Info &
aanmelden
MBO College Hilversum
MBO College Hilversum is een veelzijdige school met verschillende
opleidingen in 15 sectoren. Toch is het er kleiner dan je denkt.
Elke afdeling heeft zijn eigen ruimte en eigen sfeer. Je leert er
praktijkgericht. We leiden je op voor jouw toekomst. Jij kiest
de richting. Wij begeleiden je naar jouw volgende stap. Het
onderwijs is ambitieus, uitdagend en vernieuwend. De docenten
hebben oog voor iedere individuele student. Ze begeleiden je
met aandacht naar jouw diploma.
Ons schoolgebouw staat direct naast station Hilversum Sportpark.
De school is dus goed bereikbaar. Direct ernaast vind je de
Nike-atletiekbaan en de Dudok Arena sporthal. Daar krijg je sportles.
In de buurt ligt ook het Media Park, waar onze mediastudenten
vaak te vinden zijn.

Hoe kun jij je aanmelden?
Dat is heel gemakkelijk! Je kijkt op rocva.nl voor de opleiding
die je wilt gaan doen. Ben je er uit? Vul dan het online aanmeldformulier in. Het invullen van het formulier duurt ongeveer
10 minuten. Je kunt je ook aanmelden tijdens een Try-Out Day
(Open dag). Dat kan tot uiterlijk 1 april, om zeker te zijn van
plaatsing.

T DAY
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Open dagen 2019 - 2020
Dag

Datum

Begintijd

Eindtijd

Donderdag

17 oktober 2019

16.00 uur

20.00 uur

Zaterdag

30 november 2019

10.00 uur

14.00 uur

Zaterdag

18 januari 2020

10.00 uur

14.00 uur

Donderdag

19 maart 2020

16.00 uur

20.00 uur

Meld je aan op rocva.nl

Kun je niet kiezen?
Kijk altijd op rocva.nl voor ons meest actuele opleidingsaanbod,
instroommomenten en versnelde opleidingen.

Loop dan een dag(-deel) mee en ontdek of de opleiding bij je
past. Kijk op ikkiesmbo.nl voor alle opleidingen en data.
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Haarverzorging

Wil je mensen
mooier maken?
Start met Haarverzorging

Ben je sociaal en creatief en wil je mensen graag een nieuwe look geven? Dan is Haarverzorging iets voor jou! Je leert
op een uitdagende wijze de (basis)vaardigheden van het kappersvak. Ook volg je keuzedelen die veel te maken hebben
met het kappersvak, zoals klantcontact en verkoop, visagie en barbier. Het leuke is dat je al snel kennismaakt met de
arbeidsmarkt door stage te lopen of te werken. Je kunt binnen Haarverzorging een opleiding volgen op niveau 2 of 3.

Opleidingen Haarverzorging

Niveau

Duur

Leerweg

Allround kapper*

3

2-3 jr

BBL/BOL

Herenkapper

2

2 jr

BOL

Kapper

2

1-2 jr

BBL/BOL

* Ook mogelijk als flex-opleiding.

Allround Kapper
Als Allround Kapper knip of snijd je zelfstandig de perfecte
coupe voor de klant. Je kunt zelfstandig behandelingen
uitvoeren zoals wikkelen, föhnen en stylen, omvormen met
krul- of stijltang, opsteken en kleuren. Je kunt een diagnose
stellen en de klant adviseren. Kortom: je leert alle kappersvaardigheden te beheersen. Je kunt gaan werken in een
kapsalon, beautycentre, welnesscentrum, of backstage
bij theater of televisie. Je wordt ook voorbereid op het
runnen van een eigen kapsalon. Naast praktijkvakken krijg
je ook vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan &
burgerschap. Ook volg je keuzedelen zoals barbier, visagie of
klantcontact en verkoop.
Herenkapper
Deze opleiding Herenkapper duurt 2 jaar. Tijdens de
opleiding leer je de basisvaardigheden van het vak, zoals
wassen, knippen, föhnen, scheren met een tondeuse,
kleuren en stylen van het herenkapsel. Je oefent in de
praktijk veel op herenmodellen, die je zelf uitnodigt.
Tijdens de opleiding kun je bijvoorbeeld het keuzedeel
barbier volgen. Je volgt naast de praktijkvakken ook vakken
zoals Nederlands, rekenen en Loopbaan & Burgerschap.
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Kapper
Als Kapper knip je, onder begeleiding, een eenvoudige
coupe voor de klant. Je kunt wikkelen, föhnen en stylen,
omvormen met krul- of stijltang, vlechten en een
kleurbehandeling uitvoeren. Naast praktijkvakken krijg je
ook vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan &
burgerschap. Je kunt gaan werken in een kapsalon, maar
ook in een beautycentre. Tijdens je opleiding volg je ook
keuzedelen zoals visagie of klantcontact en verkoop.

Waarom Haarverzorging op MBO College Hilversum?
• 	Wij investeren in jou, zodat je wordt opgeleid tot een
echte vakman- of vrouw in de kappersbranche.
• 	Op school krijg je les in professioneel ingerichte
praktijkruimtes, dat noemen wij Levensecht leren; waarin
je je kennis direct in de praktijk kunt toepassen.
• 	We beschikken over een professionele kapsalon, waar je
echte klanten een nieuwe look geeft.
• 	Je krijgt les van ervaren docenten, van wie een groot
aantal naast het lesgeven werkzaam is in een kapsalon.
• 	Je krijgt gastlessen en demonstraties van toppers
uit het vak.
• Je kunt kiezen uit verschillende keuzedelen, zoals
	bijvoorbeeld: barbier, visagie, klantcontact en verkoop.
Daarnaast bieden wij ook algemene keuzedelen, zoals
oriëntatie op ondernemerschap en digitale vaardigheden.
• 	We organiseren ieder jaar een creatieve thema wedstrijd
voor alle 1e jaars BOL studenten.
• 	Ons uitgebreide netwerk helpt je bij het vinden van een
stageplaats binnen een kapsalon die bij je past.
• 	De school bevindt zich direct naast station Hilversum
Sportpark en er stoppen bussen voor de deur.
• 	De school betaalt een groot deel van jouw materiaal.
De kosten voor je gehele leertraject zijn ongeveer:
- . 400,- (Kapper/Allround Kapper)
Uitstroom niveau 2: bijkomende kosten ongeveer . 125,Uitstroom niveau 3: bijkomende kosten ongeveer . 325,	- . 500,- (Herenkapper)
In dit basispakket zit een schaar, mes en verschillende
oefenhoofden. Herenkappers ontvangen een extra
schaar en mes.

• 	Je kiest voor duurzaamheid. De oefenhoofden zijn
ecovriendelijk, hebben natuurlijke groeipatronen en
bieden een realistische ervaring.
• 	Je werkt op school kosteloos met o.a. onze wikkels,
rollers, kammen en borstels.
• 	Je werkt op school met hoogwaardige, professionele
producten van gerenommeerde bedrijven zoals Pivot Point,
Keune en Inglot.
• 	Je hoeft geen laptop aan te schaffen. Je werkt in onze
digitale leeromgeving (Kapper/Allround kapper) of uit
een boek (Herenkapper).
• 	Je past de theorie direct toe in de praktijk in onze mooie
Stylingsalon ROC Hair.
• 	Je krijgt les van inventieve en gemotiveerde docenten.
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