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Voorwoord 
 

Voor u ligt het verslag van werkzaamheden van Heads Academy over het jaar 2019. Wij hebben in onze 
systematiek met kalenderjaren gerekend. Dit betekent dat dit verslag betrekking heeft op de periode 01-01-
2019 tot en met 31-12-2019. Het was een succesvol jaar voor Heads Academy. Veel van onze doelstellingen 
zijn gerealiseerd. 

 
Op hoofdlijnen verantwoordt Heads Academy zich in dit document over het gevoerde beleid en de behaalde 
resultaten in het jaar 2019.  

 
Dit verslag van werkzaamheden heeft betrekking op de opleidingen van Heads Academy die staan geregistreerd 
in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). 

 
 

Renate C.W. van Laerhoven, directeur. 
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1 Inleiding 

Zoals bekend heeft Heads Academy sinds 2011 de erkenning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & 
Wetenschappen voor het organiseren en uitvoeren van wettelijk erkende, beroepskwalificerende 
opleidingen op mbo-niveau. 

 
Heads Academy leidt onderscheidend op. Belangrijke kenmerken van Heads Academy zijn de praktijkgerichte 
benadering (salongericht), realistisch opleiden en de mogelijkheid tot het leveren van maatwerk en altijd in 
kleine klasjes zodat de student (student) voldoende aandacht krijgt. 

 
Het didactisch uitgangspunt is om ook in de school zoveel mogelijk salongericht op te leiden. Dit betekent dat de 
praktijksituatie zoals je die aantreft in een salon, ook op de school zal worden nagebootst. 

 
De Crebo-erkende opleidingen worden in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroeps- 
opleidende leerweg (bol) varianten aangeboden. 

 
Het betreft de volgende kwalificaties: 

 
Crebo-nr. Diplomanaam Leerweg 
95120 Junior kapper Bol/bbl 
91182 Kapper Bol/bbl 
25399 Allround kapper Bol/bbl 
25400 Kapper Bol/bbl 

 
 

1 Heads Academy: Missie en visie in het kort 

1.1 Uitvoering van het onderwijs 
 

Heads Academy wil in Nederland onderscheidende kappersopleidingen aanbieden waarbij salongerichtheid, 
kleinschaligheid en echte onderwijskwaliteit belangrijke uitgangspunten zijn. 

 
Bij het onderwijs zoals Heads Academy dat wil uitvoeren, is het belangrijk dat studenten de benodigde 
vakbekwaamheid verwerven door kennis over het vakgebied te leren toepassen op de werkvloer. Het 
kwalificatiedossier van de kappersopleidingen staat hierbij centraal en is leidend. Heads werkt alleen met 
kleine groepen van maximaal 8 studenten, waardoor differentiatie makkelijk toe te passen is. 
Heads koopt zowel de lesmethode als de examens extern in. 

 
Heads Academy werkt met kleine groepen studenten van maximaal 8 personen. Hierdoor is er volledige 
aandacht en kans op persoonlijke ontwikkeling en professionele begeleiding voor alle studenten. De student 
krijgt lessen en trainingen van goed opgeleide docenten die zelf ook parttime in hoog segment salons werken 
of hebben gewerkt. Docenten volgen regelmatig trainingen om hun vaardigheden te onderhouden en 
versterken. 

 
Voor BPV-plaatsen werkt Heads Academy alleen samen met erkende leerbedrijven. Voordat de opleiding start 
biedt Heads de studenten de mogelijkheid om te solliciteren bij één van de salons binnen het netwerk van 
Heads. 
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Het onderwijs 
3 Doelstellingen over 2019 
 
Voor het jaar 2019 hebben we een aantal specifieke doelstellingen geformuleerd die in het verlengde moeten 
worden gezien van de doelstellingen uit 2018: 
 
1: Heads Academy biedt kappers-onderwijs in de leervormen BBL, BOL en 3de leerweg en worden er opleidingen 
aangeboden van niveau 2 tot en met niveau 4. 
 
De acties die bij deze doelstelling horen zijn: 

- Crebo aanvragen voor niveau 4: Salonmanager crebo nr 25401 
- Erkenning aanvragen voor de 3de leerweg opleiding Kapper, Allround kapper en Salonmanager 

 
Resultaat:  
Heads Academy heeft een accreditatie toegekend gekregen voor de bovengenoemde leerweg en opleidingen.  

 
2: In 2019 gaan wij een start maken met betrekking tot het ontwikkelen van eigen lesstof 

 
De reden dat we eigen lesstof willen ontwikkelen is gelegen in het feit dat wij van mening zijn dat de huidige 
leverancier van lesstof haar lespakket vooral heeft samengesteld op de doelgroep 16-20 jarigen. Deze lesmethode 
is meer gericht op het betrekken van de jongeren dan op het beroep. Wat wij ervaren is, dat met name in ons 
onderwijs dat wij aan volwassenen aanbieden, deze methodiek niet aanslaat. Uit gesprekken gevoerd met 
volwassen studenten in 2018 is dit gebleken. 
 
