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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  
HAARSTYLIST DAMES 25642 EN HAARSTYLIST HEER 25643  wanneer geslaagd krijg je drie diploma’s.
Kappersschool Van Wetten staat bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geregistreerd
bij het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) onder nummer 26CP. 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.
Er wordt met een vast programma gewerkt, afhankelijk van  het niveau van de leerling     wordt  dit
aangepast.
Kappersschool Van Wetten streeft niet alleen naar een optimaal contact tussen leerling en leerkracht maar
vindt een goed contact tussen leerlingen onderling ook van het allergrootste belang. Naast het volgen van
onderwijs worden regelmatig activiteiten ondernomen om het onderlinge contact te bevorderen, zoals
een jaarlijkse uit eten met kerst en het jaarlijkse uitstapje naar keuze van de leerling aan het einde van het
schooljaar.
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2. Het onderwijs
2.1
Toelatingseisen vakopleiding (niveau 3)
Voor de vakopleiding en de middenkaderopleiding gelden dezelfde toelatingseisen:
• kaderberoepsgerichte leerweg: u heeft een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
• theoretische leerweg: u heeft een diploma voor mavo of vmbo;
• gemengde leerweg: u heeft een diploma mavo-vbo of vmbo;
• u heeft een bewijs dat u de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed heeft doorlopen;
• u heeft een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële
regeling.
• Dit zijn de minimale eisen om deel te kunnen nemen aan de vakopleiding
• Mbo-instellingen verantwoordelijk voor toelatingsbeleid
• In de Wet educatie en beroepsonderwijs staat dat mbo-instellingen zelf verantwoordelijk zijn
voor hun toelatingsbeleid. Een mbo-instelling mag u in bijzondere gevallen toelaten tot een
beroepsopleiding. Ook als u niet voldoet aan de voorwaarden. Dit kan alleen als de mbo-instelling
verwacht dat u de opleiding met goed resultaat zal kunnen doorlopen.
• 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
Dagopleiding
De dagopleiding is een CREBO erkende BOL-opleiding (Beroeps Opleidende Leerweg) voor jonge dames
en heren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar oud. Door de gekozen onderwijsvorm is de opleiding
te kenmerken als uitermate praktijkgericht. De theorie is voor een groot gedeelte verweven in het
praktijkgebeuren. Dit zorgt ervoor dat de theorie gemakkelijk(er) is te begrijpen door de leerling.
Er is sprake van beroepsgericht onderwijs. Door middel van het behalen van competenties wordt gewerkt
aan de vereiste kennis, vaardigheden en beroepshouding, waardoor leerlingen leren functioneren in een
beroepsgerichte situatie. Door een beperkt aantal studenten te koppelen aan een docent, leren leerlingen
bovendien zelfstandig te werken en durven zij eigen verantwoordelijkheden te nemen, hetgeen bijdraagt
aan een maximale motivatie om te leren.
2.3
Beroepspraktijkvorming
Elke leerling zoekt zelf een BPV-plek (stageplek) in een leerbedrijf. Dit leerbedrijf moet SBB erkend zijn (voor
meer informatie: www.SBB.nl). Mocht het een leerling onverhoopt niet lukken een stageplek te vinden, dan
zal Kappersschool Van Wetten samen met de leerling naar een oplossing zoeken.
Elke leerling dient gedurende 40 weken per lesjaar 1 dag per week stage te lopen.
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2.4
Verplichte vakken
Behalve een aantal vastgestelde theorievakken (zie 2.6) is een leerling  verplicht tot het volgen van  
praktijkvakken, keuzedeelpakket  Oriëntatie op ondernemerschap/ klantcontact/verkoop en imagestyling.
2.5
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.
2.6
Examinering
Om in aanmerking te komen voor het diploma All Round Kapper bestaat uit drie diploma’s Haarstylist
dames, Haarstylist heren en ondernemersdiploma (niveau 3) dienen de volgende onderdelen met goed
gevolg te worden afgerond.
1. 5 proeves van bekwaamheid:
De leerling dient voldoende praktische kennis  te bezitten dit wordt aangetoond via de portfolio.
• Proeve 1: Knippen en föhnen dame daarna tijdelijk omvormen; P2-K1-W2/B1-K2-W4/B1-K2-W5,B1-K1
• Proeve 2: Een dame (ont)kleuren, knippen/snijden en watergolven; P2-K1-W3/P2-K1-W1/B1-K2-W2/
B1-K1
• Proeve 3: Een heer gedekt knippen/snijden en stylen/föhnen; B1-K2-W1/B1-K2-W2/B1-K1
• Proeve 4: Lang haar opsteken en vlechten; B1-K2-W3/B1-K1
• Proeve 5: Een heer kort knippen/baard trimmen of scheren.
2. 8 theorie-examens afsluiten met een voldoende:
De leerling dient voldoende theoretische kennis  te bezitten dit wordt aangetoond via formatieve
theoretische toets
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociale communicatie en commerciële vaardigheden;
Basisbehandeling;
Chemische behandeling ;
Hygiëne, ARBO en Milieu;
Haaronderzoek haarverzorging;
Kwaliteitszorg;
Kleuren;
Loopbaan/burgerschap.
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3. Rekenen (2F);
Nederlands (2F): Luisteren, Lezen, Gesprekken voeren, Spreken, Taalverzorging en Schrijven. Per
taalvaardigheid wordt 1 toets afgenomen.
4. BPV (stage) moet voldoen aan het wettelijk aantal uren en met een voldoende zijn afgerond.
5. Portfolio-opdrachten moeten met een voldoende voor de opleiding worden afgerond. In het kader van
het beroepsgericht onderwijs werken leerlingen gedurende de opleiding aan portfolio-opdrachten. De
docenten van de kappersschool besluiten op basis van het portfolio of een leerling deel kan nemen aan
de (kwalificerende) proeven.
6. Keuzedelelen
Keuzedeel Klantcontact en verkoop
Keuzedeel Imagestyling
Keuzedeel Oriëntatie op Ondernermerschap
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3. Indeling onderwijs
3.1
Dagopleiding - lestijden
Op maandag is de kapsalon gesloten en volgt elke leerling een blok theorieles tussen 08.30 uur en 13.00 uur.
Op maandag is er van 13.00-16.00 een mogelijkheid tot bijles.
Dinsdag t/m vrijdag is er mogelijkheid tot bijles van 16.00-16.30 uur.
Van dinsdag tot en met vrijdag is de kapsalon dagelijks geopend van 08.30 uur tot 16.00 uur en vindt
praktijkonderwijs plaats. Tussen de middag heeft elke leerling drie kwartier pauze en blijft hij/zij op school.
3.2

