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Voorwaarden om deel te nemen
Onze kappers- en schoonheidsopleidingen zijn gesubsidieerd
door het Fonds voor Bestaanszekerheid Paritair Comité 314.
Daarom zijn deze enkel toegankelijk voor personen die:
•
•

•

een kappersdiploma of een diploma van schoonheidsspecialist hebben,
een bewijs van een werkgever kunnen voorleggen dat zij
als kapper of schoonheidsspecialist in een salon werken,
eventueel onder het statuut van werkplekleren (IBO, duaal
leren, …),
een bewijs van een erkende school kunnen voorleggen
waarin bevestigd wordt dat zij les volgen in het laatste
jaar van de kappersopleiding in het volwassenenonderwijs.

Vergeet niet:
Onze leden hebben tijdens de duur van hun lidmaatschap
onbeperkt toegang tot onze digitale bibliotheek.
Zo kan je wanneer je minder tijd hebt toch af en toe een
opleidingsfilmpje meepikken!
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Lidmaatschap
Lid worden bij Coach
Wil jij ook genieten van onze interessante en kwaliteitsvolle opleidingen? Aarzel dan niet en vraag je lidmaatschap aan. Dit kan
eenvoudig via onze website (www.coachbelgium.be).
Vul alle nodige gegevens in om je te registreren, vervolgens kan
je doorklikken om je aanvraag voor het lidmaatschap in te dienen.
Coach zal je een uitnodiging tot betaling sturen. Van zodra de
betaling van je lidgeld is ontvangen en verwerkt, heb je toegang
tot de online kalender met opleidingen.

Inschrijven voor een opleiding
Je hebt je bevestiging van betaling ontvangen? Proficiat!
Je zet een stap in de richting van levenslang leren en nog meer
creativiteit en enthousiasme voor jouw job!
Vanaf nu kan je de online kalender raadplegen en via de website
inschrijven voor onze cursussen, de online marathons en heb je
toegang tot de Online Bibliotheek met een heleboel interessante
opleidingen die je van thuis uit kan volgen.
De website geeft duidelijk weer voor welke opleiding er nog plaatsen vrij zijn.

Lidmaatschap hernieuwen?
Je lidmaatschap bij Coach is geldig voor een volledig jaar.
Vóór het einde van je lidmaatschap ontvang je van Coach een
bericht met een code om het lidmaatschap te hernieuwen.
Heb je problemen met registreren of lukt de inschrijving voor
een cursus niet online?
Contacteer dan onze ledendienst (Lale en Marjorie) op het nummer
02/344 88 07 of via mail: info@coachbelgium.be
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Lidmaatschap
Hoeveel kost een lidmaatschap?
Dankzij een tussenkomst van het Fonds voor bestaanszekerheid
van het Paritair Comité 314, kan Coach opleidingen aanbieden
aan zeer gunstige tarieven. Onderstaand vind je de lidgelden die
van toepassing zijn voor 2022:
• Werknemer, duaal lerende, werkenden onder
IBO-statuut

€ 50

€ 100
€ 150

•

Werkgever die minstens 1 personeelslid mee lid
maakt (d.w.z. als de werkgever tegelijkertijd
het lidmaatschap van zijn werknemer betaalt) Indien de werkgever lid is van Febelhair, Besko of
Bbf&w kan hij gratis aansluiten.

•

Werkzoekende

•

Laatstejaarscursisten (niet SO)

•

Leerkrachten uit de sector PC 314

•

Werkgever

•

Zelfstandige zonder personeel

€ 300
Bij inschrijving wordt een eenmalige waarborg gevraagd van € 25.
Indien je steeds de gereserveerde opleidingen volgt of tijdig verwittigt bij afwezigheid, wordt deze som op het einde van het
seizoen teruggestort op je rekening.
Verwittig je niet tijdig of ben je zonder geldige reden afwezig,
dan wordt deze waarborg definitief ingehouden en ontvang je een
factuur. Bij de eerstvolgende opleiding die je nadien wenst te
volgen, zal je opnieuw een waarborg van € 25 moeten betalen.

4

Lees onze algemene voorwaarden op www.coachbelguim.be
of vraag een kopie aan op ons secretariaat 02/344 88 07.

Materialen
Dit is basismateriaal. Check telkens ook bij je opleiding of je extra materiaal moet voorzien!