Resultaat: Heads Academy is een samenwerkingsverband aangegaan met het Albeda College. Samen hebben we 
een subsidie aangevraagd voor het ontwikkelen van modulair onderwijs voor een leven lang leren.  Hiermee 
krijgen wij de kans om voor de 3de leerweg een volledig onderwijsplan te ontwikkelen inclusief lesmateriaal.  

 
3: Didactische beleid: Aansturing docenten, ervaring door studenten  

Aansturing docenten: Als directie van Heads Academy hechten wij er waarde aan dat onze docenten beschikken 
over een breed pallet aan didactische vaardigheden. In het licht daarvan is er in 2019 een aantal scholingen 
uitgevoerd:  

• Coachend lesgeven  
• Groepsdynamica  

   
Resultaat van de scholing Coachend lesgeven: Wij constateren o.a. op basis van onze enquête resultaten dat de 
studenten aangeven dat zijn door deze veranderende didactiek beter in staat zijn om zelfstandig te werken. Dit 
wordt ook bevestigd door de lesbezoeken die wij als management hebben afgelegd. Wij ervaren een breder 
repertoire aan didactische vaardigheden die ook daadwerkelijk kunnen worden ingezet. De studenten zijn zeer 
tevreden over coachend lesgeven. Ze vinden dat ze op een volwassen manier benaderd worden en minder 
‘schools’.  
 
Resultaat van de scholing Groepsdynamica: Deze scholing was door ons op het programma gezet omdat wij in de 
afgelopen jaren hadden geconstateerd dat de onderlinge saamhorigheid  in de klassen te wensen overliet. Om de 
onderlinge frictie te verminderen door gerichte sturing door de docent hebben wij deze scholing gevolgd. Zowel 
docenten als studenten ervaren in de uitvoering van de lessen rust en lol onderling.  
 
4: De uitvoering van ons praktijkgericht onderwijs 
Onze doelstelling is, om in onze praktijksalon die onderdeel uitmaakt van onze onderwijssystematiek,  
 
de studenten op een motiverende en inspirerende manier te begeleiden.  

 
De acties die passen bij de doelstelling zijn: 

- Verder inzetten van inspirerende gastdocenten afkomstig uit succesvolle salons/barbershops 
- Opnemen en verankeren in het onderwijsplan 
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Resultaat: De studenten en docenten ervaren de inzet van de gastdocenten als inspirerend. We hebben hen 
hebben bevraagd in een enquête na een gastles, zij geven aan dat het een leuke prikkel is binnen de 
opleiding. We hebben in 2019 de frequentie van de inzet van gastdocenten verhoogd naar 1x per kwartaal.  

 
In het onderwijsplan van het cohort 2020 plannen wij de inzet van onze gastdocenten in. 
 
Keuzedelen ervaringen opgedaan in 2019 
Onderstaande keuzedelen zijn ook het afgelopen jaar in het onderwijsprogramma opgenomen: 

- Engels 
- Barbier 
- Image Styling 

 
Ervaringen zijn zowel van de studenten als de docenten positief.  
Verbeterpunt: Als management constateren wij dat de keuzedelen weliswaar in de BPV zijn opgenomen, 
echter de koppeling naar het betreffende keuzedeel nog niet in voldoende mate is verantwoord.  
 
Actiepunt 2020 
In opleidingsprogramma en verantwoording de keuzedelen meer als zelfstandige eenheid te beschrijven.  

 
5: Tenminste 80% van de studenten die het onderwijsprogramma volledig doorlopen hebben worden 
uitgeschreven met een diploma. 
 

niveau  crebo  cohort  Aantal 
leerlingen  

Aantal 
geslaagd  

Aantal 
vervroegde 
uitstromers  

Aantal nog 
lopende  

Kapper niv 2  25400  2017   6 3         1 2 
Allround kapper niv 3  25399  2017  16  13  3    

 
Resultaat kapper niveau 2: Op dit moment, zoals uit de tabel blijkt, is het slagingspercentage 50%. Echter wij 
verwachten dat binnen één jaar de twee nog niet gediplomeerde studenten, alsnog hun diploma halen. 
Hiermee komt het slagingspercentage op 83%. Hiermee wordt onze doelstelling bereikt.  

 
Resultaat Allround Kapper niveau 3: Op dit moment, zoals uit de tabel blijkt, is het slagingspercentage 81%. 
Hiermee is onze doelstelling bereikt.  

