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Welkom bij Albeda Beauty & Fashioncollege! Je bent 

bezig met een nieuwe coupe, die ene schitterende jurk, 

dat goed zittend kostuum, make-up, huidverzorging 

of voetverzorging. Binnen deze aantrekkelijke wereld 

is er ruimte voor ondernemende, creatieve en sociale 

vakmensen. Bij Albeda Beauty & Fashioncollege 

kun je de opleidingen haarverzorging, fashion en 

schoonheidsverzorging & pedicure volgen.

Albeda Beauty & Fashioncollege

• Drie verschillende richtingen (niveau 2,3,4).

•  Ieder jaar sluiten we af met een spetterende  

Fashion modeshow!

• Stages & studiereizen in het buitenland mogelijk.

• Een ruime keuze in vervolgstudies.

• Optimale aansluiting op de praktijk.

• Eigen atelier, webshop en salons aanwezig.

Haarverzorging 
Ben je geïnteresseerd in 

haarverzorging en volg je de laatste 

trends op dit gebied? Vind je het 

heerlijk om met veel verschillende 

mensen in contact te komen?  

Ben je creatief en ondernemend?  

Dan is hairstylist vast iets voor jou.  

Je kunt de opleidingen volgen in  

de bol- en in de bbl-variant. In de  

bol-opleiding leer je veel tijdens de 

praktijklessen, in de kapsalon op 

school en loop je stage. In de bbl-

opleiding werk je minimaal 23 uur per 

week bij een kapsalon en kom je één 

dag per week naar school. 

Kapper niveau 2
Tijdens de opleiding tot kapper leer 

je alle basisvaardigheden van het vak, 

zoals het wassen, knippen, föhnen, 

vlechten, kleuren en stylen van het 

haar. Je volgt veel praktijklessen 

in de kapsalon op de leslocatie. Bij 

Albeda mag je na een intakegesprek 

en een positief advies met je diploma 

vmbo-basis of mbo niveau 1 vaak ook 

starten met de opleiding op niveau 3.

Hairstylist dame niveau 3 
Als hairstylist dame voer je 

zelfstandig werkzaamheden 

uit en adviseer je klanten. Je 

behandelt, stylet en verzorgt 

dameshaar. Je beheerst veel 

verschillende technieken, zoals 

kleuren, permanenten, knippen 

en modelvorming. Maar ook meer 

specialistische handelingen, zoals 

vlechten en opsteken van lang haar. 

Je kunt na je opleiding bijvoorbeeld 

werken in een kapsalon, als zzp’er of 

achter de schermen van het theater of 

de televisie. Je kunt ook doorstromen 

naar de opleiding Hairstylist heer/

barbier of Salonmanager dame. 

Hairstylist heer/barbier 
niveau 3
Als hairstylist heer/barbier leer 

je dezelfde vaardigheden als 

de hairstylist dame. Maar bij 

deze opleiding ligt de focus op 

de stylingstechnieken van een 

herenkapper en op de technieken  

van een traditionele barbier. Naast  

het knippen van de laatste 

haartrends, draait het om het 

verzorgen en scheren van baarden 

en snorren. Je kunt na je opleiding 

bijvoorbeeld werken in een kapsalon, 

barbershop, als zzp’er of achter 

de schermen van het theater of de 

televisie. Je kunt ook doorstromen 

naar de opleiding Salonmanager heer.

Welkom
bij Albeda  
Beauty & Fashioncollege! 

in het kort



Salonmanager  
dame of heer niveau 4
Met de niveau 4 opleiding 

Salonmanager word je opgeleid 

tot hairstylist dame of heer en 

geef je leiding aan een team 

van kappers in een kapsalon. Je 

bent verantwoordelijk voor de 

bedrijfsvoering en de promotie. 

Natuurlijk oefen je ook het kappersvak 

uit. Zo was, knip, snijdt, föhn en kleur 

je het haar van klanten of steek je 

het op. Sommige klanten voorzie je 

van een permanent of hairextensions 

of je verzorgt en scheert baarden 

en snorren. Je adviseert klanten, 

kunt haarmodelijnen ontwerpen 

en haarmode-events organiseren. 

