
 

Opleiding Kleurconsulent  

 10 seizoenensysteem 

 
Duur  4 lesdagen 
 
Lestijden 10.30 uur tot 17.00 uur   
         (Roden van 10.00 uur tot 16.30 uur) 
 
Locaties Baarn, Roden, Heemstede, Rijswijk ZH 
 
Kosten  € 795,-- excl. BTW, excl. werkmateriaal, incl. koffie/thee/lunches, lesboek  
   en examen.  
 
Werkmateriaal  
 
Bij de opleiding Kleurconsulent leert u te werken met het door ons ontwikkelde 
10 seizoenen analysesysteem. Voor de opleiding heeft de deelnemer werkmateriaal  
nodig (82 analysedoeken en een set van 10 ColorPocket kleurenwaaiers).  
De analysedoeken worden standaard geleverd met een neutrale analysecape en twee 
klemmen. 

Certificaat 

Iedere deelnemer die theorie en praktijk met succes heeft afgesloten, ontvangt een 
certificaat Kleurconsulent en kan dan zelfstandig kleuradviezen gaan geven.  

De opleiding Kleurconsulent vormt een goede basis voor iedereen die als kleurconsulent wil 
gaan werken dan wel bestaande (bedrijfs)activiteiten (kapsalon, schoonheidsinstituut, 
modebranche, optiek, coaching, personeelsadvies) wil uitbreiden met het geven van een 
kleuradvies. Voor het volgen van de opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Wij 
adviseren echter minimaal een middelbare opleiding of ervaring op MBO niveau om de 
lesstof goed te kunnen volgen. Het lesmateriaal van de opleiding is in het Nederlands. 
Vakliteratuur is voornamelijk in het Engels en Duits; op het gebied van image zijn in het 
Nederlands, voor de professionals, niet veel boeken verschenen.  

De opleiding Kleurconsulent is een onafhankelijke opleiding. U bent bij E.P. Professional 
Presentation niet gebonden aan een bepaald kleurenhuis. U leert te analyseren met het door 
ons ontwikkelde 10-seizoenensysteem (lente-, zomer-, herfst-, winter-, lente/herfst-, 
zomer/wintertype, lente/zomer, herfst/winter, zomer/herfst en winter/lente), maar u kunt  
zich daarna desgewenst ook tot het werken met 4 of 6 seizoenen beperken, gaan werken 
met het 12-seizoenensysteem of ieder ander analysesysteem. Wij leren u hoe u moet 
analyseren! 
 
U kunt gaan werken met kleurenpaletten en/of kleurenpassen van 
verschillende merken. U bepaalt zelf welke producten u wilt gaan 
gebruiken. U bent niet verplicht, zoals bij veel opleidingsinstituten,  
uw producten bij E.P. Professional Presentation te kopen. Een 
jaarlijkse bijdrage voor het gebruik van het analysesysteem is bij  
E.P. Professional Presentation niet van toepassing. 



 
 
Lesprogramma      

Dag 1  

 Kennismaken met elkaar.  
 Kleur in verschillende verschijningsvormen.  
 Psychologie van kleur, welk effect heeft de kleur van kleding 

op hoe u wordt benaderd 
 De verschillende seizoenstypen en hoe u deze herkent.  
 Uitleg over het 10-seizoenenanalysesysteem. 
 Uitleg van en oefenen met de Personal Coloring Value Scale (grijsschaal).  
 Hoe houdt u een klantgesprek:  

     Uitleg van het kleurenpalet.  
     Kleding kopen met een kleurenpalet. 
     Specifieke persoonlijke kleuren binnen een kleurenpalet. 

  Doornemen thuiswerk voor dag 2.  

  

Dag 2    

 Bespreken thuiswerk.     
 Oefenen van de kleuranalyse (drapen) met het   

10 seizoenensysteem.  
 Vaststellen van het eigen kleurtype. 
 Haarkleur adviseren.  
 Doornemen thuiswerk voor dag 3.  

Dag 3  

 Terugkoppeling van de ervaringen bij de analyses en bespreken knelpunten.  
 Theorietoets: schriftelijk beantwoorden van vragen over de lesstof.  
 Make-up advies: u leert uw klanten een make-up te adviseren in de 'eigen kleuren' en 

hoe deze aan te brengen. Met deze kennis kunt u tevens make-up 
workshops geven.  

 Doornemen thuiswerk voor dag 4.  

Dag 4  
 
Alle deelnemers brengen een model (vrouw) mee.   

Ochtend: 

 Praktijktoets: Iedere deelnemer geeft een compleet kleuradvies (klantgesprek, 
analyse en aanbrengen make-up) aan een model.  
 
Tussen dag 2 en dag 4 hebben de cursisten minimaal 18 proefmodellen (vrouwen en 
mannen) geanalyseerd. Deze adviezen worden door de docent begeleid. De 
adviezen worden op de examendag beoordeeld door de gecommitteerde. 



 
 
 
Middag: 

 Workshop op het  gebied van kleur voor deelnemers en modellen. 
 Uitreiking certificaten.  

Aanbevolen literatuur: 

 ’De kracht van kleuren benutten’ van Karin Hunkel. Verkrijgbaar via boekhandel of 
www.bol.com   ISBN 9024372739.  

 Kleurenleer van Johannes Itten (verkorte versie) Verkrijgbaar via boekhandel of 
www.bol.com  ISBN 90-213-0058-3.  

 The Triumph of Individual Style van Carla Mathis en Helen Villa Connor  
(ISBN 1-5636726-9-3 via www.amazon.de). 

 FabJob Guide to Become an Image Consultant. Verkrijgbaar via 
www.amazon.de ISBN 978-1-894638-61-6 

In de praktijk en door literatuurstudie kunt u zich verder bekwamen. Desgewenst kunt u uw 
(kleuren)kennis / opleiding Kleurconsulent uitbreiden met een of meerdere door  
E.P. Professional Presentation georganiseerde studiedagen en/of opleidingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.P. Professional Presentation  
 

Laan van Meerdervoort 1491 - 2555 BN  Den Haag      
Telefoon 00 31 (0)70 323 81 07 – 06 – 46 61 85 78                                         
E-mail  info@professionalpresentation.nl   
            
www.professionalpresentation.nl 
www.opleidingkleurconsulent.nl    l  
 
E.P. Professional Presentation verzorgt opleidingen op het gebied van kleur, 
stijl en communicatie gericht op het beroep van Image Consultant. Onze docenten  
hebben jarenlange ervaring als image consultant en als docent/ trainer.  
 

http://www.bol.com/
http://www.bol.com/
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