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Allround Kapper bol/bbl 3

Koning WIllem I College 's 
Hertogenbosch, Summa 
Uiterlijke verzorging 
Eindhoven

https://www.kw1c.
nl/opleiding/25399b10/allround
-kapper-bbl https://www.
summacollege.
nl/opleidingen/opleidingen-
overzicht/opleiding-
detail/allround-kapper-(bbl)

Summa bol en 
bbl augustus

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/allround-
kapper

https://www.s-bb.
nl/kans/allround-
kapper/midden-
brabant Midden-Brabant 25399 Voldoende Ruim voldoende Matig

Kapper bol/bbl 2

ROC Tilburg (bol/bbl), 
Summa Uiterlijke verzorging 
Eindhoven

https://www.summacollege.
nl/opleidingen/opleidingen-
overzicht/opleiding-
detail/kapper-(bol)

Summa bol 
Augustus

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/kapper

https://www.s-bb.
nl/kans/kapper/midd
en-brabant Midden-Brabant 25400 Voldoende

Geen uitspraak 
mogelijk Matig

Salonmanager (en Salon 
manager zij-instroom) bol/bbl 4

Summa Uiterlijke verzorging 
Eindhoven

https://www.summacollege.
nl/opleidingen/opleidingen-
overzicht/opleiding-
detail/salonmanager-(bol) https:
//www.summacollege.
nl/opleidingen/opleidingen-
overzicht/opleiding-
detail/salonmanager-(zij-
instroom)

Summa bol 
Augustus, 
Summa zij-
instroom bbl 
augustus

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/salonmanag
er

https://www.s-bb.
nl/kans/salonmanager
/midden-brabant Midden-Brabant 25401 Matig

Geen uitspraak 
mogelijk Ruim voldoende

Allround 
Schoonheidsspecialist bol 4

Summa Uiterlijke verzorging 
Eindhoven

https://www.summacollege.
nl/opleidingen/opleidingen-
overzicht/opleiding-
detail/allround-
schoonheidsspecialist-(bol)

Summa bol 
Augustus

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/allround-
schoonheidsspecialist

https://www.s-bb.
nl/kans/allround-
schoonheidsspecialist
/midden-brabant Midden-Brabant 25403 Voldoende

Geen uitspraak 
mogelijk Matig

Schoonheidsspecialist bol 3
Summa Uiterlijke verzorging 
Eindhoven

https://www.summacollege.
nl/opleidingen/opleidingen-
overzicht/opleiding-
detail/schoonheidsspecialist-
(bol)

Summa bol 
augustus

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/schoonheids
specialist

https://www.s-bb.
nl/kans/schoonheidss
pecialist/midden-
brabant Midden-Brabant 25404 Voldoende

Geen uitspraak 
mogelijk Matig

Medisch Pedicure bbl 4
Summa Uiterlijke verzorging 
Eindhoven

https://www.summacollege.
nl/opleidingen/opleidingen-
overzicht/opleiding-
detail/voetzorg-(medisch-
pedicure)-(bol)

Summa bol 
augustus

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/medisch-
pedicure

https://www.s-bb.
nl/kans/medisch-
pedicure/midden-
brabant Midden-Brabant 25405

Geen uitspraak 
mogelijk Matig

Geen uitspraak 
mogelijk

Pedicure bol 3
Summa Uiterlijke verzorging 
Eindhoven

https://www.summacollege.
nl/opleidingen/opleidingen-
overzicht/opleiding-
detail/voetzorg-(medisch-
pedicure)-(bol)

Summa bol 
augustus

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/pedicure

https://www.s-bb.
nl/kans/pedicure/mid
den-brabant Midden-Brabant 25406 Voldoende

Geen uitspraak 
mogelijk Ruim voldoende

Junior stylist bol 4

Koning WIllem I College 's 
Hertogenbosch, Summa 
Fashion Eindhoven

https://www.kw1c.
nl/opleiding/25526o10/junior-
stylist-fashion-design-bol https:
//www.summacollege.
nl/opleidingen/opleidingen-
overzicht/opleiding-
detail/fashion-design-junior-
stylist-(bol)

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/junior-stylist

https://www.s-bb.
nl/kans/junior-
stylist/midden-
brabant Midden-Brabant 25526 Voldoende

Geen uitspraak 
mogelijk Matig

Junior productmanager 
fashion bol 4 Summa Fashion Eindhoven

https://www.summacollege.
nl/opleidingen/opleidingen-
overzicht/opleiding-
detail/fashion-management-
junior-productmanager-fashion-
(bol)

https://www.
beroepeninbeeld.
nl/beroep/Junior-
productmanager-
fashion

https://www.s-bb.
nl/kans/Junior-
productmanager-
fashion/midden-
brabant Midden-Brabant 25527 Voldoende

Geen uitspraak 
mogelijk Voldoende
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Ondernemend kapper (zij-
instroom) bbl 4 Summa Uiterlijke verzorging Eindhoven

https://www.summacollege.
nl/opleidingen/opleidingen-
overzicht/opleiding-
detail/ondernemend-kapper-
(bbl) 95742
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