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Het KCL Kappers College is gestart in 1996. Het initiatief kwam van enkele enthousiaste onderwijsbevoegde 

docenten en een aantal gerenommeerde kappers. Bij de start kreeg het KCL veel bijval van Limburgse kapsalons. En 

terecht, zo is gebleken. Want al binnen een jaar verwierf het KCL het “brinnummer 25VM“ van het Ministerie van OC 

en W. In ambtelijke taal betekent dit dat het KCL “ de bevoegdheid heeft ontvangen om diploma’s af te geven die een 

wettelijke grondslag hebben en zodoende dezelfde rechten en plichten met zich meedragen als diploma’s afgegeven 

door het Ministerie van gesubsidieerde instellingen voor (beroeps) onderwijs. In gewone taal wil dit zeggen dat het 

KCL een door het Ministerie van OC en W erkende opleiding is en dat de door het KCL verstrekte diploma’s 

wettelijke erkenning genieten.  

Wettelijke erkenning krijgt een onderwijsinstituut niet zomaar. Voldaan moet worden aan allerlei, door de overheid bij 

wet gestelde eisen en normen. Maar daarover straks meer. Voor jou als deelnemer betekent deze wettelijke erkenning 

bovendien dat je voor studiefinanciering en een OV-jaarkaart in aanmerking komt en –  wat misschien net zo 

belangrijk is – dat de overheid middels de Onderwijsinspectie voortdurend waakt over de kwaliteit van jouw 

onderwijs.  

Werken in een kapsalon   

Werken in een kapsalon is creatief en boeiend. Je komt er voor! Je gooit als je vuur in de strijd! Het jonge en 

dynamische docententeam van het KCL probeert hier nog een schepje bovenop te doen. In speciale sessies worden 

enthousiaste en ambitieuze studenten desgewenst extra gemotiveerd en getraind om deel te nemen aan regionale en 

nationale kapperswedstrijden. In haar nog jonge verleden heeft het KCL op dit gebied reeds grote successen geboekt. 

Zowel op landelijk als op regionaal gebied hebben deelnemers van het KCL een respectabel aantal eerste en tweede 

prijzen behaald. Bovendien werd het KCL in de categorie ‘herenvak’ uitgeroepen tot de beste school van Limburg.  

De opleiding  

Het KCL leidt op voor het beroep Kapper volgens de beroeps opleidende en beroepsbegeleidende leerweg. De wet 

spreekt in deze van ‘beroepskwalificaties’. De hier bedoelde wet is de Wet Educatief Beroepsonderwijs, kortweg het 

WEB genaamd. Het WEB omvat alle bepalingen waaraan een onderwijsinstituut moet voldoen, wil het voor erkenning 

in aanmerking kunnen komen. Zo worden onder meer voorwaarden gesteld ten aanzien van het onderwijsmodel, de 

eindtermen waartoe de school doet opleiden, het examenreglement, het toezicht op de examens ect. (Voor 

belangstellende ligt het WEB op onze school ter inzage).  

  

De examenonderdelen voor het beroep kapper/haarstylist dame/heer  

Haaronderzoek/haarverzorging    HoHv       Theoretisch  

Hygiëne/Arbo en Milieu HAM           Theoretisch  

Sociale communicatieve en Commerciële vaardigheden SCCV     Theoretisch 

Basis Behandelingen            Theoretisch 

Chemische Behandelingen       Theoretisch 

Specialistische Behandelingen       Theoretisch 

Kwaliteitszorg                  Theoretisch 

Loopbaan/Burgerschap LB               Theoretisch  

Rekenen                   Theoretisch  

Taal (nederlands)                Theoretisch 

HAARSTYLIST DAME  

Proeve van bekwaamheid 1  

((ont)kleuren/snijden/watergolven op creatieve manier het haar van een vrouwelijke klant)                        Praktijk  

Proeve van Bekwaamheid 2  

(knippen/főhnen/tijdelijk omvormen met krul- en/of stijltang naar wens van vrouwelijke klant)                        Praktijk  

Proeve van Bekwaamheid 3 

(vlecht en verwerkt lang haar van vrouwelijke klant naar wens tot opgestoken kapsel)                      Praktijk  