•
•
•

Cursusmateriaal/lesstof
Online licentie van PIVOT POINT
Elektronische leeromgeving (laptop noodzakelijk) in de vorm van een USB-stick met lesmateriaal
(zgn. ‘pivot point’). Lesmateriaal is ook online beschikbaar;
Een agenda.

*Op de online leeromgeving staat ook een agenda. Leerlingen kunnen al hun afspraken hierin vermelden.
Elke leerling kan aan de hand van PIVOT POINT worden gevolgd. Docenten kunnen inloggen in de online
leeromgeving van de leerling en zo de gemaakte vorderingen per leerling nauwgezet volgen. In de
elektronische agenda wordt  huiswerk opgegeven en gemaakt, waarna de docent het huiswerk nakijkt.
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.
Tweemaal per jaar vinden er 10-minutengesprekken plaats met de ouders/verzorgers van de leerling.
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4. Studiekosten
4.1
Dagopleiding
Tarieven dagopleiding 2020-2021
• Lesgeld (per leerjaar)*                  
(per maand, kwartaal of ineens te voldoen)
• Inschrijfgeld (eenmalig)               
• Leermiddelen (eenmalig)*        
• Boeken(eenmalig)*                                   

           € 3180,00
€ 100,00
€ 725,00
€ 699,00

* Prijswijzigingen voorbehouden
Examengelden zijn niet in het lesgeld inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.
4.2
Studiefinanciering
Als een leerling 18 jaar of ouder is, komt hij/zij in aanmerking voor studiefinanciering en een OV-jaarkaart.
Is een leerling jonger dan 18 jaar, dan ontvangen de ouders/verzorgers kinderbijslag of - afhankelijk van
het inkomen- een tegemoetkoming in de studiekosten. Deze tegemoetkoming kan worden aangevraagd bij
DUO (www.duo.nl).

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