CUTTING

MEN

COLORING

STYLING
Niveau

Knipkam, ontwarkam, waterverstuiver,
kappersschaar, moduleerschaar, scheermes,
feather, verdeelclipsen (min. 7 stuks), ronde
borstels in verschillende diameters, spinneborstel, Denman, handdoeken, stijltang, krultang, tondeuze, haardroger en mondstuk, professionele producten voor styling en afwerking.
Grote knipkam (of bijlkam), fijne knipkam, grove
kam voor afwerking, waterverstuiver, kappersschaar, moduleerschaar, scheermes (met verwisselbare mesjes), verdeelclipsen, spinneborstel, Denman, handdoeken, tondeuze met
opzetstukken 1/3/6 en 9 mm, trimmer /taper,
haardroger, professionele producten voor styling
en afwerking.
Verfschort, handdoeken, handschoenen, zilverpapier, cellofaanpapier, verfpenselen (min. 3
stuks), verfmengpotjes (min. 3 stuks), puntkam, brede kam, verdeelclipsen (min. 7 stuks),
spatola, ronde borstels in verschillende diameters, haardroger en mondstuk, professionele
producten voor kleuring (tenzij anders vermeld
bij de opleidingsinformatie) wassen, verzorging,
styling en afwerking.
Puntkam, ontwarkam, snitkam, ontwarborstel,
opsteekborsteltje, ronde borstels met verschillende diameter, verdeelclipsen, spelden (open/
kort en lang), schuivers (mat/kort en lang),
elastiekjes (klein en groot en met haakjes),
krultang (medium), stijltang, haardroger en
mondstuk, professionele producten voor styling
en afwerking.

B

ASIS

Beginnende kappers (met minder dan 1 jaar fulltime
salonervaring) en professionals die de basistechnieken willen opfrissen.

M

EDIUM

Elke professional die al meer dan 1 jaar ervaring heeft
en die zijn basistechnieken wil verbeteren.

A

DVANCED

Ervaren professionals die nieuwe technieken willen
ontdekken.
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Coloring
+

M

Help?! Ik ben vastgeroest
in mijn kleuringen!
Docent: Mike Muyshondt

Niveau
Medium
Voor wie
Kappers die hun kleurskills willen opfrissen of uitdiepen.
Te verwachten
Ontbreekt het jou ook soms aan inspiratie voor je kleuringen?
Deze cursus focust zich op een opfrissing van je kleurkennis.
Je leert verschillende leuke en hedendaagse kleurplaatsingen die je de volgende dag al in het salon kan gebruiken
zodat je ook aan je bestaande kleurklanten iets nieuws kan
aanbieden.
Materialen
Basismateriaal coloring, cutting en styling.
Oefenhoofd lang haar lichtblond (toonhoogte 9), mee te
brengen of aan te kopen ter plaatse.
Extra materiaal
Weegschaal.
Producten
Professionele kleur, styling- en afwerkingsproducten zijn
aanwezig.
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Datum - Locatie

Di. 06/09/22 - Coach Antwerpen
Di. 04/10/22 - Coach Roeselare

Coloring
+

B

Start to balayage
Docent: Valérie Marichal

Niveau
Basis
Voor wie
Kappers die meer inzicht willen krijgen in het plaatsen van
balayages.
Te verwachten
Welke balayagetechnieken, scheidingspatronen, weefen teasingtechnieken bestaan er allemaal?
Welke verschillende resultaten geven die?
Wanneer en waar kies ik voor welke technieken?
Na de theorie en demonstratie ken je het antwoord op al
deze vragen en ga je in de praktijk aan de slag.
Materialen
Basismateriaal coloring en styling.
Oefenhoofd of snapcap dames massief, lang haar (toonhoogte 6) mee te brengen of aan te kopen ter plaatse.
Extra materiaal
Folies, extra kleurborstels, extra kleurpotjes, puntkammen
(ook met ijzeren punt), plankjes, cooboard/spatola of iets
soortgelijks, klassieke smalle eendenbekken in metaal.
Producten
Professionele kleur, styling- en afwerkingsproducten zijn
aanwezig.
Datum - Locatie

Ma. 21/11/22 - Coach Antwerpen
Ma. 28/11/22 - Coach Roeselare
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Coloring
+

A

Dimensional coloring
Docent: Valérie Marichal

Niveau
Advanced
Voor wie
Voor kappers die al een tijdje in het kappersvak staan en de
colorimetrie volledig beheersen.
Voor cursisten die de cursus 'It's all about toning' hebben
gevolgd is dit de ideale opvolger!
Te verwachten
Wat met een balayage of een kleur die te licht en/of te
egaal is geworden?
Met welke producten en technieken brengen we terug
dimensie in de kleur?
Na een theoretische toelichting en demonstratie ken je het
antwoord op die vragen en gaan we in de praktijk aan de slag.
Materialen
Basismateriaal coloring en styling.
Oefenhoofd of snap cap dames, lang lichtblond haar (toonhoogte 10), mee te brengen of aan te kopen ter plaatse.
Extra materiaal
Drie kleurpotjes, drie penselen (verschillende maten), folies,
plankjes, puntkammen (ook met ijzeren punt), verdeelclipsen.
Producten
Professionele kleur, styling- en afwerkingsproducten zijn
aanwezig.
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Datum - Locatie