Proeve van Bekwaamheid 4 

(wassen/knippen/stylen van het haar naar wens van mannelijke klant-verzorgt gezicht-,neus-,oor-en nekhaar)  Praktijk  
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HAARSTYLIST HEER 

Proeve van bekwaamheid 5 (knippen/snijden/föhnen het haar naar wens van mannelijke klant)                   Praktijk 

Proeve van bekwaamheid 6 (knippen-stylen kort model, trimt/scheert baard en/of snor en masseert de gezichtshuid 

mannelijke klant)              Praktijk 

Proeve van bekwaamheid 7 ((ont)kleuren/knippen/föhnen van haar naar wens van vrouwelijke klant)         Praktijk 

 

Zorgstelsel en kwaliteit   

De deelnemer staat centraal! Het KCL baseert zijn kwaliteitsprincipe dan ook op het uitgangspunt, dat het te leveren 

onderwijsproduct in zijn geheel voldoet aan de eisen en verwachtingen van de deelnemer. Ten behoeve daarvan 

worden er regelmatig evaluatiegesprekken gehouden tussen deelnemers (individueel en in groepsverband) docenten en 

directie. Tijdens deze gesprekken kunnen we over en weer kennisnemen van elkaars bevindingen en verwachtingen en 

kunnen eventuele suggesties uitgewisseld worden. De beste resultaten bereik je immers samen!   

 

Duur van de opleiding  

De opleiding Haarstylist dame of heer (niveau3) duurt 24 maanden.  Het is mogelijk om in een verlening van 12 

maanden haarstylist heer of dame te volgen zodat er in 36 maanden 2 diploma’s behaald kunnen worden. 

  

Theorie  

Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan de theoretische kennis van het kappersvak. Een mooie knip-coupe, een 

puike permanent, een correct kleuradvies kunnen alleen dan tot stand komen als je over de nodige theoretische 

achtergrond beschikt. Het KCL zorgt hiervoor. Als jij naast je tijd op school bereid bent om elke dag thuis een uurtje 

te studeren, behoeven de theoretische vakken geen enkel probleem te zijn.  

  

Praktijk  

De praktijklessen worden verzorgd in relatief kleine groepen en zijn sterk individueel gericht. Van trendy tot klassiek, 

dames- en herenkapsels. Je leert het allemaal.  

Demonstreren, uitleggen, en leren. Onze docenten doen het graag mits jij de lessen stipt volgt, goed gehumeurd bent 

en leergierig. Zij bieden jou alle hulp die je nodig hebt. Niets is hen teveel. Immers jouw diploma is onze beste 

reclame.  

Leren in de praktijk  

In de beroep opleidende leerweg moet elke deelnemer stagelopen in een erkende kapsalon. Onder begeleiding van een 

deskundige kun je hier direct je opgedane kennis in de praktijk brengen en verder uitbreiden. Samen met je 

stagedocent van het KCL zoek je dan een erkend leerbedrijf. Ook tijdens je stage ‘buitenshuis’ blijft het KCL je 

voortdurend begeleiden.  

 

Tentamens en Examens  

Geregeld worden op school tentamens georganiseerd. Je bent verplicht hieraan deel te nemen. Voor de modellen die 

je ten behoeve van een tentamen of examen nodig hebt moet je zelf zorg dragen. Uiteraard mag je deze mensen 

werven uit het klantenbestand van de school.  
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Toelatingseisen tot deelname aan de beroepsopleidende leerweg van het KCL  

Als de deelnemer aan de leerplichtwet heeft voldaan is hij of zij welkom op het KCL. Minimale vooropleiding is 

VMBO. Om je te helpen bij een zo verantwoord mogelijke studiekeuze gaat aan elke toelating een intakegesprek 

vooraf en moet je altijd een proef dag meelopen op school.  

