
The

 AMAZING 
Hairstylist

Ontwikkel je creativiteit en til je kappersskills 
naar het volgende niveau!
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Next-level hair, Next-level challenges,  
next-level you
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Als je een basiskappersopleiding hebt afgerond, kun je in 
principe meteen aan het werk in een salon. Maar of je ook over 
voldoende ervaring beschikt om je unieke talenten direct ten volle 
te benutten en om jouw carrière in het kappersvak een kickstart 
te geven? Wij denken van niet. Vergelijk het met het halen van je 
rijbewijs: voordat je een écht goede chauffeur bent, moet je kilo-
meters maken. Om die spreekwoordelijke kilometers als haarstylist 
te maken, kun je een aantal jaren aan de slag gaan in een salon en 

                The 
   Amazing 
           Hairstylist

The Amazing Hairstylist is de opleiding voor jou als…
 
… je net klaar bent met een basiskappersopleiding, maar het gevoel hebt dat je nog niet op de toppen van je kunnen presteert. Jij wilt   
méér!

… je al geruime tijd in een salon werkt, maar onvoldoende uitdaging ervaart en in de welbekende sleur terecht bent gekomen. Jouw 
creativiteit, inventiviteit en vaktechnische kennis upgraden om weer met plezier naar je werk te kunnen gaan, dát is wat je wilt.

… je diep van binnen wel weet dat je een goede haarstylist bent, maar het je aan zelfvertrouwen ontbreekt, waardoor je keer op keer 
tegen dezelfde problemen aanloopt en kansen misloopt.

… je iemand bent die geen genoegen neemt met half werk en altijd het beste uit jezelf wilt halen. Niet alleen zodat je zelf meer 
voldoening uit je werk haalt, maar ook zodat je jouw klanten zo goed mogelijk van dienst kunt zijn.

… je ambities ‘sky high’ zijn en je meer wilt leren om optimaal op een succesvolle toekomst voorbereid te zijn. Je hebt geen zin om 
jarenlang mee te lopen in de salon, voordat je aan de slag kunt als tophaarstylist.  

stukje bij beetje steeds meer leren van je collega’s óf je kunt The 
Amazing Hairstylist volgen. Zie deze opleiding als jouw ‘shortcut 
to success’. Uiteindelijk kom je er met een basiskappersopleiding 
alleen ook wel, maar als je meteen op het niveau van een 
volleerd haarstylist wilt beginnen om zo alles uit jouw business te 
kunnen halen wat erin zit, is The Amazing Hairstylist dé opleiding 
voor jou.
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De essentiële 
vervolgopleiding 

voor de kapper die 
verder wil

Werk je al een tijdje in een salon waar je het gevoel hebt dat 
je niet vooruitkomt? Of heb je een basiskappersopleiding afgerond 
en de kernvaardigheden onder de knie, maar nog niet voldoende 
zelfvertrouwen en vakkundigheid om écht creatief bezig te zijn in de 
salon? Dan is The Amazing Hairstylist de sleutel tot jouw persoon-
lijke en vaktechnische ontwikkeling. Na het volgen van deze unieke 
opleiding, treed je alle situaties in de salon vol zelfvertrouwen 
tegemoet. 

Aan de hand van innovatieve kniptechnieken, leer je door persona-
lisering een veelzijdigheid aan coupes te creëren met een persoon-
lijke touch. Er is veel aandacht voor kleurtechnieken, waardoor je 
kennis van het kleuren naar een hoog creatief en professioneel level 
wordt gebracht. Je ontwikkelt het zelfvertrouwen om je klanten 
uitdagende kleuren te adviseren en de skills om je ideeën daad-
werkelijk en met behoud van de kwaliteit van het haar te creëren. 
Naast het verfijnen van je creatieve kleur- en kniptechnieken, ga je 
aan de slag met advanced stylingtechnieken, barbering, vlechten en 
make-overs.

Onmisbare skills
Gedurende de hele opleiding werk je intensief aan je 
communicatievaardigheden en oefen je het geven van 
een uitgebreid, persoonlijk advies. Ook leren we je de ins 
en outs van online branding en geven we je tips om een 
succesvolle business op te bouwen in de salon, zodat je 
jezelf online én offline sterk kunt positioneren.

