
 
 
 

VOORWAARDEN BAANGARANTIE 
 

Wat houdt de baangarantie precies in?  

• Nederlandse Kappersakademie zal zich gedurende zes maanden na het behalen van je diploma 

MBO 3 Haarstylist Allround of MBO 4 Haarstylist Allround + Salonmanager maximaal inspannen 

om voor jou een geschikte functie te vinden, hetzij rechtstreeks bij een werkgever, hetzij bij 

Kappersakademie Young Professionals. In dat laatste geval word je gedetacheerd bij een door 

Kappersakademie Young Professionals geselecteerd bedrijf.  

• De aangeboden functie is er een voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd van minimaal vier 

maanden.  

• De aangeboden functie heeft een standplaats binnen een cirkel met een straal van 70 kilometer 

van je woonadres of is vanaf je woonadres binnen een uur te bereiken via het openbaar vervoer 

(enkele reis).  

• Wanneer je je niet volledig inzet om in aanmerking te komen voor een geschikte functie, 

bijvoorbeeld door niet tijdig of niet representatief te verschijnen op een sollicitatiegesprek, of 

afziet van een jou aangeboden functie, vervalt je beroep op de baangarantie.  

• Mocht Nederlandse Kappersakademie, ondanks haar maximale inspanning om voor jou binnen 

de baangarantieperiode van zes maanden een geschikte baan te vinden, daar onverhoopt niet in 

slagen, dan wordt de baangarantieperiode onder dezelfde voorwaarden voor zes maanden 

verlengd.  

 

Waaraan moet je voldoen om in aanmerking te komen voor een baangarantie?  

• Je hebt binnen 24 maanden na aanvang van je dagopleiding, je erkende (CREBO) MBO niveau 3 

Haarstylist Allround of MBO niveau 4 Haarstylist Allround + Salonmanager diploma en het 

Nederlandse Kappersakademie-diploma behaald.  

• Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.  

• Je bent aanwezig geweest bij de verplichte workshops van Kappersakademie Young 

Professionals.  

• Je meldt je binnen vier weken na het behalen van je diploma’s aan bij Kappersakademie Young 

Professionals.  

• Je bent per direct na je aanmelding beschikbaar voor een baan.  

• Baangarantie is alleen van toepassing op studenten die vanaf 1 september 2016 de volgende  

erkende kappersopleidingen volgen bij de Nederlandse Kappersakademie:  

- MBO3 Allround Kapper; 

- MBO3 Haarstylist Allround; 

- MBO4 Allround Kapper + Salonmanager; 

- MBO4 Haarstylist Allround + Salonmanager. 

 


