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Hoofdstuk 1.     Opleiding Haarverzorging 
 

 

1. Algemeen 
 

Bij de opleiding Haarverzorging word je opgeleid tot kapper / kapster.  
Het beroep van kapper / kapster kun je rekenen tot de commerciële dienstverlening, hierbij staat de klant 
centraal. Daarom is het van belang dat jij de klant goed begrijpt en de wensen van de klant kunt 
omzetten in een perfecte dienstverlening. Communicatie met de klant en beheersing van de 
vaktechnische handelingen zijn dus twee belangrijke onderdelen van het kappersvak. 
 
Binnen het kappersvak wordt veel waarde gehecht aan: 

 correcte omgangsvormen; 

 beheersing technische vaardigheden; 

 grote mate van creativiteit; 

 goede eigen uiterlijke verzorging; 

 goede gezondheid. 
 
Kenmerkend voor de opleiding Haarverzorging: 

 De inhoud van de opleiding is zeer praktijkgericht. 

 Deelnemers kunnen probleemloos overstappen van BOL naar BBL of omgekeerd. 

 Een kortere opleidingsduur is mogelijk voor deelnemers die het onderwijsprogramma  
 sneller afwerken. 

 
 

2. Opleidingsstructuur 
 
Binnen de opleiding Haarverzorging, ook wel bekend als HV, wordt onderscheid gemaakt in 3 niveaus. 
Dit zijn niveau 2,3 en niveau 4. Elk niveau sluit aan bij functies die je in het kappersbedrijf kunt 
uitoefenen. 
 
Alle leerlingen niveau 2, 3 en niveau 4  beginnen in een gezamenlijk jaar. Aan het eind van het eerste 
schooljaar wordt er , gebaseerd op de overgangsnormen, gekeken of je opleiding haarverzorging op 
niveau 2 (kapper) of niveau 3 (haarstylist dame of heer) of evt. op niveau 4(salonmanager dame of heer) 
gaat volgen. 
 
Het Drenthe College heeft dus vijf uitstroomrichtingen: 

 Kapper, niveau 2 

 Haarstylist dame, niveau 3 

 Haarstylist heer, niveau 3 

 Salonmanager dame, niveau 4 

 Salonmanager heer, niveau 4 
 

 

3. Opleidingsduur 
 

De opleiding Kapper duurt twee jaar. De opleiding haarstylist heer duurt twee jaar. De opleiding 
haarstylist dame, salonmanager dame en heer duurt drie jaar. Je kunt eventueel een versneld traject 
volgen en eventueel opleidingen combineren. Uiteraard dien je hiervoor eerst te overleggen met je 
loopbaanbegeleider (LOB-er). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

4. Wedstrijden / projecten 
 

Deelnemers zijn verplicht mee te doen aan schoolwedstrijden en/of projecten die in en buiten de school 
georganiseerd worden. Er kan hiervoor een bijdrage gevraagd worden. 
 
 
 

5. Beroepspraktijkvorming (BPV) voor BOL studenten 
 

Naast praktijklessen op school ga je ook veel praktijkervaring opdoen tijdens je stage, de 
Beroepspraktijkvorming (BPV). Inzet en correct gedrag zijn niet alleen van belang op school, maar zeker 
ook tijdens de BPV.  
In principe begint de BPV in het 1e leerjaar na de herfstvakantie. Gedurende de opleiding ga je 1 dag per 
week in BPV. Behalve die ene dag per week heb je 4 extra BPV-weken (bijvoorbeeld de week vóór 
Kerst). 

 

Tip: Zoek zo snel mogelijk een BPV-/ stageplaats! 
 

