
OPLEIDINGEN NAJAAR 2018 - VOORJAAR 2019

COLORING
COLOR GREY

 advanced 

Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Elke gediplomeerde kapper met minstens 3 jaar 
ervaring.

Wat mag je verwachten? 
Probleemoplossend denken, hoe bekomt  
 men de grijze haarkleur? Wat kan, wat kan niet?  
Hoe gaat men te werk? Wat rekent men aan bij 
zijn klant? Hoeveel tijd voorziet men?

Materiaal: 
verfschort, handdoeken, handschoenen, 
zilverpapier, cellofaanpapier, verfpenselen (min 
3 stuks), verfmengpotjes (min 3 stuks), puntkam, 
verdeelclipsen (min 7 stuks), brede kam, spatola, 
haardroger, borstel

COLOR ME

 basic

Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Kappers met relatief weinig ervaring die graag 
creatief uit de hoek komen.

Wat mag je verwachten? …
Doelgerichte, eenvoudige, creatieve technieken 
om de klant vol zelfvertrouwen mee te nemen in 
jouw creatief verhaal.

Materiaal: 
verfschort, handdoeken, handschoenen, 
zilverpapier, cellofaanpapier, verfpenselen (min 
3 stuks), verfmengpotjes (min 3 stuks), puntkam, 
verdeelclipsen (min 7 stuks), brede kam, spatola, 
haardroger, borstels

CUTTING
START TO CUT 

 basic
Opgelet! Dit is een 3-daagse opleiding!
Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Voor iedereen die nog weinig ervaring heeft op 
de werkvloer als het op knippen aankomt. De 
doelgroep zijn leerlingen die leren op de werk-
vloer en jonge werknemers. 

Wat mag je verwachten?
We gaan met de basissnitten aan de slag. We 
hechten bijzondere aandacht aan de kniptech-
nieken, ergonomie, de schaar en stand van de 
vingers. Je mag ook tips & tricks verwachten om 
beginnersfouten te vermijden.

Materiaal: 
verdeelclipsen (min 7 stuks), knipkam, ontwar-
kam, haardroger, tondeuse, waterverstuiver, 
spinneborstel, Denman, scheermes, feather, stijl-
tang, krultang, ronde borstels met verschillende 
diameters, handschoenen, kappersscharen 

START TO MEN’S CUT 

 basic
Opgelet! Dit is een 3-daagse opleiding!
Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Voor iedereen die nog weinig ervaring heeft op 
de werkvloer als het op knippen aankomt. De 
doelgroep zijn leerlingen die leren op de werk-
vloer en jonge werknemers.

Wat mag je verwachten?
Van juist schaargebruik tot klassiek opknippen. 
Kortom, de weg naar het barbieren.

Materiaal: 
grote knipkam, fijne knipkam, grove kam voor 
afwerking, tondeuse met opzetstukken 1/3/6 en 

9 mm, kappersschaar, moduleerschaar, haardro-
ger, handdoeken, scheermes (met verwisselbare 
mesjes), spinneborstel, Denman, doorrolborstel

MEN’S CUT

 medium 

Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Voor elke kapper die zich verder wil bekwamen 
in het herenkappen.

Wat mag je verwachten?
Je krijgt een opleiding die ervoor zorgt dat je 
ook de heren een trendy kapsel kan geven. We 
bekijken de huidige trends en leren hoe we dit 
gaan toepassen in het kapsalon.

Materiaal: 
grote knipkam, fijne knipkam, grove kam voor 
afwerking, tondeuse met opzetstukken 1/3/6 en 
9 mm, kappersschaar, moduleerschaar, haardro-
ger, handdoeken, scheermes (met verwisselbare 
mesjes), spinneborstel, Denman, doorrolborstel

THE BELGIAN OLD SCHOOL

 basic

Voor wie is deze opleiding geschikt?
Voor elke kapper die zich verder wil specialiseren 
in het herenkappen.

Wat mag je verwachten? 
De lesgever brengt je in de sfeer van The Old 
School met een scheerdemo op model. Daarna 
gaan jullie zelf aan de slag om de technieken 
van “The Classic Cut Collection” onder de knie 
te krijgen.

