Haarverzorging

Mbo + Taal
voor statushouders

rocva.nl

Is haarverzorging iets voor jou? Volg de Mbo + Taal
opleiding Haarverzorging voor statushouders.
Voor wie is deze opleiding?
• Je bent een statushouder en je wilt
in de haarverzorging werken
• Je bent maximaal vier á vijf dagen per
week beschikbaar voor school en stage
• Je Nederlands is op niveau A2 en
je wilt je Nederlands verbeteren
• Je bent sociaal, creatief en je wilt
mensen graag een nieuwe look geven
• Voor kandidaten die geen diploma
hebben binnen het voortgezet onderwijs en niet in het bezit zijn van een
ander entree-diploma (mbo1)

Hoe ziet de opleiding er uit?
Je leert op een uitdagende wijze de
(basis)vaardigheden van het kappersvak.
Ook volg je keuzedelen waarmee je je
skills uitbreidt, zoals omgaan met allerlei
verschillende mensen en digitale
vaardigheden. Het leuke is dat je al
snel kennismaakt met de arbeidsmarkt
door stage te lopen of te werken.
De opleiding Entree Kapper is een
1-jarige opleiding. Je assisteert in een
kapsalon. Je ondersteunt de kapper
bij het knippen of kleuren van haar en
houdt de werkomgeving netjes.
De opleiding bestaat uit de volgende
onderdelen:
• Beroepsvaardigheden:
praktijklessen, keuzedeel,
theorie haarverzorging en stage
• Nederlands en rekenen
• Vaktaal

• Inburgering
• Studieloopbaanbegeleiding

Intensieve Taal Scholing (ITS)
Je start met een verplichte training ter
voorbereiding op de opleiding. De ITS
is een intensief programma van vier
weken, waarin hard wordt gewerkt aan
verschillende vaardigheden in de Nederlandse taal gericht op haarverzorging.

Wat voor werk ga je doen?
Met een entree-diploma Kapper kun je
werken in een kapsalon of doorstromen
naar Kapper niveau 2. Hier ga je de verdieping in en leer je op een hoger niveau
knippen, kleuren en omvormen. Met een
diploma Kapper (niveau 2) kun je onder
begeleiding ingezet worden als kapper
in de kapsalon of als zelfstandige aan het
werk. Mocht je verder willen leren, dan kun
je doorgaan met niveau 3 (Allround Kapper)
en zelfs naar niveau 4 (Salonmanager).

Aanmelden
Meld je aan via:
r ocva.nl/mbotaal

Meer info?
mboplustaal@rocva.nl

Locaties
H
 aarverzorging: Europaboulevard 13,
1079 PC Amsterdam
I ntensieve Taal Scholing:
Postjesweg 1, 1057 DT Amsterdam
Mbo + Taal is een succesvolle samenwerking van de
Gemeente Amsterdam en het ROC van Amsterdam,
waarbij statushouders hun entree-diploma halen in
combinatie met hun inburgeringstraject en vervolgens
doorstuderen op mbo niveau 2 of 3.