 

6.  Loopbaanbegeleiding en BPV-begeleiding 
 

Binnen Drenthe College krijgt iedere student een loopbaanbegeleider (lob’er). De lob’er is degene die de 
student begeleidt bij de studie. Hij is het eerste aanspreekpunt voor onderwerpen zoals voortgang of 
welbevinden op school.  
De bedoeling van LOB is dat de student ervaart en nadenkt over zijn of haar wensen en kwaliteiten. Het 
gaat over het leren om keuzes te maken en hoe doelen kunnen worden bereikt en wie daarbij kan 
helpen. Dat gebeurt zowel in LOB lessen als in individuele gesprekken. 
Als je je bpv overeenkomst invult bij een bedrijf, word je natuurlijk ook begeleid. Je hebt een begeleider 
die in het bedrijf werkt en je op je bpv-plek begeleidt. Vanuit de school is er een docent die op afspraak 
het bedrijf bezoekt om het verloop van de bpv met jou en je begeleider te bespreken. Tijdens LOB-
lessen of LOB-gesprekken kun je je ervaringen over de bpv delen. 
 
 

7. Beroepskleding 
 

Tijdens de praktijklessen is het dragen van beroepskleding (o.a. uit het oogpunt van hygiëne) verplicht. 
De beroepskleding wordt via het Drenthe College aangeschaft (zie bijlage). 
 

 

8. Materialenset  
 

Voor de praktijklessen haarverzorging (HV) heb je een materialenset nodig. Deze materialen set kun je 
bestellen bij Sudac.  

De prijs van het pakket bedraagt € 350,-(inclusief  b.t.w.).  
Deze set betaal je via Sudac en ontvang je thuis. In de introductieweek (zie bijlage) gaan we het pakket 
bespreken. Dit pakket mag je ook lenen van het Drenthe college maar dan moet het pakket op school 
blijven. 
 

 

9. Boeken 
 

Boeken voor de opleiding haarverzorging kun je bestellen via  en ontvang je van  Mbo Webshop na betaling. 
De prijs van deze boeken vind je in hoofdstuk 2. De boeken zijn absoluut noodzakelijk voor de opleiding. 
Zonder boeken is het niet mogelijk je opleiding te volgen. 
 
 

 

 

 

 



 

 

10. Praktijklessen 

 

Boeken heb je, naast de te volgen kennisworkshops, ook nodig tijdens de praktijklessen. Voor de 
opleiding Haarverzorging is het noodzakelijk dat deelnemers tijdens de praktijklessen oefenen op zelf 
meegebrachte modellen. (zie bijlage 3) 
 
De praktijkdocent geeft aan welk type modellen en hoeveel modellen je mee moet nemen. Het is jouw 
verantwoordelijkheid dat je ook daadwerkelijk voldoende modellen meeneemt. 
Voor de praktijklessen moet je zelf aanschaffen: 

 drie handdoeken; 

 een kookwekker (je moet namelijk 'op tijd' kunnen werken) 
 

 

11. Het keuzedeel 
 

Het keuzedeel is voor leerjaar 1 al door de school  bepaald,  in periode twee en drie van het eerste 
leerjaar zal je worden gevraagd een keuze te maken uit de beschikbare keuzedelen die je in het volgend 
schooljaar gaat volgen. 
Keuzedelen kunnen gaan over verbreding of verdieping van je opleiding. Ook kun je kiezen voor een 
keuzedeel i.v.m. de doorstroom naar een vervolgopleiding of uitstroom naar de arbeidsmarkt.  
Uiteraard wordt je hierover zowel ten aanzien van het tijdpad als inhoudelijk voldoende en tijdig 
voorgelicht. 
 
 
 

12. Het Oer (onderwijs en examenreglement) 
 
Dit staat in magister en hiervoor krijg in juli een inlogcode. 
 
 
NB.  Je bent verplicht altijd de juiste adresgegevens door te geven aan de deelnemersadministratie. 
 Denk hieraan bij verhuizingen en wanneer je bijvoorbeeld een ander telefoonnummer krijgt. 
            Veranderingen op je stageplaats geef je door aan de stagecoördinator, mevr. M. Hommes. 