Ma. 05/09/22 - Coach Roeselare
Ma. 17/10/22 - Coach Antwerpen

Coloring
M

Split block color
Docent: Evi Decat

Niveau
Medium
Voor wie
Creatieve kappers die inspiratie willen opdoen voor vlotte
blokkleurtechnieken.
Te verwachten
In deze cursus leer je kleurtechnieken die snel en eenvoudig toe te passen zijn in het kapsalon.
Je leert over blokkleuringen die een hip effect geven. Je
ontdekt hoe je variatie aanbrengt in de kleuring van je
klant, zowel voor een klein als een groot contrast.
Materialen
Basismateriaal coloring en styling.
Oefenhoofd of snap cap dames, halflang tot lang blond of
donkerblond haar (toonhoogte 6 of 7), mee te brengen of
aan te kopen ter plaatse.
Producten
Professionele kleur, styling- en afwerkingsproducten zijn
aanwezig.

Datum - Locatie

Ma. 05/09/22 - Coach Roeselare
Ma. 12/09/22 - Coach Antwerpen
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Cutting
+

M

Verfijn je gelijkmatige
lagensnit
Docent: Bess Uyttendaele

Niveau
Medium
Voor wie
Kappers die hun snittechniek willen opfrissen en verfijnen.
Te verwachten
In deze training nemen we alle technieken en de theorie
van een gelijkmatige lagensnit onder de loep.
Je verbetert op vlak van techniek, zuiverheid, inzicht en
lichaamshouding.
Je basistechnieken worden opgefrist en naar een hoger
niveau gebracht. Je leert nieuwe, moderne snitten die je onmiddellijk kan toepassen in het salon.
Materialen
Basismateriaal cutting en styling.
Oefenhoofd of snap cap dames, halflang haar, mee te
brengen of aan te kopen ter plaatse.
Producten
Professionele styling- en afwerkingsproducten zijn aanwezig.
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Datum - Locatie

Ma. 26/09/22 - Coach Roeselare
Ma. 03/10/22 - Coach Antwerpen

Cutting
+

M

Two times a wolf
Docent: Karin Vercammen

Niveau
Medium
Voor wie
Wil je mee up to date zijn met de laatste snittrends?
Dan is deze wolfcut-training zeker iets voor jou!
Te verwachten
Je leert de wolfcut-snit op twee verschillende lengtes
knippen met verschillende materialen.
Na onze snit geven we het kapsel een wolfwaardige styling.
Materialen
Basismateriaal cutting en styling.
Oefenhoofd of snap cap dames lang haar, mee te brengen
of aan te kopen ter plaatse.
Producten
Professionele styling- en afwerkingsproducten zelf mee te
brengen.

Datum - Locatie

Ma. 07/11/22 - Coach Roeselare
Ma. 21/11/22 - Coach Antwerpen
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Cutting
M

It's more than a bob
Docent: Michel Sas

Niveau
Medium
Voor wie
Voor kappers die ervaring hebben met basissnitten en
hun kennis over bobsnits willen uitdiepen.
Te verwachten
Je gaat dieper in op de creatie van boblijnen, met disconnectietechnieken, verschillende gradatietechnieken en op verschillende lengtes.
Materialen
Basismateriaal cutting en styling.
Oefenhoofd of snap cap dames halflang haar, mee te
brengen of aan te kopen ter plaatse.
Producten
Professionele styling- en afwerkingsproducten zijn aanwezig.
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Datum - Locatie

Ma. 17/10/22 - Coach Roeselare
Ma. 24/10/22 - Coach Antwerpen

Cutting
M

Kort haar met specials
Docent: Philip Noppe

Niveau
Medium
Voor wie
Gemotiveerde kappers die aan de klant iets nieuws wil
presenteren.
Te verwachten
Korte, frisse, héél commerciële kapsels met een special
effect.
De zogenaamde “bixie” is een ruige bob met een mix van
lagen om dimensie en textuur te creëren.
Na deze cursus heeft de bixie geen geheimen meer voor jou.
Materialen
Basismateriaal cutting en styling.
Oefenhoofd of snap cap dames half lang haar, mee te
brengen of aan te kopen ter plaatse.
Producten
Professionele styling- en afwerkingsproducten zijn aanwezig.