 
 

 6: Pedagogische beleid: Begeleiding van studenten 
 
Zoals in ons kwaliteitszorg document beschreven, willen we de studenten naast hun mentorgesprekken extra 
ondersteuning bieden. Deze ondersteuning heeft betrekking op tegenslagen die studenten op hun leeftijd zowel 
privé als in werk situaties tegenkomen. We willen ze een luisterend oor bieden en handvaten aanreiken.  
Actie:  

- Pedagogisch beleid opstellen  
- Op iedere locatie een interne coach aanstellen die het pedagogische beleid uitvoert 
 

Resultaat: Het pedagogische beleid heeft momenteel de vorm van een houtskoolschets. De oorzaak is gelegen in 
onze kennismaking met het keuzedeel Persoonlijk profileren. De inhoud daarvan blijkt aan te sluiten op onze 
ideeën over extra pedagogische ondersteuning. Wij willen het keuzedeel en ons pedagogische beleid tot één 
geheel uitwerken. In 2020 willen we een definitieve versie van ons pedagogische beleid hebben. 

 
We hebben 2 coaches aangesteld die, naast hun rol als mentor, ieder 1 uur per week coach zijn. De resultaten 
daarvan hebben wij nog niet gemonitord. Dit staat op het programma van 2020. 
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 4: Verantwoording over de omvang van de lesuren en uitval 
 

 crebo  cohort  
Aantal 
geplande 
uren BOL 

Aantal 
uitgevallen uren 
BOL 

Aantal 
geplande 
uren BBL 

Aantal 
uitgevallen 
uren BBL 

Kapper niv 2  25400  2017   1980 lesuren  12 lesuren 792   lesuren  12 lesuren 
Kapper niv 2  25400  2018 1980 lesuren  24 lesuren 1080 lesuren  6 lesuren 
Kapper niv 2  25400  2019 1980 lesuren  24 lesuren 1080 lesuren  6 lesuren 

Allround kapper niv 3  25399  2017  1980 lesuren  12 lesuren 1188 lesuren 12 lesuren 
Allround kapper niv 3  25399 2018  1980 lesuren  24 lesuren 1350 lesuren  6 lesuren 
Allround kapper niv 3  25399 2019 1980 lesuren  24 lesuren 1350 lesuren  6 lesuren 

 
Resultaat: De uitval is te verklaren door een studiedag van de docenten en verder is er geen uitval geweest omdat 
ziekte van de docenten onderling is opgevangen waardoor er geen studenten naar huis zijn gestuurd. Per saldo 
kunnen we stellen dat we zowel in de BOL als BBL opleiding in alle cohorten ruimschoots boven de wettelijke 
urennorm gebleven zijn.  
 
4.1 Praktijkopleiders 
 
Heads Academy ervaart dat de praktijkopleiders een belangrijke rol spelen binnen het erkend opleiden. Heads 
gaat persoonlijk langs de stagesalons om uit te leggen hoe de werkwijze van Heads Academy is en welke eisen 
Heads stelt aan de praktijkopleiders. Wij blijven ernaar streven, evenals in 2018, om de band met de leer-
werkbedrijven te versterken en de kwaliteit van de begeleiding te coachen. Mede hierom biedt Heads 
Academy de opleiding Master in Education aan om de praktijkopleiders te ondersteunen bij hun taak op 
didactisch gebied. In 2019 hebben 4 salons deelgenomen aan de opleiding Master in Education 
De signalen die wij als Heads Academy ontvangen vanuit de praktijkopleiders zijn positief. Ons streven is om in 
2020 dit d.m.v. een enquête gehouden onder praktijkopleiders verder te formaliseren.   
 
 
4.2 Verantwoording melding afwezigheid bij leer- en kwalificatie plichtige studenten. 
 
Per student wordt de aan- en afwezigheid bijgehouden door middel van presentielijsten. Dit       wordt vervolgens 
verwerkt in het studentenvolgsysteem. De student wordt geacht aanwezig te zijn bij de voor hem of haar 
bestemde opleidingsonderdelen. 
 
De student wordt eveneens geacht aanwezig te zijn bij de beroepspraktijkvorming (BPV). Bij de BPV meldt de 
student zich afwezig via de gangbare procedure van de praktijkinstelling.  

 

De praktijkopleider van de praktijkinstelling informeert bij langdurige ziekte de administratie van Heads 
Academy via email of telefoon. Indien een student zonder bericht of toestemming afwezig is, wordt dit 
gerekend tot ongeoorloofd verzuim. Via de leidinggevende wordt de student op de hoogte gehouden van de 
aan- en afwezigheidsoverzichten. De leidinggevende kan de student aanspreken op ongeoorloofd verzuim. De 
getekende presentielijst is tevens een controlemiddel op de aan/afwezigheid van de studenten. Er wordt 
controle uitgeoefend op het naleven van de verzuimregels en er volgen maatregelen bij het overschrijden van 
de maximaal toelaatbare afwezigheid.  

