
Wil jij aan de slag als kapper? 
Volg de opleiding tot hairstylist! 

De avondopleiding tot Hairstylist II duurt normaal gesproken 2 jaar. Dit traject is 
intensiever waardoor je na 1 jaar al je diploma kunt halen. In de opleiding leer je alles 
wat nodig is om kapper te worden, zowel theorie als in de praktijk. 

De kappersbranche wil vluchtelingen een kans geven een opleiding te 
volgen en vervolgens aan het werk te gaan. Daarom hebben L’Oréal, het 
UAF en de Nederlandse Kappersakademie de opleiding tot Hairstylist 
opgezet. Was jij kapper of wil je kapper worden? Dan is deze opleiding 
iets voor jou!



De opleiding
De opleiding bestaat uit twee delen: Hairstylist 
I en Hairstylist II en duurt in totaal een jaar. De 
lessen vinden in de avonduren plaats (Op 
maandag en woensdag van 19:00 – 22:00 uur). 
Na 3 maanden ga je daarnaast minimaal 3 
dagen per week stage lopen in een kapsalon.  

Na 40 lesavonden doe je praktijkexamen 
Hairstylist I. Na het behalen van dit certificaat 
stroom je door naar de vervolgopleiding 
Hairstylist II. Om extra ondersteuning te 
bieden op het gebied van vaktaal is een 
intensieve taaltraining onderdeel van de 
opleiding. 

Na afronding van beide onderdelen ontvang je 
het diploma Hairstylist II en kun je aan het 
werk als kapper.

Werken na de opleiding
L’Oréal heeft een groot netwerk van kapsalons 
en zal jou samen met het UAF, na het behalen 
van de diploma, begeleiden naar een betaalde 
baan als kapper.

Startdatum
De opleiding start 21 februari 2022 in 
Rotterdam. 

Aanmelden kan tot 31 januari 2022 via 
uaf.nl/leerwerktrajecten. 

Kosten
De studiekosten worden betaald door L’Oréal, 
het UAF en de gemeente Rotterdam.

*In het geval dat de opleiding voortijdig wordt
beëindigd zonder overleg met het UAF, dan
kunnen de betaalde kosten van de opleiding
worden omgezet in een lening.

Voorwaarden
Wil je meedoen? Dan moet je voldoen aan de 
volgende voorwaarden:
• Goede beheersing Nederlandse taal (B1 

afgerond of hoger);
• Gemotiveerd om als kapper te gaan werken 

(je hoeft nog geen ervaring te hebben);
• Flexibel en beschikbaar;
• Je bent bereid om zowel mannen als 

vrouwen te knippen;
• Je woont in Rotterdam;
• Je hebt een verblijfsvergunning op basis van 

asiel;
• Je ontvangt een uitkering en hebt 

toestemming van de klantmanager van 
jouw gemeente om deze opleiding te 
volgen.

Vragen? 
Kijk op www.uaf.nl/leerwerktrajecten voor 
meer informatie. Liever mailen of bellen? 
Neem contact met ons op via advies@uaf.nl 
of per telefoon van maandag tot en met 
vrijdag van 09:30 tot 17:00 uur via 
030 252 08 35. 

http://www.uaf.nl/leerwerktrajecten
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