Datum - Locatie

Ma. 28/11/22 - Coach Roeselare
Ma. 12/12/22 - Coach Antwerpen
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Cutting
A

Disconnection en
undercut
Docent: Philip Noppe

Niveau
Advanced
Voor wie
Kappers die net voor dat tikkeltje extra willen gaan.
Te verwachten
Deze cursus draait rond nieuwe looks met Engelse snitinvloeden.
De undercut ziet er zeer gedefinieerd en chic uit. Door de
statige pompadour te combineren met de verfijnde quiff,
maakt dit kapsel een echte doorbraak.
Reden te meer voor jou om de snit helemaal onder de knie
te hebben.
Materialen
Basismateriaal cutting en styling.
Oefenhoofd of snap cap dames halflang tot lang haar,
mee te brengen of aan te kopen ter plaatse.
Producten
Professionele styling- en afwerkingsproducten zijn aanwezig.
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Datum - Locatie

Ma. 05/09/22 - Coach Antwerpen
Ma. 26/09/22 - Coach Roeselare

Cutting
M

Ontleden, tekenen en
knippen van een snit
Docent: Karin Vercammen

Niveau
Medium
Voor wie
Voor kappers die meer inzicht willen krijgen in een kapsel.
Te verwachten
Leer een kapsel uittekenen in graden alvorens het te knippen. Op basis van een foto, leer je het kapsel uit te tekenen.
Nadien zet je het om in de praktijk en knip je het kapsel op
een oefenhoofd.
Materialen
Basismateriaal cutting en styling.
Oefenhoofd of snap cap dames in de gepaste lengte voor
je gekozen kapsel, mee te brengen of aan te kopen ter
plaatse.
Extra materiaal
Een foto van een kapsel dat je wil ontleden, vier fijne stiften
in verschillende kleuren, meetlat.
Producten
Professionele styling- en afwerkingsproducten zelf mee te
brengen.
Datum - Locatie

Ma. 05/09/22 - Coach Antwerpen
Ma. 03/10/22 - Coach Roeselare
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Cutting
+

B

Knippen van krullen
Docent: Philip Deplaecie

Niveau
Basis
Voor wie
Kappers die krullen (beter) willen leren knippen en op zoek
zijn naar een volledig inzicht van alle krullen en technieken.
Te verwachten
Na deze cursus weet je hoe je krullen het best knipt zodat ze
boeiend worden.
Je leert de basis van een disconnectversie voor krullen
en je ontdekt de complete theorie over hoe je best met
krullen omgaat.
Materialen
Basismateriaal cutting en styling.
Oefenhoofd of snap cap dames met krullen, mee te brengen
of aan te kopen ter plaatse.
Extra materiaal
Eventueel extra oefenhoofd voor de beide snits uit te voeren.
Producten
Professionele styling- en afwerkingsproducten zijn aanwezig.
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Datum - Locatie

Ma. 19/09/22 - Coach Antwerpen
Di. 27/09/22 - Coach Roeselare

Opleidingsvergoeding
Binnen het paritair comité 314 (haartooi, fitness en schoonheidszorgen) worden werknemers die naschoolse, erkende
cursussen volgen, financieel beloond door middel van de opleidingsvergoeding.
Per erkende cursus die gevolgd wordt, ontvangen de werknemers
een effectieve geldsom.

WAT MOET DE WERKNEMER DOEN?
Om deze opleidingsvergoeding te bekomen, moet de werknemer
zijn aanwezigheid tijdens de erkende opleiding laten registreren.
Dit wil concreet zeggen: aan het onthaal vult de werknemer de
aanwezigheidslijst in met alle gevraagde gegevens (naam +
rijksregisternummer + IBAN en BICcode + handtekening).
Ten laatste 6 weken na de opleiding, ontvangt de werknemer de
opleidingsvergoeding op zijn bankrekening.

BEDRAG VAN DE OPLEIDINGSVERGOEDING
Het bedrag van de opleidingsvergoeding hangt af van de duur van
de erkende cursus. Bij een cursus van een halve dag (minimum 3
uur opleiding) ontvangt de werknemer € 37,50 bruto.
Bij een cursus van een volledige dag (minimum 6 uur opleiding),
bedraagt de opleidingsvergoeding € 75,00 bruto.
Het maximale bedrag aan opleidingsvergoedingen dat de werknemer per kalenderjaar kan ontvangen, bedraagt € 750,00 bruto.
AANMELDEN OP DE WEBSITE
Werknemers kunnen op de website www.fbz-pc314.be gratis een
login aanvragen om zo hun historiek van de door hen gevolgde
opleidingen te raadplegen.
Dit is geen verplichting, maar wel een handige tool!
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A DVANCED