Na afronding van je opleiding kun 

je je eigen kapsalon starten of als 

manager gaan werken in een filiaal 

van een kappersketen. Je kunt 

ook doorstromen naar een hbo-

opleiding. n

FFashion
Heb je gevoel voor mode en volg 

je de trends op de voet? Werk je 

daarnaast graag met stoffen en 

materialen? En lijkt het je leuk om 

klanten te adviseren over trends 

en kleding? Dan zit je helemaal 

goed bij de opleidingen Fashion 

tailor, Fashion designer en Fashion 

retailer van Albeda.  In het eerste 

jaar leer je tijdens projecten hoe de 

modewereld werkt en je onderzoekt 

ontwikkelingen en trends.  

Je verwerkt jouw bevindingen 

in bijvoorbeeld collages of een 

(digitale) tekening en die presenteer 

je aan anderen. Ook ontwikkel je 

een eenvoudig modeconcept en 

maak je een kledingstuk met de 

naaimachine. Daarnaast zijn er 

opleidingsspecifieke vakken en 

projecten die je vanaf de eerste 

schooldag tot het einde van de 

opleiding gaat volgen. Bij elke 

opleiding leer je alle vaardigheden 

vanaf de basis. Je hoeft dus nog geen 

ervaring te hebben met bijvoorbeeld 

tekenen en naaien. Ook krijg je 

bij elke opleiding de basis van de 

verschillende opleidingen mee.

Basismedewerker fashion 
niveau 2
Bij de opleiding Basismedewerker 

Fashion niveau 2 leer je 

de basisvaardigheden van 

patroontekenen en moderne 

naaitechniek. Je (ver)maakt en 

repareert kleding voor klanten en je 

werkt volgens de instructies van je 

leidinggevende. Je gaat werken in een 

naaiatelier of kledingreparatiebedrijf. 

Assistant fashion tailor 
niveau 3
Tijdens deze opleiding leer je 

technisch moeilijkere kledingstukken 

te (ver)maken op maat van de klant. 

Dit doe je zowel zelfstandig als in 

samenwerking met collega’s. Je 

leert welke (duurzame) stoffen en 

materialen je kunt gebruiken en 

hoe je met klanten kunt omgaan. 

Na de opleiding kun je gaan werken 

in het atelier van bijvoorbeeld een 

modezaak of theater. 

Fashion retailer niveau 3
Deze opleiding is voor studenten 

die kleding en accessoires online 

en offline willen leren verkopen. Je 

leert modetrends en -ontwikkelingen 

herkennen en vertalen naar 

commerciële kansen.Je leert online 

en offline werken met klanten, 

kledingadvies te geven en fashion 

te verkopen. Daarnaast presenteer 

je outfits en trends met visual 

merchandising in bijvoorbeeld 

etalages en werk je kansen voor social 

media en online marketing uit.

Leren doe je in de praktijk.

staat centraal in de opleiding.”
Duurzaamheid 
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Na de opleiding kun je gaan werken 

bij een mode-onderneming zoals 

een webwinkel, modezaak of als 

Personal Shopper. Deze opleiding 

wordt in samenwerking met het 

College Economie & Ondernemen 

gegeven. De lessen worden daarom 

op meerdere locaties gegeven.

Fashion designer niveau 4
Je wordt opgeleid tot assistent 

van de modeontwerper. Je leert 

kledingcollecties en accessoires 

ontwikkelen en uitwerken. Je 

onderzoekt trends, stoffen en 

materialen en verwerkt deze in 

moodboards. Je maakt op de 

computer ontwerpschetsen en 

je werkt de collectie verder uit in 

technische tekeningen. Jouw ideeën 

en ontwerpen ga je presenteren aan 

de opdrachtgever of collega’s en je 

verwerkt daarna de feedback. Je 

bent betrokken bij het productie- 

en verkoopproces van kleding 

en accessoires en je beoordeelt 

samples (eerste productie) op style, 

fit en make. Je leert werken met 

programma’s zoals Photoshop, 

InDesign en Illustrator. Ook krijg je 

les in styling, textielwarenkennis en 

hoe je werk kunt presenteren. Na 

je opleiding ga je werken bij een 

confectiebedrijf of bij een (inter)

nationale ontwerpstudio. Je kunt 

werken (als zelfstandige) in de 

modebranche of doorstuderen aan 

het hbo.