Van het Drenthe College krijg je ook een e-mailadres. Zorg, dat je altijd op dit adres kunt 
inloggen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Hoofdstuk 2.    Overzicht kosten 2020 - 2021 
 

1. Specificatie 
 

Hieronder staan de kosten (deelnemersbijdrage) voor de opleiding Haarverzorging nader gespecificeerd. 
 

Niveau 2 en 3 ISBN nummer € 

Beroepskleding dame  
                           heer 

 31,90 
33,30 

Hairlevel boeken starterset en online licentie 9789492548283 299,00 

Nu Nederlands leerwerkboek +2 j  licentie 2f 9789001878726     63,95 

Nu Engels leerwerkboek + licentie 9789001878696     63,95 

Deviant start rekenen licentie 1 jaar 9789491699905 18,00 

Deviant start leerwerkboek rekenen 2F 978949169931       30,35 

Werken aan je toekomst loopbaan 9789492620194 23,95 

Burgerschap dimensie politiek-juridisch 9789087717667  9.70 

Burgerschap dimensie economie 97890877176774  9.70 

Portfolio map  10,00 

Materialenpakket Sudac  350,00 

Totaal  910.50 

 

Niveau 4 ISBN nummer € 

Beroepskleding dame  
                           heer 

 31,90 
33,30 

Hairlevel boeken starterset en online licentie 9789492548283 299,00 

Nu Nederlands 2e  leerwerkboek+2 j  licentie 3f 9789001878511   N4 63,95 

Nu Engels leerwerkboek + licentie 9789001878689   N4 63,95 

Deviant start rekenen licentie 1 jaar 9789491699905 18,00 

Deviant start leerwerkboek rekenen 3F 9789491699962   N4  30,35 

Werken aan je toekomst loopbaan 9789492620194 23,95 

Burgerschap dimensie politiek-juridisch 9789087717667  9.70 

Burgerschap dimensie economie 97890877176774  9.70 

Portfolio map  10,00 

Materialenpakket Sudac  350,00 

Totaal  910.50 

 
 

2. Wijze van betaling  
 

Wijze van betaling: Vanaf 1 augustus 2020 kun je de boeken bestellen. Je betaalt de boeken via Mbo 

Webshop  en je ontvangt de boeken van Mbo Webshop 
 ( zie flyer mbo webshop). Je e-mail adres (studentnummer@student.drenthecollege. nl)  en wachtwoord 
van het Drenthe College ontvang je per post.  

Het materialenpakket bestel en betaal vanaf 1 juli 2020 tot uiterlijk 16 augustus 2020 aan Sudac en je 
ontvangt het pakket thuis. 

De beroepskleding betaal je aan Delftechniek  Emmen BV vóór 1 augustus 2020. Deze ontvang je op 
school in de introductieweek (zie bijlage). 
 

Kluisje huren 

Drenthe College biedt de mogelijkheid om per schooljaar een kluis te huren. De huur voor deze kluis 
bedraagt € 17,50 voor dit schooljaar plus eenmalig € 5,00 borg. Voor dit bedrag ontvang je een factuur 
per post. Dit wordt NIET contant afgerekend 



 

3. 18+ 

Deelnemers die op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder zijn en een bol-opleiding volgen, ontvangen van 
DUO in september of oktober bericht over het betalen van het lesgeld. Voor het schooljaar 2020 – 20201 
bedraagt het lesgeld €1202 ,-. 
 
Deelnemers die op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder zijn en een bbl-opleiding volgen, ontvangen van het 
Drenthe College een nota voor cursusgeld. Voor het schooljaar 2020–2021 bedraagt het cursusgeld voor 
de opleiding op niveau 2 €250,- en niveau 3/4 €606,- 

 

Hoofdstuk 3.    Overige informatie 

 

1.       Leerplicht voor jongeren tot 18 jaar zonder MBO2- Havo- of VWO- diploma 

In de leerplichtwet staat dat jongeren die nog geen diploma behaald hebben van tenminste MBO2, Havo 
of VWO tot hun 18 verjaardag leerplichtig blijven (kwalificatie plichtig zijn) 

Iedere regeling in Nederland heeft een bedoeling. Doel van de leerplicht is om voortijdig schoolverlaten 
te voorkomen, zodat meer jongeren een diploma halen en daardoor hun mogelijkheid op de 
arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroten. 