M EDIUM

B ASIS

Niveau

B

Verfijn je gelijkmatige lagensnit

Core shapes
Color and cut of the moment

Shag haircut for men (London style)
Creative London hairstyles

9:30-16:30

9:30-16:30
9:30-16:30

9:30-16:30
9:30-16:30

M
B
A

M
B
B

M
M
M
M
B

M
A

Styling

Cutting

Styling

Coloring

Cutting

Mix

Styling

Men

Mix

Styling

Cutting

Coloring

Men

Mix

ma. 26 sep. 2022

ma. 03 okt. 2022

ma. 17 okt. 2022

ma. 17 okt. 2022

ma. 24 okt. 2022

ma. 24 okt. 2022

ma. 07 nov. 2022

ma. 07 nov. 2022

di. 08 nov. 2022

ma. 14 nov. 2022

ma. 21 nov. 2022

ma. 21 nov. 2022

ma. 28 nov. 2022

ma. 28 nov. 2022

A

Start to updo

9:30-16:30

B

Men

ma. 26 sep. 2022

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

Start to balayage

Two times a wolf

Hedendaagse krul- en stijltangtechnieken

Styling updo's

Mousy hair cut & color

It's more than a bob

Dimensional coloring

Quick Insta-proof updo's

Connection vs disconnection

Knippen van krullen

9:30-16:30

M

Cutting

ma. 19 sep. 2022
9:30-16:30

Italiaanse trends

Split block color

Help? Ik ben vastgeroest in mijn kleuringen!

B

9:30-16:30

Disconnection en undercut

9:30-16:30

M

Coloring

ma. 12 sep. 2022

9:30-16:30

Ontleden, tekenen en knippen van een snit

A

M

Coloring

di. 06 sep. 2022

9:30-16:30

9:30-16:30

Mix

A

Cutting

ma. 05 sep. 2022

ma. 19 sep. 2022

M

Cutting

ma. 05 sep. 2022

COACH ANTWERPEN

OPLEIDINGEN NAJAAR 2022

CAMPUS COACH

Start to updo
Verfijn je gelijkmatige lagensnit

Two times a wolf
Italiaanse trends

Kort haar met specials
Core shapes

9:30-16:30
9:30-16:30

9:30-16:30
9:30-16:30

9:30-16:30
9:30-16:30

M
B

M
A
B

M
M
M
B
B

M
M
A

M
M
A

M
B

M
M

Styling

Men

Styling

Cutting

Cutting

Cutting

Cutting

Coloring

Cutting

Mix

Styling

Styling

Cutting

Mix

Mix

Men

Mix

Cutting

Coloring

Men

Men

ma. 12 sep. 2022

ma. 19 sep. 2022

ma. 19 sep. 2022

ma. 26 sep. 2022

ma. 26 sep. 2022

di. 27 sep. 2022

ma. 03 okt. 2022

di. 04 okt. 2022

ma. 17 okt. 2022

ma. 17 okt. 2022

ma. 24 okt. 2022

ma. 07 nov. 2022

ma. 07 nov. 2022

ma. 14 nov. 2022

ma. 14 nov. 2022

ma. 21 nov. 2022

ma. 21 nov. 2022

ma. 28 nov. 2022

ma. 28 nov. 2022

di. 29 nov. 2022

ma. 12 dec. 2022

Menhair vs color

Start to balayage

Creative London hairstyles

Shag haircut for men (London style)

Color and cut of the moment

Hedendaagse krul- en stijltangtechnieken

Styling updo's

Mousy hair cut & color

It's more than a bob

Help? Ik ben vastgeroest in mijn kleuringen!