Fashion tailor niveau 4
De opleiding Fashion Tailor maakt 

van jou een echte expert op het 

gebied van (digitaal) patroontekenen 

en naaitechnische vaardigheden. 

Daarnaast kun je goed zelfstandig 

werken en stuur je ook collega’s 

aan. Onderzoek doen naar nieuwe 

(technische) ontwikkelingen in 

het vakgebied hoort hier ook bij! 

Na de opleiding kun je bij een 

modebedrijf of in een atelier van een 

maatkledingwinkel werken. Tijdens 

de opleiding kun je ook het keuzevak 

Ondernemen volgen, zodat je later 

een eigen bedrijf kunt beginnen. n

Schoonheids 
verzorging
Tijdens je opleiding ben je veel 

bezig met de praktijk. Je leert een 

analyse te maken van de huid van 

de klant en kunt daarna de huid op 

de meest geschikte manier reinigen 

en verzorgen. Ook leer je hoe je 

gezichts- en lichaamsmassages geeft 

en een eenvoudige manicure uitvoert. 

Je oefent op je medestudenten en 

op modellen die je zelf meeneemt 

naar school. Je werkt zelfstandig en 

in teamverband aan verschillende 

projecten. 

Pedicure niveau 3 of 
Medisch pedicure niveau 4
Wil je graag (ook) als pedicure of 

medisch pedicure aan de slag? Een 

pedicure helpt klanten hun voeten 

goed te verzorgen en helpt bij het 

oplossen van voetkwalen. Als medisch 

pedicure behandel je de meer 

complexe voetproblemen. Denk aan 

diabetische of reumatische voeten. 

Je komt vier dagen in de week naar 

school en doet daarnaast 8 uur per 

week praktijkervaring op. Afhankelijk 

van je vooropleiding kun je bij deze 

opleidingen vrijstellingen krijgen.

(Allround) 
Schoonheidsspecialist 
niveau 3 en 4
Als schoonheidsspecialist werk je 

hygiënisch en houd je rekening met 

het milieu. Je bent dienstverlenend, 

kunt goed omgaan met klanten en 

geeft advies over de producten 

die je verkoopt. Je geeft gezichts- 

en lichaamsmassages en verricht 

handelingen, zoals reinigen, ontharen 

van gezicht en lichaam, aanbrengen 

van make-up en de verzorging van 

handen en voeten. Met je diploma kun 

je instromen in het topjaar Allround 

schoonheidsspecialist op niveau 4. 

Begin je direct met de opleiding tot 

Allround schoonheidsspecialist dan 

leer je eerst alle behandelingen die 

je als schoonheidsspecialist moet 

beheersen.

S



WWelk niveau
Bij Albeda Beauty & Fashioncollege 

volg je een opleiding op niveau 

2, 3 of 4. De toelatingseisen 

en mogelijkheden voor een 

vervolgopleiding verschillen per 

opleiding. Voor meer informatie 

bekijk je de opleiding van je keuze op 

onze website. 

Bol of bbl?
De meeste opleidingen worden 

gegeven in de bol-variant. Dan ben 

je bijna de hele week op school, je 

doet praktijkopdrachten en loopt 

stage. Binnen de school hebben 

we leerwerkplaatsen, dus je bent 

ook veel met de praktijk bezig. Bij 

de opleidingen Hairstylist dame of 

heer en Salonmanager kun je ook 

kiezen voor de beroepsbegeleidende 

leerweg (bbl). Dan werk je minimaal 

23 uur per week in een kapsalon en 

ben je één dag per week op school. 

Opbouw opleidingen
De opleidingen bestaan uit een 

basisdeel, een profieldeel en 

een aantal keuzedelen, zoals 

duurzaamheid, nagelstyling, visagie, 

imagestyling, barbier, klantcontact 

& verkoop en digitale vaardigheden. 

Met keuzedelen kun je je opleiding 

verbreden, verdiepen en je richten 

op doorstroommogelijkheden. Zo 

sluit je opleiding nog beter aan op 

de vraag vanuit de praktijk. Naast 

de beroepsgerichte lessen krijg je 

de vakken Nederlands, rekenen, 

loopbaan & burgerschap en bij een 

aantal opleidingen ook Engels. Als je 

de bol-opleiding volgt ga je natuurlijk 

ook stage lopen. 

