
Programma kennismakingsbijeenkomst kappers 

Meld je bij de Balie van de school en neem deze brief mee. Deze kennismakingsactiviteiten zullen bij 
elkaar ongeveer een halve dag duren. 

 Inhoud van deze dag 

 Introductie-activiteit haren wassen en drogen (hiervoor moet je zelf een model meenemen); 

 Samenwerkingsopdracht; 

 Individueel gesprek. 
 

Eisen aan het model (man of vrouw) dat je mee naar school moet nemen: 

 Het model moet Nederlands kunnen spreken. 

 Het haar van het model mag niet op of over de schouders vallen, maar het mag ook niet te kort 
zijn. 

 

Waar letten we op? 
 Het doel van deze dag is om te bekijken en te beluisteren of de opleiding echt bij je past. Je wordt 
deze dag niet vaktechnisch beoordeeld. Wel kijken we naar je omgang met het model en het 
functioneren in een groep. Daarnaast is je voorbereiding op deze dag natuurlijk belangrijk. 

 Wat moet je deze dag meenemen? 

 Twee pasfoto’s (vermeld op de achterkant je naam en geboortedatum); 

 Een getypte brief of CV met daarin je persoonlijke gegevens, hobby’s, eventuele werk- en/of 
stage-ervaring, schoolprestaties waar je trots op bent en je motivatie om aan deze opleiding op 
deze school te beginnen; 

 Handdoek; 

 Borstel en/of kam; 

 Föhn; 

 Daarnaast komt uiteraard je model met je mee. 

 
Als je aan het begin van de dag de brief of CV niet inlevert, word je met je model meteen naar huis 
gestuurd en kan er geen kennismaking plaats vinden. 

De spullen die je meeneemt hoeven niet nieuw of professioneel te zijn. Het kapsel van het model 
wordt niet door ons afgewerkt. 

Kun je niet komen of heb je nog vragen? 
Geef dit zo snel mogelijk aan door aan Aanmeldpunt ROC Tilburg, T 013 - 539 7000, 
E aanmeldpunt@roctilburg.nl  

Wij plaatsen deelnemers op volgorde van aanmelding. Misschien moet je daarom even wachten 
voordat je een nieuwe uitnodiging krijgt. 