Of je nu aan het begin van je carrière in de kappersbran-
che staat of al jaren in een salon werkt; deze opleiding 
zal jou de boost geven die je nodig hebt om echt alles 
uit jouw vak te halen. De kennis en ervaring die je tijdens 
The Amazing Hairstylist opdoet, verandert voorgoed 
hoe jij naar jezelf als kapper kijkt. Na het volgen van deze 
opleiding, maak je voor eens en voor altijd het verschil in 
de salon!

Uniek lesmateriaal
Tijdens The Amazing Hairstylist krijg je demonstraties, volg 
je praktijklessen en doe je ervaring op in de salon waar je 
zelf (eventueel al) werkzaam bent. Al het lesmateriaal is 
ontwikkeld door B Academy en is daarmee uniek. Niets 
wordt ingekocht bij externe partijen en bovendien wordt het 
lesmateriaal elk jaar waar nodig herzien, om ervoor te zorgen 
dat het zo relevant, on trend en actueel mogelijk is. The 
Amazing Hairstylist is het logische vervolg op de B Academy-
basisopleiding The Allround Hairstylist. Deze opleidingen zijn 
helemaal op elkaar afgestemd, maar ook als je een andere 
kappersopleiding op niveau 3 of hoger hebt afgerond, is The 
Amazing Hairstylist dé onmisbare vervolgopleiding voor jou.

Persoonlijke aandacht
The Amazing Hairstylist is erop gericht om jou al het zelfver-
trouwen te geven en al de kennis aan te reiken die je nodig 
hebt voor een succesvolle carrière in het kappersvak. Daarbij 
speelt persoonlijke aandacht een belangrijke rol. Per locatie 
zijn er per startdatum slechts zestien plekken te vergeven, 
zodat er tijdens elke les en praktijkopdracht voldoende rui-
mte is voor vragen, extra uitleg, begeleiding en coaching.

Bij B Academy kun je jezelf zijn en je individualiteit ontwik-
kelen. Tijdens de lessen wordt intensief gewerkt in een open 
en relaxte, maar altijd professionele sfeer. B Academy ziet 
zichzelf ook niet als school, eerder als kweekvijver van talent. 
Eigen verantwoordelijkheid en intrinsieke motivatie vinden we 
heel belangrijk en daarom stimuleren we dat graag.

Gepassioneerde educators
Onze ervaren educators hebben enorm veel passie en liefde 
voor het vak en willen dat graag aan jou overbrengen. Ze 
zijn actief op de salonvloer, wat bijdraagt aan een sterke en 
inspirerende opleiding. Ze zijn open, toegankelijk en colle-
giaal en zullen je met open armen ontvangen. Lesuitval komt 
niet voor. Dankzij de grote pool van educators waaruit we 
kunnen putten, kunnen we je garanderen dat de lessen altijd 
doorgaan.

Jouw toekomst verzekerd
De intensieve, persoonlijke en vaktechnische ontwikkeling die 
je tijdens The Amazing Hairstylist doormaakt, is er de garantie 
op een succesvolle toekomst als haarstylist. Afgestudeerden 
van B Academy zijn zeer gewild in de branche en vinden altijd 
moeiteloos een baan. Als je dat op prijs stelt, kunnen wij je 
ook helpen bij het vinden van een werkplek.

Met deze intensieve en inspirerende opleiding geef je jouw 
carrière in het kappersvak een kickstart en zul je in elke 
salon succesvol aan de slag kunnen als allround kapper op 
topniveau!

Voor wie:    

Duur:         
Dagen:      

Locaties:    
Lestijden: 
Startperiode: 

Vervolgkappersopleiding The Amazing Hairstylist 

Actuele startdata en kosten kun je vinden op onze website: www.bacademy.nl/hair 

Niveau 3  of  4  a fges tudeerde haars ty l i s ten  en  kappers  met 
e rvar ing  d ie  meer c reat iv i te i t  en  ze l fver t rouwen in  het  vak 
w i l len  ontw ikke len
40 weken
1  dag per week of  2  avonden per week (we lke  dag/dagen 
versch i l t  per locat ie ) 
Amsterdam,  A lkmaar,  Arnhem,  Ut recht  en  E indhoven
10 .00 tot  16 .00 uur of  18 .00 tot  2 1 .00 uur
Augustus



•  N ieuwe,  u i tdagende kn iptechn ieken 
•  Het  persona l i seren  van  gekn ipte  coupes
•  Razor cut t ing
•  Dry cut t ing
•  Cut t ing  cur l s
•  Shor t  cu ts

Overzicht lesinhoud:

Creative Colouring

Advanced Cutting Skills

TREND COLOURING

BARBERING

MAKE-OVERS

CREATIVE UPDO’s,
BRAIDING AND STYLING

FULL SERVICE ADVICE

ONLINE BRANDING

... en nog veel meer!

