
 

 

ZEER GESCHIKT VOOR WIE EEN EIGEN ZAAK WIL STARTEN OF HERINTREDERS

De Nederlandse Kappers Opleiding deskundig in het opleiden van kappers(sters) 
 
De Nederlandse Kappers Opleiding biedt jou de geschikte kappersopleiding. Jong of al wat ouder, het maakt geen verschil. Iedereen met de wil om kapper te worden, kan 

deze opleiding met goed gevolg doorlopen als de aanleg voor het vak aanwezig is. Gedurende 9 maand ga je 1 dag per week naar school. Het doel van deze opleiding is 

om een praktijkopleiding te bieden voor een brede doelgroep t.w.: alle leeftijden zijn welkom (herintreders), mensen die hun leven volledig willen omgooien (omscholing), 

leerlingen een kans geven die moeite hebben met theorie, leerlingen een kans bieden die niet in het reguliere onderwijs passen, mensen met een uitkering een kans geven 

(Gemeenten). Om deze leerlingen snel naar een zelfstandig niveau klaar te stomen. Een vooropleiding is niet nodig, de opleiding is vrij toegankelijk voor iedereen. Een 

ieder die in welk land dan ook een certificaat of diploma heeft behaald dat aansluit bij de vaardigheden die door ons instituut getoetst worden, kan hiervoor vrijstelling 

krijgen. 

Welkom.  

De Nederlandse Kappers Opleiding opende haar deuren in 2007 en startte gelijk met de eerste leerlingen. Regina Zantingh is eigenaresse en heeft de dagelijkse leiding. 

Onder haar deskundige begeleiding, groei je uit tot een volleerd kapper(ster). Je hebt je de basisvaardigheden voor het kappersvak eigen gemaakt. Regina: ‘Ik ben trots 

op iedere leerling die hier als professioneel kapper afscheid neemt. Je bouwt toch samen een band op. Ik haal daar veel energie en voldoening uit. Iedere leerling heeft 

een eigen tempo en doordat er nooit meer dan zeven cursisten tegelijk zijn, kan ik iedere leerling persoonlijk begeleiden en de aandacht geven die nodig is. Starten kun 

je ieder moment en alle leeftijden zijn welkom.’ 

  

Deeltijd Dagopleiding tot kapper(ster) 

C.R.K.B.O. Gecertificeerd 

De Nederlandse Kappersopleiding is door het C.R.K.B.O. 

gecertificeerd en geregistreerd als opleidingsinstituut 

voor kortdurend beroepsonderwijs, derhalve vrijgesteld 

van b.t.w. De Overheid heeft het C.R.K.B.O. hiervoor 

aangesteld. 

hiervoor aangewezen. 



 

 

Wat is de volgorde? 
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Intake 

Als je geïnteresseerd bent, maken we graag een afspraak met je voor een intakegesprek. Besproken wordt wat je kan verwachten van de Nederlandse 

Kappersopleiding. Je ziet gelijk de plek waar je de opleiding zal volgen en je mag als je wil ook vrijblijvend een dag meedraaien. De opleiding duurt 9 maanden, in 

totaal gaat het om 76 dagdelen, je gaat 1 vaste dag per week naar school. 

 
Lessen                                                                                                               Vakantie 
De lessen geven we op dinsdag woensdag donderdag en vrijdag                      Wij zijn vrij met de zon en feestdagen + 4 week zomervakantie 
Lestijd van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Het examen bestaat uit 8 vaktechnische vaardigheden: herencoupe knippen, damescoupe knippen, verftechnieken, ontkleuren, föhnen, permanenten, watergolven 

en snijtechnieken. Deze 8 vaktechnische vaardigheden worden op 23 onderdelen getoetst, met per onderdeel 3 herkansingen. Tevens wordt getoetst op tijd. 

Theoretisch ben je geslaagd als jij je huiswerkopdrachten volledig hebt ingeleverd en voor 80% goed hebt gescoord. Dan ontvang je het N.K.O. kappers-vakdiploma 

en een cijferlijst waarop de diverse examenonderdelen zijn vermeld. Een feestelijke toost zal tijdens de uitreiking uiteraard niet ontbreken. Het eindniveau van de 

opleiding is vergelijkbaar met niveau 3 in het regulier onderwijs. Voor meer informatie, zie onderwijsregels op deze site. 

N.K.O.. Kappersvak Diploma/Examen 

We leiden je op in een compleet ingerichte kapsalon waar je alle materialen vindt die nodig zijn om een klant tevreden te maken. Denk aan pompstoelen, wasunits, droogkappen 

kappersfietsen, werkwagens, kortom een volwaardige leeromgeving. Natuurlijk gooien we je niet meteen in het diepe. Stap voor stap leer je knippen. Meteen vanaf het begin knip je op 

echte klanten. Zij betalen hier een kleine vergoeding voor. Je leert hierdoor gelijk de juiste technieken. Echt haar werkt altijd mooier.  En niet onbelangrijk, je leert direct een goed contact 

te maken met de klanten een belangrijk onderdeel van het vak kapper (ster). Ook zul je werken op oefenhoofden die onbeperkt gratis ter beschikking worden gesteld, een unieke kans om 

speciale kapsels te maken, die je zelf hebt uitgezocht en een uitdaging voor je zijn. Zo wordt je steeds beter in je vak. Met deze grotendeels praktijkgerichte opleiding, kan een goede 

theoretische onderbouwing niet ontbreken. Je zal ook begrijpen dat bijvoorbeeld kennis van juiste kleuringen van belang zijn. We verwachten dat je thuis het nodige huiswerk maakt. Dat 

zal de docent beoordelen waarbij ze je voorziet van de nodige feedback en tips. Omdat we zo praktijk gericht zijn hoef je dus ook geen stage plek te zoeken. Het mag uiteraard wel. 