Ontleden, tekenen en knippen van een snit

Knippen van krullen

Disconnection en undercut

www.coachbelgium.be

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

Connection vs disconnection

Quick Insta-proof updo's

9:30-16:30

B

9:30-16:30

Dimensional coloring

A

Coloring

Split block color

9:30-16:30

M

Coloring
9:30-16:30

Kort haar met specials

Menhair vs color

ma. 05 sep. 2022

A

9:30-16:30
9:30-16:30

ma. 05 sep. 2022

B

M

di. 12 dec. 2022

COACH ROESELARE

M

Men

Cutting

ma. 06 dec. 2022

Praktische informatie
DEELNAMEPRIJS
Leden Campus Coach = GRATIS
EXTRA KOSTEN
Oefenhoofd of Snap Cap aankoop:
Gezien de prijzen van de oefenhoofden door grondstof- en bevoorradingsproblemen gevoelig zullen opslaan, zijn we genoodzaakt
onze prijzen aan te passen. We doen er alles aan om deze zo
voordelig mogelijk te houden.
Snap Cap Hoofdvorm: gratis ter beschikking tijdens de opleiding of
mogelijkheid tot aankoop aan € 12
Oefenhoofd te huur: € 18
Indien syllabus: kost afhankelijk van aantal pagina’s
NEEM CONTACT MET ONS OF CHECK DE WEBSITE AANGAANDE
HET TYPE OEFENHOOFD INDIEN JE ZELF EEN OEFENHOOFD MEEBRENGT.
UURREGELING
9u30 – 16u30 tenzij anders staat aangegeven in de kalender.
30 minuten middagpauze, lunch zelf mee te brengen.
Verwittig steeds het secretariaat wanneer je niet of later aanwezig
zal zijn (02/344 88 07).
Niet verwittigde afwezigheden kunnen leiden tot verlies van het
lidmaatschap en borg.
INFO & INSCHRIJVINGEN
Inschrijven kan door te boeken via onze website:
www.coachbelgium.be
of te mailen naar:
info@coachbelgium.be
COACH ANTWERPEN
Karel Geertsstraat 2b - 2140 Antwerpen
COACH BRUSSEL (HOOFDZETEL)
Marguerite Bervoetsstraat 136 - 1190 Brussel
COACH ROESELARE
Brugsesteenweg 363/6 - 8800 Roeselare
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Hedendaagse krul- en
stijltangtechnieken

Styling
M

A

+

B

Docent: Bess Uyttendaele

Niveau
Basis / Medium / Advanced
Voor wie
Kappers met interesse in afwerking en creativiteit die hun
styling- en finishingtechnieken willen verbeteren.
Te verwachten
In deze training duiken we in de wondere wereld van de
hedendaagse krul- en stijltangtechnieken.
Je leert een variatie aan nieuwe technieken met het warme
ijzer.
Je gaat naar huis met tonnen inspiratie en nieuwe
afwerkingstechnieken.
Materialen
Basismateriaal styling.
Oefenhoofd of snap cap dames met halflang tot lang
haar, mee te brengen of te huren.
Extra materiaal
Alle krul- en stijltangen die je in huis hebt.
Producten
Professionele styling- en afwerkingsproducten zijn aanwezig.

Datum - Locatie

Ma. 07/11/22 - Coach Roeselare
Ma. 14/11/22 - Coach Antwerpen

21

Start to updo

Styling
+

B

Docent: Tom De Waele

Niveau
Basis
Voor wie
Voor pas afgestudeerde kappers, leerlingen die leren op
de werkvloer en iedereen die zijn basistechnieken in opsteekwerk wil opfrissen om nadien vol zelfvertrouwen aan de
slag te gaan.
Te verwachten
Welke materialen zijn er?
Wat heb je nodig voor opsteekwerken?
Hoe maak je volume en waar plaats je die volumes?
Je doorloopt de klassieke chignon tot een iets losser
krullenkapsel.
Materialen
Basismateriaal styling.
Oefenhoofd of snap cap dames lang haar, mee te brengen
of te huren.
Producten
Professionele styling- en afwerkingsproducten zelf mee te
brengen.
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Datum - Locatie

Ma. 19/09/22 - Coach Roeselare
Ma. 26/09/22 - Coach Antwerpen

Quick Insta-proof updo's

Styling
+

B

Docent: Alissia Porez

Niveau
Basis
Voor wie
Voor ambitieuze kappers die eenvoudige opsteekkapsels
willen realiseren en hun skills op sociale media willen opkrikken.
Te verwachten
Je leert vlotte hair updo’s maken en tegelijkertijd ga je aan
de slag met Instagram en Canva, een tool om je socialemediaposts op te maken.
Kom maar op met die likes!
Materialen
Basismateriaal styling.
Oefenhoofd of snap cap dames lang haar, mee te brengen
of te huren.
Extra materiaal
Computer, tablet, smartphone en sierspelden.
Producten
Professionele styling- en afwerkingsproducten zelf mee te
brengen.

Datum - Locatie

Ma. 12/09/22 - Coach Roeselare
Ma. 17/10/22 - Coach Antwerpen
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Styling updo's

Styling
B

Docent: Alissia Porez

Niveau
Basis

Voor wie
Kappers met een passie voor opsteekkapsels en stylingtechnieken.