•  Versch i l lende ba layagetechn ieken
•  Versch i l lende h igh l ight techn ieken
•  Fu l l  b leach ing
•  Advanced k leur theor ie
•  K leuref fecten  (b i j voorbee ld  s l i c ing ,  
  d iepte  c reëren ,  co lourb lock ing ) 

Aan de hand van  de a l le r laats te  t rends 
en  ontw ikke l ingen k r i jg  je  gas t lessen van 
onze co lour exper ts  en  ga  je  aan  de s lag 
met  t rend ing k leuren .  H ie r in  neem je  jouw 
creat ieve  ontw ikke l ing  en  het  u i tbouwen 
van je  por t fo l io  mee .

•  P rep en  s ty l ing 
•  K lass ieke  barbershopkn iptechn ieken
•  U i tdagende ,  n ieuwe kn iptechn ieken
•  Tondeusetechn ieken :  fad ing  en  contour ing
•  Fac ia l g rooming

•  Sty l ing  met  too ls  en  productgebru ik
•  The Per fect  B lowout
•  Gevorderde v lecht techn ieken
•  Opsteektechn ieken :  b r ida l ,  fes t iva l en  ed i to r ia l
•  B ig  ha i r  en  lang haar techn ieken
•  In t roduct ie  pru iken en  ex tens ions

T i jdens  de make-over workshops  door loop 
je  a l le  s tappen van  de ‘sa lon  exper ience’. 
Je  geef t  iemand adv ies  en  gaat  kn ippen , 
k leuren  en  s ty len  naar wens  van  de k lant . 
Je  leer t  hoe je  een k lant  de  make-over 
geef t  d ie  b i j  hem of haar pas t :  een op maat 
gekn ipte  coupe en een gepersona l i seerde 
k leur.

•  Communicat ie t ra in ing
•  K leurana lyse  en  adv iesgesprekken
•  Coupe-  en  productadv ies
•  Customer journey en  hos tmansh ip

Ins tagram is  een be langr i j ke  too l geworden 
om jouw on l ine  por t fo l io  op te  bouwen .  Hoe 
haa l je  a l les  u i t  soc ia l med ia ,  zodat  k lanten 
je  kunnen v inden en  een goed ,  ver t rouwd 
bee ld  van  je  k r i jgen?  Je  leer t  het  t i jdens  de 
gas t les  in  on l ine  brand ing .
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A day in the life:
Nova de Boer

Voordat je besluit om aan een nieuwe opleiding te beginnen, wil je natuurlijk wel weten wat je kunt verwachten! En wie kan dat nu 
beter vertellen dan een student van B Academy zelf? Daarom hebben we Nova de Boer gevraagd ons een dagje mee te nemen in haar 
leven. Deze enthousiaste haarstylist heeft eerst The Allround Hairstylist gevolgd en is op het moment van schrijven net begonnen aan 

The Amazing Hairstylist. Hoe haar leven op de Academy eruitziet en wat ze zoal 
meemaakt op een gemiddelde lesdag, lees je hier:

7:30 uur: De wekker van mijn telefoon gaat. Tijd om op te staan! Ik maak me 
klaar voor school. Ik kies (met de nodige struggles) een leuke outfit uit en doe 
snel mijn haar en make-up. Dan ontbijt ik met een yoghurtje en fiets ik zo snel 
mogelijk naar het station. 

8:53 uur: Mijn trein vertrekt van station Hilversum richting Amsterdam. 

9:55 uur: Ik ben aangekomen bij B Academy in Amsterdam. Vandaag heb ik les 
van educators Rik Goedhart en Marije Stoelhorst. Ik heb er superveel zin in en 
ben heel benieuwd wat me te wachten staat. 

