat je stage maar liefst 80% van je opleiding. Je
werkt dan minimaal 24 uur per week in een erkend leerbedrijf en gaat
1 dag per week naar school. Je vindt alle erkende leerbedrijven in de
kappersbranche op www.s-bb.nl.

Toelatingseisen
De toelatingseisen voor deze opleiding zijn:
•
een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of
theoretische leerweg;
•
een mbo-diploma niveau 2.

Na je opleiding
Met je diploma Allround kapper (niveau 3) kun je ook als zelfstandig
ondernemer aan de slag of doorstromen naar een mbo-opleiding op
niveau 4.

Kosten
Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je
bij al onze opleidingen op www.scalda.nl onder de knop ‘kosten’ een
specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde
lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden
en andere schoolkosten.

Intake
Wanneer je bent aangemeld voor de opleiding, nodigen we je uit voor een
intakegesprek. Hieraan vooraf hebben jij en je mentor of schooldecaan
het Digitaal Doorstroomdossier (DDD) ingevuld. Daarnaast vragen wij je,
voorafgaand aan het intakegesprek, een aanvullend vragenformulier in te
vullen over je motivatie voor de gekozen opleiding. In het intakegesprek
staat jouw keuze voor de opleiding centraal, evenals de wijze waarop wij je
zo goed mogelijk kunnen helpen je mbo-diploma te behalen.
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