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Haarstylist Heer
Ben je creatief en gek op uiterlijke verzorging? Meld je dan aan voor de mbo-opleiding Haarstylist Heer.
Als haarstylist heer ga je deskundig en sociaalvaardig met je klanten om. Je kunt alle basisbehandelingen
uitvoeren op zowel dames als heren. Daarnaast kun je alle specialistische behandelingen bij heren zelfstandig
voorbereiden en met zelfvertrouwen uitvoeren.
Zo kun je klassieke en modieuze herencoupes maken en weet je alles van het knippen en trimmen van baard en
snor. Ook kun je het gelaat mooi glad scheren en masseren. Het beroep is vooral uitdagend, omdat geen dag
hetzelfde is en je steeds weer nieuwe mensen ontmoet. Je kunt je creativiteit kwijt, je blijft je ontwikkelen, je werkt
grenzeloos (letterlijk en figuurlijk) en doet mensenkennis op in alle facetten van de branche.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• behandeling voorbereiden en afronden (bij zowel heer als dame)
• basis haarbehandeling uitvoeren (bij zowel heer als dame)
• specialistische haarbehandeling bij heer uitvoeren
• Ook krijg je Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.
Keuzedelen
Naast de reguliere opleiding kies je ook voor keuzevakken waarmee je je opleiding kunt
verbreden of verdiepen. Denk aan:
• Engels
• image styling
• internationaal bewustzijn

• internationaal bewustzijn
• internationaal - werken in het buitenland
• oriëntatie op ondernemerschap
• visagie

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*:€ 1500,- (BOL)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
* We benoemen de kosten van het eerste jaar.

AANVULLENDE INFORMATIE
BOL: je loopt 1 tot 2 dagen per week stage gedurende de gehele opleiding bij een erkend
stagebedrijf. Je dient zelf een stagebedrijf te vinden voordat de opleiding begint. De stage start
meteen in de eerste schoolweek.
BBL: je hebt een werkgever (erkend leerbedrijf) voor minimaal 20 uur per week en gaat 1 dag per
week naar school.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl of vmbo-tl
• mbo Kapper niveau 2
• havo 3 (met overgangsbewijs)
Vervolgopleiding
• Schoonheidsverzorging (niveau 4)
• Allround Grimeur (niveau 4)
• Salonmanager Dame / Salonmanager Heer (niveau 4)
Crebo: 25643

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.
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