
Knipcursus Knipcursus Knipcursus Knipcursus KTCKTCKTCKTC 

Kapperstrainingscentrum 

Den Ham. 

Het doel van deze cursus is:  

 Door onderwijs de 

kapper te inspireren 

om dé specialist te 

worden in de kunst van 

precisie haar kniptechnieken.  

Het stimuleren en 

ontwikkelen van de passie 

voor het onderdeel knippen. 

En eigen creativiteit op de 

werkvloer te vergroten.  

 



Het gaat vooral om ideeën. Beschouw deze creatieve en technische 
opleidingen als een gereedschapskist waar u als haarontwerper ideeën uit 
kan putten om eigen modekaps
heeft de kapper de vrijheid tot het creëren en
naargelang de wensen en mogelijkheden van uw klant.

Werkwijze:Werkwijze:Werkwijze:Werkwijze:    

                          Er wordt gewerkt op een slip
De geknipte slip
Kleine groepen maximaal 10 personen.
Elke 6 weken
De geknipte technieken worden met werktekeningen 
ondersteund.
Werktijd 2,5

 
U wordt gecU wordt gecU wordt gecU wordt gecoachoachoachoacht doort doort doort door::::  
Erik Bijlstra, docent kappersvak
 

Cursus:Cursus:Cursus:Cursus:  
Op maandag of dinsdagavond, in overleg zijn ook andere dagen mogelijk.
  
Wie:Wie:Wie:Wie:  
Junior stylist B; Haarstylist 1,2 of 3 en Topstylist
 
Prijs:Prijs:Prijs:Prijs:    
De kosten zijn gebaseerd 
lagere instapkosten. 
 

• Per cursus € 40,00 
personen)     

• 1e vervolg cursus € 37,50
• 2e vervolgcursus  € 35,00
• 3e vervolgcursus  € 32,50
• Prijzen zijn exclusief btw. 
• Bij het volgen van 

€ 165,00 p.p. inclusief btw
 
 

Kapperstrainingscentrum
www.kapperstrainingscentrum.nl
 
Het KTC is een onderdeel van:

 

Het gaat vooral om ideeën. Beschouw deze creatieve en technische 
opleidingen als een gereedschapskist waar u als haarontwerper ideeën uit 
kan putten om eigen modekapsels te creëren. Door technische vaardigheden 

vrijheid tot het creëren en om elk kapsel te personaliseren 
naargelang de wensen en mogelijkheden van uw klant. 

Er wordt gewerkt op een slip-on  
geknipte slip-on wordt uw eigendom. 

Kleine groepen maximaal 10 personen. 
6 weken komt er een nieuw model uit.   

De geknipte technieken worden met werktekeningen 
ondersteund. 
Werktijd 2,5 uur inclusief pauze 

 
docent kappersvak 

avond, in overleg zijn ook andere dagen mogelijk.

Junior stylist B; Haarstylist 1,2 of 3 en Topstylist 

De kosten zijn gebaseerd op aantal deelnames per kapsalon, hiervoor gelden 

 (1e  persoon)  € 37,50 (2e persoon) € 35,00 (3

vervolg cursus € 37,50  
vervolgcursus  € 35,00  
vervolgcursus  € 32,50  

Prijzen zijn exclusief btw.  
 vier aaneengesloten dagen betaald men

inclusief btw. 

Kapperstrainingscentrum tel: 0546-673575 
www.kapperstrainingscentrum.nl 

Het KTC is een onderdeel van: 

Het gaat vooral om ideeën. Beschouw deze creatieve en technische 
opleidingen als een gereedschapskist waar u als haarontwerper ideeën uit 

or technische vaardigheden 
elk kapsel te personaliseren 

De geknipte technieken worden met werktekeningen 

avond, in overleg zijn ook andere dagen mogelijk. 

aantal deelnames per kapsalon, hiervoor gelden 

persoon) € 35,00 (3e en 4e  

aaneengesloten dagen betaald men 