Materiaal: 
grote knipkam, fijne knipkam, grove kam voor 
afwerking, tondeuse met opzetstukken 1/3/6 en 
9 mm, kappersschaar, moduleerschaar, haardro-

HAIRSTYLE

Wij nodigen u uit om regelmatig de website www.coachbelgium.be te raadplegen om op de hoogte te blijven van nieuwe opleidingen
of om na te kijken welk materiaal u nodig heeft voor een bepaalde opleiding. 

Wanneer onze opleidingen volzet zijn, kunnen wij voorzien in nieuwe data. Wens je op de hoogte te blijven, word dan fan van ons op Facebook en schrijf je in op onze nieuwsbrief!

LOVE THE WORLD OF UP DO & BRAID

 basic

Voor wie is deze opleiding geschikt?
Ben je net afgestudeerd en wil je graag een opfris-
sing in het opsteken en de vlechttechnieken dan 
ben je bij de basis opleidingen op het juiste adres.

Wat mag je verwachten? 
Tijdens de opleiding “Love the world of up do 
and braids” kijken we naar de trends van over 
onze grenzen, zowel voor bruids-, rode loper- als 
feestkapsels. Gemakkelijk toepasbare technie-
ken met een ‘wouw ‘resultaat!

Materiaal: 
puntkam, ontwarkam, snitkam, ontwarborstel, 
opsteekborsteltje, ronde borstels met verschil-
lende diameters, krultang (medium), stijltang, 
haardroger met mondstuk, spelden (open/ kort 
en lang), schuivers (mat/ kort en lang), elastiek-
jes (klein en groot en met haakjes) en verdeel-
spelden. Vergeet vooral je krultang, stijltang en 
haarspelden niet, evenals je tonnen motivatie!

 advanced

Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Voor mensen die reeds een basiscursus volgden 
of veel ervaring hebben in opsteken en vlechten.

Wat mag je verwachten? 
Geavanceerde kapsels maken met eventueel 
gebruik van opvul- en haarstukken. 

Materiaal: 
puntkam, ontwarkam, snitkam, ontwarborstel, 
opsteekborsteltje, ronde borstels met verschil-
lende diameters, krultang (medium), stijltang, 
haardroger met mondstuk, spelden (open/ kort 
en lang), schuivers (mat/ kort en lang), elastiek-
jes (klein en groot en met haakjes), verdeelspel-
den, haarstukken en opvulstukken. 

MENTOROPLEIDING
Opgelet! Dit is een 2-daagse opleiding. De 
opleidingen staan aangegeven met een cijfer en 
een letter. Combineer steeds de 2 opleidingen met 
dezelfde letter (bvb 1A en 2A.)

Voor wie is deze opleiding geschikt?
Deze opleiding is een meerwaarde voor iedereen 
die bezig is met het opleiden van leerlingen, jonge 
werknemers, ... .

Wat mag je verwachten?
Het doel is deelnemers vaardigheden bij te 
brengen op het vlak van begeleiding, coaching 
en opleiding van “werkpleklerenden”. Het traject 
bestaat uit 5 sessies die allen verplicht gevolgd 
moeten worden. Door het volgen van deze oplei-
ding bekomen werknemers een attest, noodza-
kelijk voor de mentorkorting. Tijdens de opleiding 
krijgen de deelnemers alle nodige info betreffende 
het aanvragen van deze korting en alle noodzake-
lijke administratie.

Mentorkorting:
Werkgevers worden aangemoedigd om hun 
onderneming open te stellen voor opleidingen op 
de werkvloer door de zogenaamde “doelgroepver-
mindering voor mentors”. Dat is een lastenverla-
ging van 800 euro per kwartaal voor werkgevers 
die opleidingen op de werkvloer organiseren voor 
jongeren (vb. stagiairs uit het voltijds secundair 
onderwijs, jongeren met een overeenkomst alter-
nerd leren) of hun leerkrachten en die daarvoor 
één of meer werknemers als begeleider/mentor 
inzetten. Deze lastenverlaging is een korting op 
de sociale zekerheidsbijdragen die de werkgevers 
normaal gezien moeten betalen.

