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MIRROR 
TALK

Senior en junior kappers, hoe kijken ze tegen het vak aan 
en waar halen ze hun inspiratie vandaan? 

Mirror Talk belicht beide kanten. Dit keer geven we 
het woord aan de stagebegeleider en stagiaire van 

Servaas Hair Beauty CitySpa in Utrecht.
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GASTCOLUMN

Christiane (28) heeft de 3-jarige Creative Hair 
opleiding aan het ID College in Zoetermeer 

gedaan. Gedurende haar studie liep ze stage 
bij Servaas Hair Beauty CitySpa, in Utrecht en 

daar werkt ze nu alweer 12 jaar.

Stagebegeleider

CHRISTIANE
van Eck

Leonie (19) zit in het 3e jaar van het Beauty 
College in Utrecht (niveau 3). Ze gaat 1 dag 
per week naar school en loopt nu 1 jaar 
stage bij Servaas Hair Beauty CitySpa.

Stagiaire

LEONIE
van Neer
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WAAROM IS EEN STAGE ZO BELANGRIJK?
Christiane: “Het is vooral belangrijk om het ge-
voel van kapper-zijn te ervaren. Hoe is het om in 
een salon te werken en wat houdt het kappersvak 
echt in? Want door met klanten te werken en de 
hele dag te staan, ervaar je pas echt  hoe het is. 
Als je een goede stageplek hebt, is dat de belang-
rijkste ervaring tijdens je studie. Dat gaat je echt 
vormen tot kapper en dan pas kom je erachter of 
je het vak leuk vindt.”

HOE BEN JE HIER TERECHT GEKOMEN? 
Leonie: “Hiervoor liep ik stage bij een andere 
salon, maar daar waren weinig trainingen en de 
begeleiding was niet zo goed. Er was geen hecht 
team en er werd veel gekletst. Dat vond ik erg 
onrustig en bovendien leerde ik niet zo veel. Toen 
ben ik zelf op zoek gegaan naar een andere plek 
en zo ben ik bij Servaas gekomen.”

STAGEBEGELEIDING

Christiane: “Toen ik zelf stage liep, vond ik het 
eerst heel eng om met klanten om te gaan. Ik was 
net 16 en vond dat erg spannend. Gelukkig werd ik 
daar goed in begeleid en toen heb ik ook ervaren 
hoe belangrijk een goede stagebegeleiding is.” 

Leonie: “Voor school moet je tijdens stage op 
modellen trainen. Bij de vorige salon waren dat 
steeds dezelfde, maar hier werk ik op wisselende 
modellen en daar leer je veel van. Ook vind ik het 
heel fijn dat je bij Servaas een vast trainings-
schema krijgt met alle data en doelen. Dat geeft 
structuur, want je weet  precies wanneer je klaar 
bent met een onderdeel. 

Het is prettig om doelen te hebben waar je naar-
toe kunt werken. Soms zijn er ‘turbo’ trainingsda-
gen, dan heb je 5 modellen op 1 dag. Verder start 

je in de salon met taken als klanten verwelkomen, 
afrekenen, haarwassen en föhnen.”

Christiane: “Wij hebben een vast plan voor onze 
stagebegeleiding. Elke nieuwe stagiaire krijgt een 
buddy toegewezen. Dat is een ervaren kapster, die 
als een soort vertrouwenspersoon fungeert. Eens 
in de zoveel tijd wordt een buddygesprek inge-
pland om te kijken hoe alles gaat. Dat vinden de 
stagiaires heel fijn. 

Verder maken wij een trainingsplan op maat voor 
6 maanden. Elke week is er trainingsavond en 
afhankelijk van het niveau van de stagiaire maken 

DANKZIJ EEN  
TRAININGSSCHEMA 
KRIJG IK DE STRUCTUUR 

DIE IK NODIG HEB

LEONIE
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we vervolgens een plan hoeveel training nodig is 
om een bepaald resultaat te bereiken. Als een fase 
is afgerond kan de stagiair door naar het volgende 
doel. Hierdoor krijgt de jonge stagiair overzicht 
en kunnen wij alle voortgang goed in kaart bren-
gen.”

Leonie: “Vooral in het begin vond ik het heel fijn 
om een buddy te hebben. Je komt best in een 
groot team terecht en dan heb je tenminste een 
vast aanspreekpunt. En 6x per jaar krijg je ook 
nog een gesprek met deze buddy. Hierdoor wordt 
er ook onderling minder gepraat en dat vind ik 
wel zo prettig.”

NA DE STAGE

Christiane: “We zoeken stagiaires uit die goed 
in ons team passen, we zijn echt op zoek naar 
de pareltjes met talent. Meestal lukt dat ook en 
daardoor blijven veel leerlingen bij ons werken na 
hun stageperiode. Natuurlijk moeten we wel eens 
eerder afscheid nemen, maar  door onze intensie-
ve begeleiding komt dat gelukkig heel weinig voor. 
Neem nu Leonie, die zit in haar laatste jaar en we 
verwachten wel dat zij straks bij ons blijft.”

Leonie: “Doordat ik nu een fijne stageplek heb, 
merk ik dat mijn motivatie ook beter is. Dat is wel 
belangrijk, want er is veel uitval bij ons op school. 
Veel meiden wisten niet wat ze wilden en hebben 

‘maar voor kapster’ gekozen. Ik wil juist verder in 
dit vak en ga na mijn studie nog een vervolgoplei-
ding naast mijn werk doen. Ik ben al aangenomen 
en dan zit ik echt met gemotiveerde kappers in de 
klas. Dat lijkt me heel tof!”

Christiane: “We geven onze stagiaires echt alle 
kansen. Als ze in het begin wat verlegen zijn, 
geven we die stagiaire echt de tijd om zich te 
ontplooien. Ook als iemand technisch wat achter-
blijft, gaan we met extra cursussen aan de slag. 
We doen er echt alles aan om een stagiaire te 
kunnen behouden.”

Leonie: “Ik heb geluk gehad en hier veel geleerd. 
Daarom hoop ik dat ik hier nog even mag blijven 
en ervaring op kan doen. De komende jaren wil ik 
eerst de beste worden en wie weet wat ik later nog 
ga doen. Misschien wel een eigen salon beginnen, 
maar voorlopig wil ik nog veel leren!”

STAGE IS NODIG 
OM HET GEVOEL 
VAN KAPPER-ZIJN 

TE ERVAREN

CHRISTIANE

servaasutrecht
HAAR HEM

Laat je inspireren door 
ons LOOKBOOK! 

Voor HAAR & HEM

Kleuraccenten

LOOKBOOK

Zelf een 
moodboard maken?