Deze regeling legt verplichtingen op aan de leerplichtige jongeren, hun ouders en het onderwijs. 

Welke plichten hebben leerplichtige jongeren en hun ouders? 

1. Deelnemers zonder MBO2, Havo- of VWO- diploma moeten tot hun 18e verjaardag naar school.          
2. Hun ouders moeten verzuim altijd aan de school melden.                                                                       
3. Hun ouders moeten verlof altijd aanvragen. 

Welke plichten heeft het Drenthe College? 

1. Het Drenthe College moet deelnemers, ouders en personeel informeren over de inhoud en gevolgen 
van de leerplicht.                                                                                                                                           2. 
Het Drenthe College moet elk verzuim registreren (magister) en overmatig verzuim of vermoedelijk 
ongeoorloofd verzuim bespreken met de deelnemer.                                                                                  
3. Het Drenthe College moet het verzuim melden aan de RMC (regionale meld- en coördinatiefunctie 
voor voortijdige schoolverlaters), als er binnen 4 lesweken sprake is van vermoedelijk ongeoorloofd 
verzuim. 

Ongeoorloofd verzuim kan leiden tot het opmaken van een proces-verbaal door de leerplicht ambtenaar. 

2. Onderwijsovereenkomst 

Dit is een overeenkomst, voortvloeiend uit de nieuwe Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), tussen de 
school en de deelnemer of de ouders van een minderjarige deelnemer, die door beide partijen 
ondertekend moet worden. De school en de deelnemer behouden ieder een exemplaar. De deelnemer, 
ouder dan 18 jaar kan deze overeenkomst zelf onder- tekenen, de deelnemer jonger dan 18 moet de 
overeenkomst laten tekenen door een van de ouders/verzorgers. De overeenkomst moet zo snel 
mogelijk na verstrekking getekend terug zijn bij de administratie van de school. Zolang deze niet is 
ingeleverd, kan de deelnemer niet deelnemen aan het onderwijs. 

Deze overeenkomst bevat de rechten en plichten van zowel de school als de deelnemer. (Bijv. zaken als 
aan- en afwezigheid, uitval van lessen, studiebegeleiding worden hierin geregeld). 

 

 

 
               



 

3. Aanvang schooljaar 

Deze 1e schoolweek begint voor alle studenten op dinsdag 1 september 2020 aan de Ubbekingecamp 1 
7824 EH Emmen                                                                                                                                           
UChv1a en UChvb1 worden om 09.00 uur UChv1b om 10.00 uur en UChv1c om 13.00 uur op school 
verwacht voor een kennismakingsrondje en krijgt daarna nadere instructie over het programma van die 
week en ontvang je tevens je lesrooster. Het programma voor deze dag zal tot ongeveer 3 uur duren. 
Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Mevr. Wijnand. Tel.nr. 0683661936 

 
De lessen starten op maandag 9 september 2019 volgens het uitgereikte lesrooster. 
 

Het team Haarverzorging van het Drenthe college wenst iedereen een fijne zomervakantie toe. We 

zien je graag op dinsdag 1 september 2020! 

 

Locatiegegevens Ubbekingecamp Emmen. 
 
Het Drenthe College is in Emmen vertegenwoordigd door de unit Economie en Dienstverlening en biedt 
onder andere opleidingen aan op het gebied van Uiterlijke Verzorging. 
 