Te verwachten
Je leert opsteken met een goede voorbereiding qua
styling.
Je gaat aan de slag met een stijltang, krultang, wafelijzertang,… om je updo’s te creëren.
Materialen
Basismateriaal styling.
Oefenhoofd of snap cap dames lang haar, mee te brengen
of te huren.
Producten
Professionele styling- en afwerkingsproducten zelf mee te
brengen.
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Datum - Locatie

Ma. 24/10/22 - Coach Roeselare
Ma. 07/11/22 - Coach Antwerpen

Creative London
hairstyle

Mix
+

A

Docent: Michel Sas

Niveau
Advanced
Voor wie
Kappers die naar het volgende niveau willen gaan en zich
creatief willen uitleven.
Te verwachten
In deze cursus leer je de laatste nieuwe trends uit London
kennen.
Je werkt ze praktisch uit, gecombineerd met aangepaste
kleurtechnieken.
Materialen
Basismateriaal coloring, cutting en styling.
Oefenhoofd of snap cap dames lang haar (toonhoogte 9),
mee te brengen of aan te kopen ter plaatse.
Extra materiaal
Extra folies (zilver- en huishoudfolie), spatola.
Producten
Professionele kleur, styling- en afwerkingsproducten zijn
aanwezig.

Datum - Locatie

Ma. 21/11/22 - Coach Roeselare
Ma. 28/11/22 - Coach Antwerpen
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Mix
A

Italiaanse trends
Docent: Evi Decat

Niveau
Advanced
Voor wie
Creatieve kappers die graag de nieuwste trends wil ontdekken. Italian style!
Te verwachten
In deze cursus ontdek je nieuwste Italiaanse trends, zowel
op vlak van kleuring als snit.
Als bruisend modemekka van Europa, is Italië de ideale inspiratiebron voor creatieve kappers.
Materialen
Basismateriaal coloring, cutting en styling.
Oefenhoofd of snap cap dames met donker blond halflang
haar (toonhoogte 7), mee te brengen of aan te kopen ter
plaatse.
Producten
Professionele kleur, styling- en afwerkingsproducten zijn
aanwezig.
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Datum - Locatie

Ma. 19/09/22 - Coach Antwerpen
Ma. 14/11/22 - Coach Roeselare

Color and cut
of the moment

Mix
+

M

Docent: Philip Deplaecie

Niveau
Medium
Voor wie
Kappers die salonvriendelijke hedendaagse trends in
kleur en snit willen aanbieden aan hun klanten.
Te verwachten
Je leert een makkelijk uitvoerbare commerciële snit die
meteen aanslaat bij klanten.
Deze snit wordt gecombineerd met dé kleurtechniek van
het moment: een warme winterse blokkleurtechniek met een
eenvoudige plaatsing, een fijne afwisseling van de populaire
balayage en blendingtechnieken die te veel tijd innemen.
Materialen
Basismateriaal coloring, cutting en styling.
Oefenhoofd of snap cap dames met blond halflang haar
(toonhoogte 9 of 10), mee te brengen of aan te kopen ter
plaatse.
Extra materiaal
Extra zilver- en huishoudfolie, styling tools.
Producten
Professionele kleur, styling- en afwerkingsproducten zijn
aanwezig.
Datum - Locatie

Di. 08/11/22 - Coach Antwerpen
Ma. 14/11/22 - Coach Roeselare
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Mix
B

Mousy hair
cut & color
Docent: Tom De Waele

Niveau
Basis
Voor wie
Voor kappers die de laatste trend voor brunettes willen
volgen.
Te verwachten
Je leert een eenvoudige lagentechniek op lang haar, afgewerkt met een bottleneck bang.
Daarna leer je ook een kleurtechniek die geïnspireerd is op
de nieuwste trends op sociale media: mousy hair.
Het is een populaire techniek bij de jonge generatie die een
zeer natuurlijke, lichtbruine look met veel diepte creëert.
Materialen
Basismateriaal coloring en cutting.
Oefenhoofd of snap cap dames met lang haar (toonhoogte
5), mee te brengen of aan te kopen ter plaatse.
Producten
Professionele kleur, styling- en afwerkingsproducten zijn
aanwezig.
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Datum - Locatie

Ma. 25/04/22
17/10/22 - Coach Roeselare
Ma. 24/10/22
16/05/22 - Coach Antwerpen

Men
M

Core shapes
Docent: Glenn Saey

Niveau
Medium
Voor wie
Kappers met basiskennis die zich willen verdiepen in
mannensnits
Te verwachten
Tijdens deze cursus leer je de basisvormen van het mannenknippen. De opleiding is gebaseerd op gradatie en lagen om
een bepaalde vorm te bekomen.
• Je leert het haar ontleden en de gelaatsvorm bestuderen.
• Je leert kapsels ontleden: stijl, vorm en de werkwijze
om dat kapsel te bekomen.
• We maken samen een stappenplan op door de ontleding
van een oefenhoofd.
• We bespreken bodypositioning.
• Je leert de klassieke beardtrim en hoe je baard en huid
verzorgt.
• Je krijgt tips en tricks over de keuze voor bepaalde producten.
Materialen
Basismateriaal men.
Oefenhoofd heren met baard, mee te brengen of aan te
kopen ter plaatse.
Producten
Professionele styling- en afwerkingsproducten zelf mee te
brengen.
Datum - Locatie

