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Studiegids avondopleiding

1. Opleiding

1.1 Algemeen
Kappersschool Van Wetten is opgericht en gevestigd in Beek en Donk en leidt sinds 1982 
dames en heren in de leeftijd van 16 tot 50 jaar op tot een kwalitatief goede kapper volgens 
het kwalificatiedossier KAPPER (91182).

Kappersschool Van Wetten staat bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
geregistreerd bij het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) onder nummer CP26. 
Van Wetten is een branche erkende opleiding. Hierdoor zijn leerlingen verzekerd van 
kwalitatief goed onderwijs.

Sinds 2006 staat de school onder de bezielende leiding van eigenaresse Ans van Vegchel.

1.2 Visie
Kappersschool Van Wetten heeft respect hoog in het vaandel staan. Er wordt binnen de 
school gestreefd naar openheid, orde en regelmaat, ruimte en aandacht voor elk individu en 
een goede inzet van iedereen.

‘Geen enkele student is gelijk’. Daarom wordt uiterst zorgvuldig gekeken naar het aantal 
leerlingen dat gekoppeld wordt aan een docent. Het uitgangspunt is het leveren van 
maatwerk. Heeft een leerling meer aandacht nodig of gaat een leerling sneller dan de rest? 
Het team van Kappersschool Van Wetten speelt hier direct en flexibel op in.
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2.  Het onderwijs

2.1 Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist maar deze strekt – evenals het in bezit zijn van 
een diploma – wel tot de aanbeveling. Te denken valt hierbij aan de opleiding Uiterlijke 
Verzorging binnen het vmbo.

Op basis van een intakegesprek word je wel of niet toegelaten tot de opleiding. Persoonlijke 
motivatie en wilskracht spelen hierbij een belangrijke rol.

Je bent van harte welkom om alleen of samen met een vriendin een dag geheel vrijblijvend 
mee te lopen!

2.2 Avondopleiding

Dames en heren in de leeftijd van 20 tot en met 50 jaar oud kunnen in de avonduren de 
opleiding tot Kapper 91182 – niveau 3 volgen bij Kappersschool Van Wetten.

2.3 Modellen

Een leerling dient zelf zorg te dragen voor de tentamen- en examenmodellen. Een leerling 
kan modellen gebruiken uit familie- of vriendenkring en/of uit het klantenbestand van de 
kapsalon. Gedurende drie lesjaren heeft een leerling circa 4-6 examenmodellen nodig.
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2.4 Examinering

Avondopleiding

1. 3 proeves van bekwaamheid:

• Proeve 1:  
Permanenten, knippen en watergolven;

• Proeve 2:  
Een dame en een heer knippen/stylen;  
Vlechten;

• Proeve 3:  
Opsteken;  
Kleuren/snijden/stylen van een dame.

2. 8 theorie-examens afsluiten met een voldoende:

• Sociale communicatie en commerciële vaardigheden;
• Permanenten;
• Knippen;
• Hygiëne, ARBO en Milieu;
• Haaronderzoek haarverzorging;
• Kwaliteitszorg;
• Kleuren;
• Loopbaan/burgerschap.
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3.Indeling onderwijs

3.1 Avondopleiding – lestijden

De praktijklessen worden wekelijks gegeven op woensdagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur.

Daarnaast dient een leerling gedurende 1 dinsdagavond per twee weken theorieles te volgen.

3.2 Cursusmateriaal/lesstof

• Theorieboeken;
• Elektronische leeromgeving (laptop noodzakelijk).  

Lesmateriaal is ook online beschikbaar; 
In de boeken staat lesmateriaal dat is ontwikkeld voor en door docenten uit het 
kappersvak, met medewerking van beroemde kappers uit heel de wereld.

• Een begrippenlijst (uitleg over alle denkbare middelen in het kappersvak);
• Lesmateriaal in Pivot Point omgeving

3.3 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs

De docenten van Kappersschool Van Wetten stellen alles in het werk om te komen tot 
optimale resultaten samen met de leerling. Er vinden regelmatig interne kwaliteitscontroles 
plaats om te kijken waar verbeterpunten liggen.

Aan het einde van de opleiding wordt de leerling aan de hand van een vragenformulier 
gevraagd naar zijn of haar mening t.a.v. de kwaliteit van het onderwijs.
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4.Studiekosten

4.1 Avondopleiding 
Tarieven avondopleiding 2018-2019

• Lesgeld (per leerjaar)*                       € 1590,00 
(per maand, kwartaal of ineens te voldoen)

• Inschrijfgeld (eenmalig)                    € 100,00
• Leermiddelen (eenmalig)*              € 695,00
• Boeken*                                         € 575,00

 
* Prijswijzigingen voorbehouden
Let op: een tondeuse is niet bij de leermiddelen inbegrepen.

Examengelden zijn niet in het lesgeld inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.

5. Aanmelden & contactgegevens

Heeft u na het lezen van de studiegids nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met  
Kappersschool Van Wetten via onderstaande contactgegevens.

Kappersschool Van Wetten
Kerkstraat 10
5741 GL Beek en Donk
T  0492-461255
E  info@kappersschoolvanwetten.nl
I   www.kappersschoolvanwetten.nl