De opleiding Uiterlijke Verzorging is in Emmen gevestigd in het gebouw aan de Ubbekingecamp 1 

7824 EH Emmen   tel. 088 188 3701 
 

Hier komt het werkveld tot leven   
Dit is de locatie waar je opleidingen vindt in de meest verschillende vakgebieden. Aan de ‘Ubb’ zit je 
goed als je blij wordt van een opleiding op het gebied van travel en lessuire, events office management 
en communicatie, handel, sport of uiterlijke verzorging. Uniek aan deze locatie zijn de verschillende 
leerbedrijven in de school. Dit brengt het werkveld écht tot leven. Zo boek je bij het reisbureau je 
volgende citytrip.  Evenementenbureau Young Dynamic organiseert verschillende evenementen tijdens 
het schooljaar. Ook is er een administratiekantoor en een secretaresse leerbedrijf. 
Tevens bevindt zich op de benedenverdieping van dit gebouw een kapsalon met 8 stoelen en een 
schoonheidssalon met vier cabines. We proberen hiermee het onderwijs zo echt mogelijk aan te bieden 
aan onze deelnemers  Het is dan ook de bedoeling dat in de loop van je opleiding een deel van de 
praktijklessen in deze salons plaatsvindt. Op deze locatie valt altijd wat te beleven.   
  

Bereikbaarheid  
De school is goed te bereiken per fiets, auto of brommer. Ook de bushalte bevindt zich op loopafstand, 
handig! 
 
Hieronder vind je de namen van de mensen die je dagelijks kunt tegenkomen. 
 
Voor de opleiding  Kapper, haarstylist en salonmanager. 
 
 Mevr. D. Buurma                               Mevr. M. Ellens 
 Mevr. M. Hommes              Mevr. L. Roosjen 
 Mevr. H. Mol              Mevr. K. Harms   
 Dhr. M. Medema                               Dhr. R. Steunenberg 
 Mevr. I. Wijnand                        Mevr. D. van Bergenhenegouwen 
 
 
Voor de opleiding Schoonheidsverzorging: 
 
Mevr. C. Lucassen   Mevr. J. Schepers 
Mevr. Z. Hoekstra   Mevr. M. Smiers       
     
Dhr. H. v/d Graaf is opleidingsmanager van  horeca en uiterlijke verzorging in Emmen. 
Mevr. D. Gosselink is de  studentenadviseur. 
Mevr. M. Joosten  is werkzaam als administratief medewerker 



 

 

 

 

 

 

Opleiding DC: haarverzorging 

Beste leerling, 

Voor de opleiding het komende schooljaar bieden wij u de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief 
een kappersjasje. 

Deze heeft u inmiddels gepast tijdens de introductie op 23 juni. 

Om deze te bestellen dient u het bedrag vooraf te betalen o.v.v. uw gegevens (naam/opleiding/plaats 
van de school). 

Na ontvangst van de betaling sturen wij een orderbevestiging per mail 

De uiterlijke betaaldatum is 1 augustus 

Het jasje wordt dan in de eerste schoolweek afgeleverd op school en zal tijdens één van de lessen 
uitgereikt worden. 

Heb je een vraag over deze brief of over je bestelling, mail dan naar verkoop.emmen@delftechniek.nl of 
bel: 0591-564329 

Prijzen: 

Damesjas € 31,90 

Herenjas € 33,52 

Het bedrag kan overgemaakt worden op rekening: 

Iban: NL35RABO0313085161   Ten name van Groothandel Delftechniek 

Let op! 

Als referentie dient u het volgende aan te geven ; 

Naam leerling, naam opleiding, plaats van de school. 