10:00 uur: We beginnen de dag met highlighttechnieken. Ik pak mijn oefenhoofd 
en colourboard uit mijn tas en zet alles klaar om aan de slag te kunnen gaan. Ik 
scheur 75 folies, leg mijn gemaasde passee op mijn colourboard, smeer deze in 
met conditioner (dit gebruiken we om te oefenen) en vouw mijn folie dicht. Deze 
handeling moet ik 74 keer herhalen, dus ik ben nog wel even bezig. 😉 

12:18 uur: Eindelijk! Ik ben klaar met het highlighten van de hele pop. Ik laat mijn 
werk controleren en krijg meteen feedback over de positionering van de high-
lights, zodat ik weet wat ik beter kan doen als we de volgende keer verdergaan 
met oefenen. Inmiddels is het alweer tijd om te gaan lunchen.

13:05 uur: Lunch time is over, dus we gaan weer verder met de les. We krijgen 
uitleg over het knippen van een graduated bob (een bob met gradatie).

13:48 uur: We gaan de graduated bob nu zelf knippen. Dit vind ik persoonlijk vrij 
lastig, dus ik ben blij dat de educators me zo goed begeleiden en tips geven om 
het mezelf makkelijker te maken.

14:41 uur: We zijn klaar met knippen. Onze oefenhoofden worden gecontroleerd 
door beide educators en we krijgen feedback.

15:00 uur: We ruimen alles netjes op en houden daarna nog even een kleine 
break.

15:19 uur: Als mijn medestudenten en ik de les weer inkomen, staan er afbeel-
dingen op het bord van allerlei verschillende haarkleuren. Dat kan maar één ding 
betekenen: we gaan colour cases doen! Dat houdt in dat we een afbeelding 
krijgen toegewezen en de verschillende stappen moeten opschrijven om van de 
ondergrond naar de wenskleur te komen. Soms best lastig, maar wel ontzettend 
leuk om te doen!

16:00 uur: De les is afgelopen. We ruimen op en maken schoon, zodat we hele-
maal klaar zijn om naar huis te gaan.

16:26 uur: Mijn trein vertrekt richting Hilversum. Ik heb een leuke en leerzame lesdag achter de rug, maar kan stiekem ook niet wachten 
om lekker thuis te zijn.

17:05 uur: Ik ben aangekomen op station Hilversum. Mijn vriend staat me op te wachten en we gaan samen naar huis.

17:32 uur: Eenmaal thuis aangekomen, kunnen we meteen genieten van het eten dat mijn moeder heeft klaargemaakt. We rusten wat uit, 
belanden op de bank en kijken voordat we gaan slapen nog even een filmpje. Sweet dreams!

Meer zien van Nova en haar leven als B Academy-student? Check dan ook haar vlogs op het YouTube-kanaal van B Academy: 
www.youtube.com/bacademyamsterdam.



What the students say:
Eva: 

Iedereen binnen The Amazing Hairstylist ging heel fijn met elkaar om. De educators waren open, wat zorgde voor een toegankelijke 
sfeer en goede communicatie. Je kon écht jezelf zijn. De diepgang maakt bij B Academy echt het verschil. Je gaat op zoek naar wat 
jou een goede kapper maakt en naar jouw kwaliteiten. Je leert niet alleen het kappersvak beter, maar ook de omgang met klanten. 
Het stuk advies geven is iets waarvan ik veel heb geleerd en is nu een van de dingen die me sterker maakt in mijn vak. Klanten be-

amen dit ook. Ik ben op elk gebied gegroeid, zelfs zoveel dat ik de knoop heb doorgehakt om voor mezelf te beginnen. Ik ben nu de 
trotse eigenaar van een eigen salon, met een mooie klantenkring die de voordelen van B Academy allemaal meekrijgen.

Carolina:
 Wat ik het leukst vond aan The Amazing Hairstylist, was dat de educators je op alle vlakken uitdagen. Ze leren je echt naar de 

persoon in je stoel te kijken, zodat je het best mogelijke kapsel voor diegene kunt creëren. Ook dagen ze je uit om ‘out of the box’ 
te denken, om je in elk opzicht zo creatief mogelijk te maken. Of het nu gaat om knippen, kleuren of bijvoorbeeld updo’s; je wordt 

voortdurend gestimuleerd om het beste uit jezelf te halen, zodat je klant altijd happy de deur uitgaat. Na deze opleiding onderscheid 
je jezelf zeker van andere haarstylisten.