 

Schoolexamens/tentamens :  

 

Haarstylist Dame: 

Knippen van een Heer (kort model)           Praktijk  

Knippen/snijden/főhnen van een Heer (gedekt model)      Praktijk  

Vlechten                  Praktijk  

Slagleggen met Boucle’s              Praktijk  

Omvormen in droog haar      Praktijk 

Haarstylist Heer: 

Knippen/főhnen van een Dame  (wens en verplicht Model)     Praktijk  

 

  

Kosten voor de ( BOL) opleiding  

  

Inschrijfgeld        €       175,00 

Entreegeld*                 €     2985,00 

Lesgeld per maand  (24 maanden)        €       315,00  

 

Keuzepakket 1  Keuzedeel A (Imagestyling) & B (Klant contact en verkoop)   

Keuzepakket 2  Keuzedeel A (Klant contact en Verkoop) & C (Oriëntatie op Ondernemerschap) 

 

De entree gelden kunnen door prijsindexveranderingen gewijzigd worden. 

*   Entreegeld bevat een voor de opleiding noodzakelijke materialenset en studiemateriaal. 

 

Per keuzepakket is er een minimale inschrijving benodigd van 8 leerlingen. Mocht dit niet behaald worden vervalt dit 

keuzepakket en wordt er automatisch gekozen voor het andere keuzepakket. 

 

Examens worden apart in rekening gebracht.  

Examengelden worden apart in rekening gebracht. KCL is hierin afhankelijk van derden. 

 

Lestijden  

Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur.  
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De inspectie heeft op 2 oktober 2017 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij KCL Kappers College BV. In het 

vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde? Het onderzoek wordt bij 

niet-bekostigde instellingen uitgevoerd aan de hand van twee deelvragen: 

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de opleiding, heeft het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt 

het op de verbetering van de onderwijskwaliteit?  

2. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die van zijn opleiding? Op deze 

wijze wil de inspectie instellingen direct aanspreken op de kwaliteit van hun onderwijs.  

Het onderzoek richt zich daarnaast op de kwaliteit van de onderzochte opleiding. 

In november 2017 heeft de onderwijsinspectie de volgende bevindingen in een uitgebreid rapport gerapporteerd over 

de gehouden doorlichting.  

Dit rapport is voor iedereen ter inzage op het KCL Kappers College Limburg en van andere instellingen bij het de 

Inspectie van Onderwijs online opvraagbaar.  

De inspectie beoordeelt de doelmatigheid van het programma als: voldoende.  De opleidingen volgen de richtlijnen 

van de kwalifecatiedossiers. Daardoor is gewaarborgd dat alle eindtermen aan bod komen op het gewenste niveau. De 

instelling voegt daarvoor wie en kan nog iets extra’s aan toe.  

De inspectie zal tegenwoordig 1 maal per 4 jaar de instelling/school controleren en de uitkomst van deze onderzoeken 

zal ook online in te zien zijn. 

Leerplaatsen en leermiddelen.   

De inspectie beoordeelt de leerplaatsen en leermiddelen als: voldoende. De kapsalon is tevens praktijklokaal. De 

ruimte is prettig en efficiënt ingericht zowel met het oog op behandelen van klanten als met het oog op de leersituatie 

waarin de deelnemers zich bevinden. 

Onderwijsleerprocessen.  

De inspectie beoordeelt de onderwijsleerprocessen als: voldoende. De geplande onderwijstijd wordt goed gebruikt. Bij 

theorielessen is een werkwijze gezien waarbij de bij het beroep horende theoretische kennis in nauwe relatie met de 

beroepspraktijk en de praktijkvaardigheden van de deelnemers wordt aangeboden.  

 Studievoortgangsbegeleiding  

De inspectie beoordeelt de studievoortgangsbegeleiding als: voldoende. In verband met de kleinschaligheid geschiedt 

veel in de begeleidingssfeer mondelingen ‘tussen de bedrijven door’. De korte lijnen tussen docenten onderling en 

tussen docenten en deelnemers maakt de afstemming eenvoudig. De begeleiding van docenten strekt zich uit tot alle 

denkbare onderwerpen  

 Rendement  

De instelling heeft zicht op het rendement van haar opleiding. Er stromen praktisch geen deelnemers volledig 

ongekwalificeerd uit.   

  

Dit rapport is voor iedereen ter inzage op het KCL Kappers College Limburg en ook van andere instellingen bij de 

Inspectie van Onderwijs online (https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl) opvraagbaar.  
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