VAN HARD NAAR SLIM WERKEN 
Voor wie is deze opleiding geschikt?
Deze training is jou op het lijf geschreven als je:
¬ een ondernemer bent met een grote verant-

woordelijkheid voor het slagen van jouw zaak;
¬ elke dag in contact komt met klanten en mede-

werkers;
¬ een verandering op gang wil brengen en daarbij 

wat hulp kan gebruiken;
¬ op zoek bent naar het evenwicht tussen succes 

en innerlijke rust.

Wat mag je verwachten? 
In “Van hard naar slim werken” geven we je 
onschatbare input: de ervaringen van alle 
ondernemers die we ooit al geholpen hebben. 
Zij kampten ook met onzekerheid of wisten niet 
welke richting ze moesten inslaan. Verschillende 
succesverhalen zullen je ongetwijfeld inspireren. 
Zo vind je de kracht om het zelf ook anders te 
doen. Deze introductie geeft je alvast inzicht 
in wat je nog nodig hebt om je missie uit te 
schrijven en effectief in te zetten op de werkvloer. 

Je krijgt tips en tricks waarmee je onmiddellijk 
aan de slag kan.

INVLOED VAN GEZONDE VOEDING 
OP HUID & HAAR 
Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Voor iedereen die belang hecht aan een gezond 
en evenwichtig voedingspatroon en meer wil 
weten over welke voedingsstoffen specifiek een 
invloed hebben op huid & haar. 

Wat mag je verwachten? 
Wat je eet heeft een grote invloed op de conditie 
van je huid en haar. “Je bent wat je eet” is een be-
kende uitspraak maar welke voeding is nu ideaal 
voor een stralende huid en een gezonde haardos? 
Een SANA-Coach leert jou tijdens deze workshop 
hoe gericht advies te geven aan je klanten.

LOCATIES
 COACH ANTWERPEN:

Karel Geertsstraat 2b, 2140 Antwerpen
 COACH ROESELARE: 

Brugsesteenweg 363 bus 6, 8800 Roeselare
 COACH BRUSSEL:

Marguerite Bervoetsstraat 136, 1190 Brussel

DEELNAMEPRIJS
leden Campus Coach = GRATIS

EXTRA KOSTEN 
¬ oefenhoofd aankoop: tussen 40,00 en  
55,00 euro, afhankelijk van het type dat  

nodig is voor de opleiding
¬ oefenhoofd te huur: 16,00 euro

¬ indien syllabus: kost afhankelijk van aantal 
pagina’s 

NEEM CONTACT MET ONS OF CHECK DE 
WEBSITE AANGAANDE HET TYPE INDIEN U 

ZELF EEN OEFENHOOFD MEEBRENGT.

UURREGELING
9u30 – 16u30 tenzij anders staat aangegeven 

in de kalender. 30 minuten middagpauze, lunch 
aangeboden door Campus Coach. Indien u later 
aankomt zonder te verwittigen, kunnen wij niet 
instaan voor de lunch. Steeds het secretariaat 

verwittigen wanneer u niet of later aanwe-
zig zal zijn (02/3448807). Niet verwittigde 

afwezigheden kunnen leiden tot verlies van het 
lidmaatschap.

INFO & INSCHRIJVINGEN
Inschrijven kan door het formulier in bijlage
 ingevuld terug te sturen per post (Campus 

Coach, Marguerite Bervoetsstraat 136 
1190 Vorst), fax (02 346 55 12) of e-mail
 (info@coachbelgium.be). Of gebruik het 

inschrijvingsformulier op de website: 

www.coachbelgium.be



TREND CUT & COLOR

 medium 

Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Kappers die zichzelf, hun snitten en kleuringen 
willen inspireren op de hedendaagse trends. 

Wat mag je verwachten? 
Geïnspireerd door de street vibes, waar trends 
worden geboren, werken we dit jaar aan een 
collectie die “Londen” belichaamt . Invloeden 
van straatmode, culturen en subculturen die 
ons op weg zetten om een eigen stijl te creëren. 
Welke trend zullen we de komende maanden 
bij ons in de straten waarnemen? Tijdens deze 
opleiding wordt de kleur in harmonie met de snit 
uitgewerkt. 