Ilona: 
Ik vond het heel leuk dat The Amazing Hairstylist dieper ging dan haar alleen. Je leert dat je lifestyle en appearance ook veel invloed 
hebben op een leuke werksfeer. Je krijgt de handvatten aangereikt om veel creatiever te werk te gaan, zodat je elke klant die je helpt 

een wauw-gevoel kunt geven. Daardoor wordt het werk voor jezelf écht leuk!

Voordelen voor werkgevers
Werkgever? Dit is wat The Amazing Hairstylist jouw haarstylisten kan bieden…

Je hebt het gevoel dat een van de haarstylisten die in jouw salon werkt meer in haar mars heeft dan ze laat zien. Ze barst van het talent en 
zou weleens heel goed in haar vak kunnen worden, maar heeft nog een duwtje in de rug nodig. Met andere woorden: ze is een ruwe diamant, 
die alleen nog even geslepen moet worden. Komt dit jou als saloneigenaar bekend voor? Dan zou The Amazing Hairstylist zomaar eens de 
geschikte vervolgstap voor jouw haarstylist kunnen zijn.

Na het volgen van The Amazing Hairstylist heeft jouw haarstylist de kwaliteiten in huis om zelfstandig en vol zelfvertrouwen aan de slag te 
gaan in de salon. Hij of zij heeft sprongen gemaakt op het gebied van vaktechnische creativiteit, kan veel meer dan de basics alleen, is in staat 
de klant te verrassen, weet trends te vertalen naar commercieel haar én is communicatief ijzersterk. En dat is nog lang niet alles…

Een haarstylist die The Amazing Hairstylist heeft gevolgd…
… heeft zijn/haar eigen stijl en smaak verfijnd;
… is een ster in conceptueel denken;
… kan uitstekend oplossingsgericht denken;
… beschikt over sublieme communicatieve vaardigheden.

Passie en motivatie: dat is waar het bij The Amazing Hairstylist om draait. In relatief korte tijd wordt jouw haarstylist breed opgeleid en leert hij 
of zij salongericht te denken en te werken. Na het volgen van deze opleiding kan jouw haarstylist de eigen, unieke talenten volledig benutten 
en levert hij of zij optimaal rendement op voor jouw salon.

Bert de Zeeuw, People Behind The Mirror, Ede
De kappersopleiding van B Academy is heel breed, waardoor studenten al salongericht kunnen denken en dit in de praktijk kunnen toepassen. 
De opleiding biedt een sterke basis en is zeer gericht op de trends van nu, terwijl reguliere kappersopleidingen meer met de basistechnieken 

bezig zijn.

J. le Fevre, eigenaar Cosmo Hairstyling, Nijmegen:
De studenten van B Academy zijn erg gemotiveerd, dat is een duidelijk verschil. De kappersopleiding sluit erg goed aan 

op het werk in de salon. 
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Ben je na het lezen van deze brochure enthousiast geworden en wil je 
meer weten over de opleiding The Amazing Hairstylist? Dan adviseren 
we je om een van onze B Academy-infoavonden bij te wonen.

Tijdens zo’n avond krijg je alle informatie over de opleiding, doe je 
inspiratie op en maak je kennis met de educators. Je kunt al je vragen 
stellen en de sfeer bij B Academy proeven. We geven je een duidelijk 
beeld van een carrière in het kappersvak en van wat B Academy te 
bieden heeft. Bovendien is er veel ruimte voor persoonlijk (carrière)
advies. We willen dat je de juiste keuze maakt, dus daar helpen we je 
graag bij.

Aanmelden voor een infoavond kan via onze website, daar vind je ook 
de data per locatie. Je bent van harte welkom!

Kijk voor actuele data en locatie-info op:

www.bacademy.nl/hair

Infoavond

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor de opleiding  
The Amazing Hairstylist:

1. Bezoek eerst een infoavond
Meld je aan voor een infoavond op onze website. Daar kun je zien 
wanneer en op welke locaties de infoavonden worden gehouden.  
Na je bezoek aan de infoavond, word je uitgenodigd voor een 
matchingsgesprek. Vervolgens kun je je via onze website 
inschrijven voor de opleiding.