( indien deze gegevens niet goed en of onduidelijk zijn kunnen wij niet overgaan tot een tijdige levering) 

Met vriendelijke groet en veel succes met de opleiding, 

Delftechniek Emmen BV 

 

 

 

 
 

 

Phileas Foggstraat 70 

7825 AL   EMMEN 

Tel:            0591-564329 

0591-564329 

www.delftechniek.nl 

verkoop.emmen@delftechniek.nl 

 

http://www.delftechniek.nl/
mailto:verkoop.emmen@delftechniek.nl


 

 
 
 

 
 
 

Start Schooljaar 2020-2021 Leerjaar 1 

 
 
 
 
Datum   : 6 juli 2020 
Onderwerp  : start schooljaar 2020-2021  
Kenmerk  : 2020/07/06/IWIJN/mjoo 
Behandeld door  : Marije Joosten 
E-mail   : m.joosten@drenthecollege.nl 

 

 

 

 

Beste student, 

Deze 1e schoolweek begint voor alle studenten op dinsdag 1 september 2020 aan de Ubbekingecamp 1 
7824 EH Emmen                                                                                                                                           

UChv1a en UChvb1 worden om 09.00 uur UChv1b om 10.00 uur en UChv1c om 13.00 uur op 
school verwacht voor een kennismakingsrondje en krijgt daarna nadere instructie over het programma 
van die week en ontvang je tevens je lesrooster. Het programma voor deze dag zal tot ongeveer 3 uur 
duren. 

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Mevr. Wijnand. Tel.nr. 0683661936 
De lessen starten op maandag 9 september 2019 volgens het uitgereikte lesrooster. 
Het team Haarverzorging van het Drenthe college wenst iedereen een fijne zomervakantie toe.  
We zien je graag op dinsdag 1 september 2020! 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Drenthe College 

Inge Wijnand, Coördinator Haarverzorging 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvraag Kluisje  
 
 
 
Datum   : 13 juli 2020 
Onderwerp  : aanvraag kluisje schooljaar 2020 - 2021 
Kenmerk  : 202006/avug 
Behandeld door : A.I. Vugteveen 
E-mail   : a.vugteveen@drenthecollege.nl  
 

Beste student en ouder(s)/verzorger(s), 
Aankomend schooljaar start je met een opleiding op Drenthe College. 
Drenthe College biedt de mogelijkheid om per schooljaar een kluis te huren. De huur voor deze kluis bedraagt 
€ 17,50 voor dit schooljaar plus eenmalig € 5,00 borg. Voor dit bedrag ontvang je een factuur per post. Dit 
wordt NIET contant afgerekend. 
 
Voor deze kluis dient een aanvraagformulier ingevuld te worden. Studenten die minderjarig zijn dienen dit 
formulier ook door ouder(s)/verzorger(s) te laten ondertekenen. 
 
Zodra het aanvraagformulier is ingeleverd/opgestuurd, wordt er een kluispas aangemaakt. Dit 
aanvraagformulier kun je ingevuld en ondertekend meenemen op de informatiemorgen  van 24 juni a.s. of 
opsturen (zonder postzegel) naar: 
 
Drenthe College 
t.a.v. Mw. A. Vugteveen/kluis 
Antwoordnummer 173 
7800 VB  EMMEN 
 
De kluispas/-sleutel zal begin het nieuwe schooljaar door de SLB-er worden uitgedeeld. 
Ik hoop je voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mw. A.I. Vugteveen 
Deelnemersadministratie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

mailto:a.vugteveen@drenthecollege.nl


 

 

 

 
 

 

Introductieweek 2020 
  Van dinsdag 1 t/m 4 sept  

 

Klas 1A + BBL 1 
 

Dinsdag: 9.00 uur tot 12.00 uur lokaal 0.13 

 09.00 uur aanwezig 

 Voorstellen docenten team 

 Uitleg over de vakken Nederlands, Engels en rekenen 

 Aan elkaar voorstellen 

 Pakket controle 

 Rondleiding school 

 Stage uitleg 

 

Woensdag: 9.00 uur tot 12.00 uur  

9.00 uur verzamelen bij de brasserie 

Doe goede schoenen aan want we gaan lopen. 
 