Materiaal: 
verdeelclipsen (min 7 stuks), knipkam, ontwar-
kam, haardroger, tondeuse, waterverstuiver, 
spinneborstel, Denman, scheermes, feather, 
stijltang, krultang, ronde borstels met verschil-
lende diameters, handschoenen, verfschort, 
handdoeken, zilverpapier, cellofaanpapier, 
verfpenselen (min 3 stuks), verfmengpotjes (min 
3 stuks), puntkam, brede kam, spatola, kappers-
scharen
 
LOOK & LEARN TRENDS
Tijdens deze look & learn worden we geïnspi-
reerd door het Coiffure.org educators team. Zij 
lieten zich op hun beurt inspireren door de street 
vibes van Londen. Invloeden van straatmode, 
culturen en subculturen die hen en de kappers 
van vandaag op weg zetten om een eigen stijl 
te creëren. Tijdens deze look & learn, aange-
past aan het seizoen, komen zowel cut & color 
aan bod. Ben je geïnspireerd en wil je hiermee 
verder aan de slag? Volg dan zeker de bijhorende 
opleiding “Trend cut & color”.

COLORING &  
STYLING
COLOR & STYLE

 medium 

Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Kappers en salonmedewerkers die op de hoogte 
willen blijven van de nieuwe trends op het 
gebied van kleurtechnieken. 

Wat mag je verwachten?
De laatste nieuwe trends van kleurtechnieken, 
toepasbaar op hedendaagse klanten en stijlen: 
afwerkingstechnieken om de kleurtechnieken 
beter tot hun recht te laten komen. 

Materiaal:
verfschort, handdoeken, handschoenen, 
zilverpapier, cellofaanpapier, verfpenselen 
(min 3 stuks), verfmengpotjes (min 3 stuks), 
puntkam, verdeelclipsen (min 7 stuks), brede 
kam, spatola, haardroger, puntkam, ontwarkam, 
snitkam, ontwarborstel, opsteekborsteltje, ronde 
borstels met verschillende diameters, krultang 
(medium), stijltang, spelden (open/kort en lang), 
schuivers (mat/kort en lang), elastiekjes (klein en 
groot en met haakjes)

STYLING
THE WORLD OF EXTENSIONS

 basic

Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Voor kappers die kennis willen opdoen uit de we-
reld van extensies en de verschillende systemen 
die er zijn.

Wat mag je verwachten? 
Tijdens de opleiding stellen we de vijf systemen 
voor om extensies te plaatsen. De keratine 
extensies, de sticker hair, het flat Ring-on 
systeem, weft hair en de clip-on’s. We stellen 
alle materialen ter beschikking zodat jullie de 
kans krijgen om al deze systemen zelf eens toe 
te passen op een oefenhoofd.

Materiaal:
verdeelclipsen (min 7 stuks), puntkam, stijltang, 
kappersschaar.

Extra: Voor deze opleiding kan je zelf een 
eigen oefenhoofd (bruin, echt haar, halflang, 
eventueel gelijke lagen) meebrengen of 
je kan er één huren. Daarnaast ben je verplicht 
een materiaalpakket aan te kopen van € 50,00. 
Je krijgt wel een kortingsbon van € 50,00 die 
je kan gebruiken bij je volgende aankoop van 
extensies.

PARTY UP DO

 medium 

Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Kappers die nood hebben aan ideeën voor opste-
ken (feestdagen, bruiden, ed,…) of kappers die 
hun technieken willen verbeteren of trainen.

Wat mag je verwachten? 
Draagbare kapsels 

Materiaal: 
puntkam, ontwarkam, snitkam, ontwarborstel, 
opsteekborsteltje, ronde borstels met 
verschillende diameters, krultang (medium), 
stijltang, haardroger met mondstuk, spelden 
(open/kort en lang), schuivers (mat/kort en lang), 
elastiekjes (klein en groot en met haakjes), pin 
met lus aan in plastiek, grote naald met 
botte punt, siergaren.

ger, handdoeken, scheermes (met verwisselbare 
mesjes), spinneborstel, Denman, doorrolborstel

SHORT CUT

 basic

Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Afgestudeerden, studenten en beginnende 
kappers. Kappers die nood hebben aan een 
opfrissing van de basissnit in kort haar 

Wat mag je verwachten?
Wat is momenteel hot in kort haar? Visualiseren 
van de gevraagde snit van de klant aan de hand 
van de drie vormen en technieken – vierkant, 
rond, driehoek en lijnen, lagen en gradatie. 
Dat allemaal wordt in een hedendaags jasje 
gestopt.