Ma. 07/11/22 - Coach Antwerpen
Ma. 12/12/22 - Coach Roeselare
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Men
M

Connection vs
disconnection
Docent: Glenn Saey

Niveau
Medium
Voor wie
Kappers die alle tools willen ontdekken en toepassen bij een
herensnit.
Te verwachten
In deze all-in opleiding oefenen we drie verschillende
stijlen waarbij creativiteit en eens uit je comfortzone stappen de basis vormen.
Je knipt een lang kapsel tot boven de schouders, een technisch kapsel met veel textuur en disconnectie, en een undercut met een korte fade.
Materialen
Basismateriaal men.
Oefenhoofd heren zonder baard, mee te brengen of aan
te kopen ter plaatse.
Producten
Professionele styling- en afwerkingsproducten zelf mee te
brengen.
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Datum - Locatie

Ma. 19/09/22 - Coach Roeselare
Ma. 26/09/22 - Coach Antwerpen

Men
M

Shag haircut for men
(London style)
Docent: Leslie Schwartz

Niveau
Medium
Voor wie
Kappers met aantal jaren ervaring die niet vertrouwd
zijn met de ‘rocking haircuts’ van vandaag en die hun
creatieve kennis willen bijschaven.
Te verwachten
Een inspirerende dag waarin je een lange en een korte
shag haircut leert knippen.
Je leert ook diverse stylingtips en twists. Het wordt een
opleiding vol tips en tricks die je meteen kan toepassen in
het salon.
Materialen
Basismateriaal men.
Oefenhoofd heren zonder baard, mee te brengen of aan
te kopen ter plaatse.
Extra materiaal
Eventueel krultang.
Producten
Professionele styling- en afwerkingsproducten zelf mee te
brengen.
Datum - Locatie

Ma. 21/11/22 - Coach Roeselare
Ma. 28/11/22 - Coach Antwerpen
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Menhair vs color

Men
+

M

Docent: Mike Muyshondt

Niveau
Medium
Voor wie
Kappers of barbiers die hun creatieve kleurskills een boost
willen geven.

Te verwachten
Leer hoe je kleurtechnieken of ontkleuringen toepast bij
een man, zonder zijn mannelijke uitstraling te verliezen.
Doe nieuwe kleurervaringen op, die je vervolgens combineert
met hippe kniptechnieken.
Materialen
Basismateriaal men.
Oefenhoofd heren zonder baard, mee te brengen of aan
te kopen ter plaatse.
Extra materiaal
Weegschaal, feather en diffusor.
Producten
Professionele kleur, styling- en afwerkingsproducten zijn
aanwezig.
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Datum - Locatie

Di. 29/11/22 - Coach Roeselare
Di. 06/12/22 - Coach Antwerpen

Mentor

Mentoropleiding

Voor wie
De sectorale mentoropleiding is verplicht voor iedereen
die een erkenning wenst of heeft aangevraagd om een leerling op te leiden in het salon of op de leerwerkplek.

Doel
Deze tweedaagse opleiding leert je hoe je best vakkennis
kan coachen, hoe je gesprekken kan voeren en opvolgen,
hoe je leerlingen kan motiveren en leerkansen kan creëren en
hoe je feedback kan geven en evalueren.
Je leert van elkaar en gaat met een heleboel inspirerende en
bruikbare informatie naar huis.
Het volgen van deze opleiding is ook een aanrader voor
iedereen die medewerkers begeleidt.
Wanneer de opleiding gevolgd wordt door een werknemer,
kan men gebruikmaken van de doelgroepvermindering.

Inschrijven
Inschrijven kan via www.duaalleren314.be
De mentoropleiding is gratis voor leden van Febelhair &
Coach.
Voor niet-leden is de kostprijs € 200 (excl.btw).

Vragen?
Stuur een mail of contacteer een sectorconsulent.

Contactgegevens sectorconsulent
duaal.leren@fbz-fse.org
+32 484 48 99 80 of +32 484 48 24 98
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Onze partners
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Omdat

ONZE PARTNERS

levenslang leren

belangrijk
b l i j f t

Coach vzw
Marguerite Bervoetsstraat 136
1190 Brussel
T 02 344 88 07
info@coachbelgium.be
www.coachbelgium.be