2. Schrijf je direct in
Mocht je niet willen wachten totdat je een infoavond hebt 
bijgewoond en je plek voor de opleiding alvast willen reserveren, 
dan kun je je direct via onze website inschrijven. Je wordt dan
uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Blijkt na dit gesprek dat 
de opleiding toch niet geschikt is voor jou, dan word je in overleg 
met B Academy uitgeschreven.

Voor The Amazing Hairstylist-opleiding is het belangrijk dat je  
enthousiast en gemotiveerd bent en dat je een passie hebt voor 
uiterlijke verzorging, voor haar en voor mensen. Er gelden geen eisen 
met betrekking tot je leeftijd of eventuele vooropleidingen. Om zeker 
te weten dat deze opleiding de juiste is voor jou, werken we met 
matchingsgesprekken. Het is belangrijk dat je naast medestudenten 
staat die net zo enthousiast en gepassioneerd zijn als jij. En er zijn 
natuurlijk maar zestien plaatsen per klas beschikbaar…

Je kunt jezelf aanmelden voor een matchingsgesprek door een 
e-mail te sturen naar ilona.gugelot@bacademy.nl.

INSCHRIJFPROCEDURE

MATCHINGSGESPREK

Heb je een brandende vraag die je nu alvast wilt stellen? No problem! 
Die beantwoorden we graag voor je. Bel ons gewoon even op 
020-3122060 of stuur een mailtje naar info@bacadamy.nl.

Laten we één ding duidelijk maken: bij B Academy word je niet 
opgeleid om examens te maken. Je wordt juist getraind om ijzersterk aan 
een nieuwe carrière te beginnen óf om meer uit je huidige carrière te 
halen. Wij brengen je de kennis en vaardigheden bij die je écht nodig hebt 
om succesvol te zijn. 

Voor stoffige, gedateerde lesstof en opgepassiondeerde educators is bij 
ons geen plek. We werken uitsluitend met ons eigen, unieke lesmateriaal 
en de lesstof wordt jaarlijks verbeterd en versterkt om deze zo actueel en 
inspirerend mogelijk te houden. De B Academy-educators zijn allemaal 
werkzaam in de praktijk, waardoor ze merkbaar affiniteit hebben met bran-
cheontwikkelingen en jij optimaal wordt klaargestoomd voor de huidige 
markt.

Wij geloven dat je vanaf het begin praktijkgericht, doeltreffend en creatief 
bezig moet zijn als je een carrière ambieert in een creatieve, hands-on 
branche. Alleen zo kun je je passie ontwikkelen, je talenten ontdekken en 
je volle potentie bereiken. Onze kappersopleidingen zijn gericht op het 
ambacht en we leren je werken op een hoog vaktechnisch niveau. 

Voor een langdurige carrière heb je echter veel meer kwaliteiten nodig 
dan vaktechnische kennis alleen en daarin maken wij het verschil. Com-
municatief sterk, emotioneel weerbaar, oplossingsgericht, zelfbewust en 
creatief denkend: dat zijn onmisbare eigenschappen in de huidige markt. 
Om dit alles te bereiken, kiezen we voor een persoonlijke aanpak. We 
besteden veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling, om zo jouw 
eigen doelen te behalen. Bij ons doen leeftijd en ervaring er niet toe. Ben 
je gemotiveerd en klaar om hard te werken? Dan begint jouw toekomst 
hier, bij B Academy. 

               About 
B Academy

Love your work. We do.

VRAAG?
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B Academy is een CRKBO-geregistreerde instelling voor beroepsonderwijs. 
Onze onderwijsinstelling voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidings-
instellingen voor Kort Beroepsonderwijs gesteld door de Nederlandse 
overheid. 

CRKBO-GEReGISTREErDE INSTELLING    

At B Academy motivated students can learn, share their passion, discover their talents 
and be inspired. Our goal is to give them the opportunity to grow and reach their full 

potential, and in doing so lay the foundations for a successful and long-lasting career.

B academy MISSion:    



020-3122060 

info@bacademy.nl

bacademyhair

bacademyhair

Contact

www.bacademy.nl/hair
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