 
 

Terugkijkend op 2019 constateren wij dat er geen enkele student noodzakelijkerwijs bij de leerplichtambtenaar 
moest worden aangemeld.   
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5 Scholing personeel Heads Academy 

In 2019 heeft er op onderstaande gebieden scholing plaatsgevonden. 
• Coachend lesgeven in vaktechniek 
• Interne training en trainingen Wella (product- en vaktechnische trainingsfirma). 
• Didactische en pedagogische trainingen  
• Teamtrainingen  
• Vaktechnische trainingen 

Ook voor 2020 staan er weer trainingen gepland om de vakdeskundigheid, zowel vakinhoudelijk als didactisch, 
op peil te houden voor zowel nieuw al bestaande medewerkers.  

 
 

6 Klachten 

6.1 Aantal klachten in 2019. 
 

Heads Academy heeft in 2019 geen formele klachten ontvangen van studenten, ouders of leerbedrijven. 
 

6.2 Aard van de klachten. 
Niet van toepassing. 

 
6.3 Wijze van afhandeling van de klachten. 
Niet van toepassing. 

 
6.4 Voorgenomen wijziging n.a.v. klachten. 
Heads Academy is niet voornemens om het beleid t.a.v. de binnengekomen klachten te wijzigen. 

 
 

7 Examens 
7.1 Uitkomsten examenonderzoek Heads Academy zelf. 

Heads Academy heeft de studenten bevraagd op de volgende onderdelen:  

- Het verloop van de examens: praktijk examens en de examen Nederlands en Rekenen, loopbaan en   
  burgerschap.  
- De wijze van beoordeling  
- Het tijdig bekend maken van het examen rooster 

Resultaat: In zijn algemeenheid zijn alle kandidaten tevreden over bovengenoemde punten.  

Als management hebben wij elk jaar een jaarevaluatie met Visavi, waar ook dit jaar geen bijzonderheden in zijn 
opgenomen.  

 

7.2 Examens Nederlands en Rekenen: resultaten over 2019 

 
Opleiding  
en niveau 

crebo cohort Aantal 
leerlingen 

Aantal 
vervroegde 
uitstromers 

Aantal 
geslaagden 
Nederlands 

Aantal 
geslaagden 
Rekenen 

Percentage 
geslaagden 
Nederlands 

Percentage 
geslaagden 
rekenen 

Kapper  
niveau 2 

25400 2017 4 1 3 3 75 % 75 % 

Allround 
kapper  
niveau 3 

25399 2017 16 3 13 12  81,25% 75 % 
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In zijn algemeenheid is Heads Academy tevreden met de behaalde resultaten bij Nederlands en Rekenen. Wij zien 
geen aanleiding om onze bestaande aanpak aan te passen.  
 
Opbrengstgegevens opleidingen 
 
7.3 Opbrengsten over 2019 

 

niveau  crebo  cohort  Aantal 
leerlingen  

Aantal 
geslaagd  

Aantal 
vervroegde 
uitstromers  

Aantal nog 
lopende  

Kapper niv 2  25400  2017   6 3         1 2 
Allround kapper niv 3  25399  2017  16  13  3    

 
Resultaat kapper niveau 2: Op dit moment, zoals uit de tabel blijkt, is het slagingspercentage 50%. Echter wij 
verwachten dat binnen één jaar de twee nog niet gediplomeerde studenten, alsnog hun diploma halen. 
Hiermee komt het slagingspercentage op 83%. Hiermee wordt onze doelstelling bereikt.  

 
Resultaat Allround Kapper niveau 3: Op dit moment, zoals uit de tabel blijkt, is het slagingspercentage 81%. 
Hiermee is onze doelstelling bereikt. 
 
 
8: Tevredenheidsmetingen en kwaliteitsmetingen 
 
8.1 De tevredenheid- en kwaliteitsmetingen in 2019 hebben alleen plaatsgevonden op basis van mondelinge 
bevraging. Dit omdat de schriftelijke metingen in 2018 positief waren, was de directie van Heads Academy van 
mening dat de eerstvolgende schriftelijke kwaliteitsmeting verantwoord in 2020 zou kunnen plaatsvinden.  
 
8.2 Voorgenomen veranderingen op grond van de resultaten. 
Er zijn op dit moment geen redenen om veranderingen door te voeren.  
 
 
9: Openbaarheid 

9.1. Vaststelling en openbaarmaking van het verslag van werkzaamheden. 
 
Dit verslag van werkzaamheden is vastgesteld op 09-10-2020 door de directie van Heads Academy en openbaar 
gemaakt op 30-11-2020 middels een publicatie op de website van Heads Academy: www.headsacademy.nl. 
 

 