Materiaal: 
grote knipkam, fijne knipkam, grove kam voor 
afwerking, tondeuse met opzetstukken 1/3/6 
en 9 mm, kappersschaar, moduleerschaar, 
haardroger, handdoeken, scheermes (met 
verwisselbare mesjes), spinneborstel, Denman, 
doorrolborstel
 
SHORT CUT 

 advanced 

Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Kappers met 5 jaar knipervaring die hun comfort 
zone willen vergroten 

Wat mag je verwachten?
Door plaatsing van de knip- en verdeellijn inzich-
ten krijgen in een knippatroon/-zones, dimensie 
krijgen in het te bekomen resultaat …Kort is 
hot/vrouwelijk/ sensueel … aangevuld met een 
passende kleur om kracht aan de snit te geven. 
We gebruiken stickerhair om het verhaal verder 
af te maken.

Materiaal:
grote knipkam, fijne knipkam, grove kam voor 
afwerking, tondeuse met opzetstukken 1/3/6 en 
9 mm, kappersschaar, moduleerschaar,  
haardroger, handdoeken, scheermes  
(met verwisselbare mesjes), spinneborstel,  
Denman, doorrolborstel

CUTTING &  
COLORING
 
SALON CUT & COLOR 

 medium 

Voor wie is deze opleiding geschikt? 
De opleiding is geschikt voor kappers die 
de basis beheersen van kleur-, snit- en
stylingtechnieken.

Wat mag je verwachten? 
Een volledig uitgewerkt commercieel kapsel. 
Zowel snit, kleur als styling komen aan bod.

Materiaal: 
verdeelclipsen (min 7 stuks),
knipkam, ontwarkam, haardroger, tondeuse, 
waterverstuiver, spinneborstel, Denman, 
scheermes, feather, stijltang, krultang, 
ronde borstels met verschillende diameters, 
handschoenen, verfschort, handdoeken, zilverpa-
pier, cellofaanpapier, verfpenselen (min 3 stuks), 
verfmengpotjes (min 3 stuks), puntkam, brede 
kam, spatola, een kleurplank.

SALON CUT & COLOR IN ANTWERPEN 

 advanced 

Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Kappers met ervaring in snit en kleur.

Wat mag je verwachten? 
Een up to date snit combo kleur, direct te ge-
bruiken in het salon met een edgy kantje, indien 
gewenst. Gegeven met liefde voor het haar ... en 
gepassioneerd door het haar, mode, kleur ... easy 
work for big result.

Materiaal: 
verdeelclipsen (min 7 stuks), knipkam, ontwar-
kam, haardroger, tondeuse, waterverstuiver, 
spinneborstel, Denman, scheermes, feather, 
stijltang, krultang, ronde borstels met verschil-
lende diameters, handschoenen, verfschort, 
handdoeken, zilverpapier, cellofaanpapier, 
verfpenselen (min 3 stuks), verfmengpotjes (min 
3 stuks), puntkam, brede kam, spatola

SALON CUT & COLOR IN ROESELARE

 advanced 

Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Kappers met 3 jaar ervaring.

Wat mag je verwachten? 
Een mix van kleur- en snittechnieken met 2 moderne, 
actuele damessnitten. Waarvan 1 van de snitten 
volledig zal gekleurd worden met een bijpassende 
kleurtechniek. In deze training liggen de accenten 
op de combinatie snit en kleur. Hoe gaat een kleur 
de snit ondersteunen en hoe gaat de snit de kleur 
versterken? Hoe gaan we om met de synergie op 
elkaar?

Materiaal: 
verdeelclipsen (min 7 stuks), knipkam, ontwar-
kam, haardroger, tondeuse, waterverstuiver, 
spinneborstel, Denman, scheermes, feather, stijl-
tang, krultang, ronde borstels met verschillende 
diameters, handschoenen, verfschort, handdoe-
ken, zilverpapier, cellofaanpapier, verfpenselen 
(min 3 stuks), verfmengpotjes (min 3 stuks), 
puntkam, brede kam, spatola, kappersschaar
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