Donderdag: 9.00 uur tot  12.00 uur lokaal 0.13 

Elkaars haren mooi maken en  daarna je zelf presenteren in een vlog 

 

Vrijdag:  9.00 uur tot 12.00 uur  computer lokaal 2.16 

 Dc digitaal verkennen 

 Huisregels Drenthe College 

 Veiligheid school 

 Jaarplanner 

 Uitleg rooster 

 Portfolio uitleg 

 
 

 



 

Introductieweek 2020 
  Van dinsdag 1 t/m 4 sept  

 

Klas 1B 
 

Dinsdag: 10.00 uur tot 13.30 uur lokaal 0.10 

 09.00 uur aanwezig 

 Voorstellen docenten team 

 Uitleg over de vakken Nederlands, Engels en rekenen 

 Aan elkaar voorstellen 

 Pakket controle 

 Rondleiding school 

 Stage uitleg 

 

Woensdag: 9.00 uur tot 12.00 uur  

9.00 uur verzamelen bij de brasserie 

Doe goede schoenen aan want we gaan lopen. 
 

Donderdag: 10.00 uur tot  13.30 uur lokaal 0.10 

Elkaars haren mooi maken en  daarna je zelf presenteren in een vlog 

 

Vrijdag:  10.00 uur tot 13.30 uur  computer lokaal 2.17 

 Dc digitaal verkennen 

 Huisregels Drenthe College 

 Veiligheid school 

 Jaarplanner 

 Uitleg rooster 

 Portfolio uitleg 

 
 

 



 

Introductieweek 2020 
  Van dinsdag 1 t/m 4 sept  

 

Klas 1C 
 

Dinsdag: 13.00 uur tot 16.00 uur lokaal 0.13 

 09.00 uur aanwezig 

 Voorstellen docenten team 

 Uitleg over de vakken Nederlands, Engels en rekenen 

 Aan elkaar voorstellen 

 Pakket controle 

 Rondleiding school 

 Stage uitleg 

 

Woensdag: 9.00 uur tot 12.00 uur  

9.00 uur verzamelen bij de brasserie 

Doe goede schoenen aan want we gaan lopen. 
 

Donderdag: 13.00 uur tot  16.00 uur lokaal 0.13 

Elkaars haren mooi maken en  daarna je zelf presenteren in een vlog 

 

Vrijdag:  13.00 uur tot 16.00 uur  computer lokaal 2.18  

 Dc digitaal verkennen 

 Huisregels Drenthe College 

 Veiligheid school 

 Jaarplanner 

 Uitleg rooster 

 Portfolio uitleg 



 



 



 

 
 

 



 

 

Inhoudslijst Drenthe College 

Materialenset Leerjaar 1 Rechtshandig 

Artikelomschrijving Aantal 
stuks 

D31 borstel medium 7-rij Freeflow 1 

Klemmen 1 

Ceramic Brush Large 1 

Zaidan Coupeschaar Rechts 5,5 Inch 1 

Zaidan Knipschaar Rechts 5,5 Inch 1 

Basic Razor (incl. 10 mesjes) 1 

Kapmantel Economyss 3 1 

Oefenhoofd Simon zonder baard 1 

Mes voor Feather mesjes 1 

Statief Training Met Wiel 1 

Ceramic Brush Small 1 

Tasje voor borstels 1 

Ceramic Brush Extra Large 1 

Ceramic Brush Medium 1 

Oefenhoofd Student 1 

Waterspuit "bolletje" 1 

Tunnelborstel Tweezijdig 1 

Kammenset zwart 1 

Nekborstel Mini 1 

Oefenhoofd Kathia natuurlijk implantatie 1 

Totaal aantal artikelen 20 

 



 

 



 

Op zoek naar modellen 
 
Om alle kniptechnieken goed aan te leren ga je eerst alle kniptechnieken op een oefenhoofd knippen 
daarna ben je verschillende modellen nodig . 
Kijk goed naar de verschillende lengtes en ga op zoek naar modellen 
 

   
 

             

1 lengte lijn                                  

   

Gelijke lengtes 

    

Afnemende lengtes 

   

Toenemende lengtes 

    

Vierkante coupe 

N a a m  m o d e l :  
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