Wat kun je verwachten? 



 

 

ZEER GESCHIKT VOOR WIE EEN EIGEN ZAAK WIL STARTEN OF HERINTREDERS 

Wat zijn de kosten? 
 
Als leerling maak je gebruik van het materiaal van de kappersschool, tevens krijg je een schaar en een kam. De lesboeken zijn in bruikleen. Aanvullende studie-

informatie mag je houden. Het volgen van de opleiding tot kapper kost € 3000,-  Dit bedrag mag je in 1 keer betalen, maar je kunt ook gespreid betalen. Wanneer je 

hiervoor kiest betaal je € 300,- extra als vergoeding. In totaal betaal je dan (€ 3000,- + € 300,- =  € 3300,-) In 6 maandelijkse termijnen waarbij de eerste termijn  

€ 1.650,- bedraagt en de daarop volgende 5 termijnen van € 330,- 

Heb je niet voldoende geld om direct de opleiding te kunnen betalen dan kun je gebruik maken van creatief betalen voor meer informatie hierover bel 0513-552550 

GEMEENTEN 
Heb je een uitkering en je wilt reïntegreren, of je krijgt een bijstandsuitkering en je hebt een opleiding nodig om zo snel mogelijk je eigen inkomen 
te kunnen verdienen, dan is er soms meer mogelijk dan je denkt. Een juiste aanpak is belangrijk, wij helpen je daar graag bij. Bareld Woudstra is 
onze reintegratie-coach bel hem voor meer informatie. tel.: 0513 - 552550. 

Wat kun je na je opleiding? 

- heren en dames modelknippen                    - haaronderzoek                                           - ontkleuren                       - werkhouding 

- snij- en effileertechnieken                             - haarverzorging                                           - permanenten                   - omgaan met je klant 

- lichaams- en bedrijfshygiëne                        - verftechnieken en kleurenleer                     - föhnen 

 

En dan ben je volleerd kapper(ster). Het kan natuurlijk dat je nog graag feedback krijgt. Wij bieden deze mogelijkheid blijvend. Je kunt altijd terugvallen op school met 

eventuele vragen. Wij bieden deze mogelijkheid blijvend. 
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Wat kun jij met je diploma 

:  
Bij goed gevolg van het intern schoolexamen ontvang je het N.K.O. Kappersdiploma. Je hebt dan het niveau om zelf een zaak gaan starten of in loondienst te gaan werken. De examens 

staan steekproefsgewijs onder toezicht van een deskundige uit de branche. Thuisstudie zal gemiddeld 2,5 uur per week vragen. Eigenaresse  Regina Zantingh of Salonmanagers Gea 

Tiemens en Maaike Woudstra zijn continue aanwezig voor vragen, we staan voor 100% contact onderwijs. Gemeenten ervaren onze opleiding als zeer waardevol door leerlingen aan te 

bieden. Leerplicht- ambtenaren gaan vaak akkoord met de opleiding. Regina en de salonmanagers rouleren in een vast systeem door alle groepen. Zodat je zowel les krijgt van de 

eigenaresse Regina Zantingh als van onze salonmanagers. Het mooie hieraan is dat je gaat merken dat je met verschillende benaderingen tot eenzelfde resultaat kunt komen. Hierdoor 

groeit je creativiteit en inzicht in het vak sneller. 

Leerlingen zeggen over ons... 
 

‘Super gezellige tijd gehad, waar ik in het begin bij mezelf dacht dit leer ik nooit en als ik nu naar mezelf kijk heb ik super veel geleerd! Heel erg dankbaar daarvoor.’ 

 

‘Het was voor mij een uitdaging om alles te leren. Top! Het was heel, heel gezellig. Mijn dank is groot. Zal het missen! .’ 

 

‘Waardevol vond ik van de uitleg in jou tempo naar zelfstandigheid in het werken. Ik ben dankbaar voor de lessen en de motivatie op de 
momenten dat je het nodig hebt. Dank je wel Regina’  
 

‘Vanaf dag 1 meteen al met klanten bezig zijn! hier leer je veel door bezig te zijn. 

 

‘Ik kan goed uit de voeten met mijn diploma.’ 

 

‘Veel geleerd in korte een tijd en een prettige sfeer’ 



 
 

 

 

ZEER GESCHIKT VOOR WIE EEN EIGEN ZAAK WIL STARTEN OF HERINTREDERS 

Inschrijving 
Wij hebben continue instroom van nieuwe leerlingen.  

 

 

EDocente Maaike Woudstra 

 

Bel snel voor een intakegesprek! 
 

Bel en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Onder het genot van een bakje koffie kun je de sfeer proeven, 
maak je kennis met andere leerlingen en kun je op je gemak je vragen stellen aan de Eigenaresse, salonmanager of 
leerlingen. 

Heb je er zin in? 

0521– 524020 

Contactgegevens 

Nederlandse Kappersopleiding 

Korte Woltpromenade 6  

8331 JK Steenwijk 

 

K.V.K. No: 70194416 

www.nederlandsekappersopleiding.nl.nl 
 

Salonmanager Gea Tiemens    en   Danielle Bartman 
Regina Zantingh 
Eigenaresse 

info@nederlandsekappersopleiding.nl 

http://www.kappersvakschoolnoordoostnederland.nl/
mailto:info@kappersvakschoolnoordoostnederland.nl