(Internationale) stage 
Een stage is een belangrijk onderdeel 

van een mbo-opleiding in de bol-

variant. Je kunt stage lopen bij een 

bedrijf of instelling in Nederland. 

Ben je iets avontuurlijker, dan biedt 

Albeda Beauty & Fashioncollege je 

de mogelijkheid om stage te lopen in 

het buitenland. Het Europees Fonds 

Erasmus Plus betaalt soms mee aan 

de kosten die je maakt voor een stage 

in het buitenland. 

Kans op een baan
Natuurlijk is het belangrijk dat je een 

opleiding kiest die bij je past. Toch is 

het ook verstandig om alvast te kijken 

hoe groot de kans op werk is na je 

opleiding. Kijk op KiesMBO.nl welke 

kansen er zijn. n

Daarna leer je specialistische 

handelingen uit te voeren, zoals een 

thalasso- en aromabehandeling, 

acnéverwijdering, bindweefsel- 

en shiatsumassage. Als allround 

schoonheidsspecialist kun je een 

eigen praktijk beginnen of aan 

de slag in schoonheidssalons, 

bij wellnesscentra of als 

schoonheidsspecialist voor grote 

merken. Na het behalen van je 

diploma kun je doorstromen naar  

het hbo, bijvoorbeeld huidtherapie. n 

Je leert en werkt

al bij bedrijven.”

tijdens je 
opleiding
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Opleidingsniveau 2 Leerweg Locaties

• Basismedewerker fashion bol 3

• Kapper bol 1  2

Opleidingsniveau 3  

• Assistant fashion tailor bol 3

• Fashion retailer* bol 3

• Hairstylist dame bbl/ bol 1  2

• Hairstylist heer/barbier bbl/ bol 2  

• Hairstylist heer/barbier (topjaar)  bbl 2  

• Pedicure bol 2

• Pedicure (topjaar) bol 2

• Schoonheidsspecialist bol 2

Opleidingsniveau 4  

• Allround schoonheidsspecialist bol 2

• Allround schoonheidsspecialist (topjaar) bol 2

• Fashion designer  bol 3

•  Fashion tailor  bol 3

• Medisch pedicure bol 2

• Medisch pedicure (topjaar) bol 2

• Salonmanager dame bbl/bol 1  2

• Salonmanager dame (topjaar) bbl/bol 2

• Salonmanager heer (topjaar) bbl/bol 2

Locaties

     De Vloot 68, 

Maassluis

     Sportlaan 90, 

Rotterdam

     Haastrechtstraat 3, 

Rotterdam

1 2 3

Meer informatie en 
aanmelden
Meer informatie over de opleidingen 

van Albeda Beauty & Fashioncollege 

vind je op onze website. Bij elke 

opleiding kun je zien wat je tijdens de 

opleiding kunt verwachten. 

Heb je vragen over opleidingen, 

studiekeuze en alles wat daarmee 

te maken heeft, dan kun je 

terecht bij het Studie info punt. 

Kijk op albeda.nl/stip voor de 

contactgegevens en openingstijden.

Op albeda.nl kun je je direct 

aanmelden voor een opleiding. Ga 

naar de opleiding van je keuze en klik 

op ‘aanmelden’. Na je aanmelding 

volgt de intakeprocedure en 

bekijken we samen of de opleiding 

bij je past. Je kunt bij de meeste 

opleidingen in de haarverzorging en 

schoonheidsverzorging niet alleen in 

augustus maar ook in februari starten.

Nieuwsgierig?
Kijk op 

albeda.nl/beauty-fashion voor 

informatie over de verschillende 

opleidingen, bezoek één van onze 

open dagen of kom een dagje 

meelopen. n

OnzeopleidingenOnze
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Bij Albeda Beauty & Fashioncollege werken we voortdurend aan een actueel 

onderwijsaanbod. Kijk voor het meest actuele overzicht op albeda.nl.

* In samenwerking met Albeda College Economie & Ondernemen.
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