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Beste haarprofessionals,

Ook in een periode gedomineerd door Covid-19 gaat de tijd snel…
Hier zijn we weer met het programma voor ons volgend seizoen,
vol interessante en kwaliteitsvolle opleidingen voor een prikje!
We hebben er zin in en zijn ervan overtuigd dat we dit seizoen
weer voluit gaan kunnen doen wat we graag doen: elke week in
elk van onze centra tientallen enthousiaste cursisten ontvangen
en begeleiden. Onze medewerkers kunnen haast niet wachten om
jullie te begroeten en te helpen bij de inschrijving.
Wij hebben de laatste weken en maanden tijdens de lockdowns
natuurlijk niet stilgezeten! Met trots kunnen wij jullie alweer een
nieuw project voorstellen: na de Online Marathons is er nu ook
onze Online Bibliotheek.
Leden kunnen vanaf nu, via hun persoonlijke account op onze
website, toegang krijgen tot onze opleidingsfimpjes.
Deze bibliotheek gaat in de loop der maanden en jaren natuurlijk
nog groeien en zal een schat aan informatie bevatten. Binnenkort
zal voor sommige opleidingen het theoretische deel van de praktijkopleiding al vooraf beschikbaar zijn in onze bibliotheek. Zo kan
je daags voor je opleiding de theorie al even bekijken of achteraf
herhalen.
Dus jullie lidgeld wordt nog meer de moeite waard!
Schrijf terug massaal in, we gaan er samen opnieuw tegenaan!
Ingrid De Wolf
Directeur Coach vzw
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LID

Lid worden bij Coach

MAATSCHAP

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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LID

MAATSCHAP

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 2021:
• 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 aangerekend en ontvang je een
factuur. Bij de eerstvolgende opleiding die je nadien wenst te
volgen, zal je opnieuw een waarborg van € 25 moeten betalen.
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Lees onze algemene voorwaarden op www.coachbelguim.be
of vraag een kopie aan op ons secretariaat 02/344 88 07.

!

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

CUTTING

BARBIER

COLORING

STYLING

MATERIALEN
MEEBRENGEN

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, 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.

Niveau

B ASIS

M EDIUM

A DVANCED
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COLORING

BIB

Opleider: Valérie Marichal

M

+

Niveau

Medium

Voor wie

Voor haarprofessionals met reeds enige
ervaring met kleuringen, maar die willen
uitblinken in balayagetechnieken.

Te verwachten

Verschillende kleuring- en balayagetechnieken die gecombineerd kunnen
worden.
Tips & tricks om op de juiste manier te
ontkleuren.

Materialen

Basismateriaal coloring
Oefenhoofd of snap cap dames,
massief, bruin (toonhoogte 5 of 6)
halflang haar, mee te brengen of aan
te kopen.

Extra Materiaal

Aluminiumfolie niet vergeten!
Basismateriaal styling

Goed om te weten
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Balayage me 2.0

BIB
Datum - Locatie

Opgelet:
deze opleiding ging reeds door in
het voorjaar Coach Antwerpen.
Bekijk vooraf de theorie van deze
opleiding in onze Campus Coach
Online Bibliotheek.
Na de praktijkopleiding kan je dit
herbekijken. Handig toch?

Ma. 30/08/21 - Coach Roeselare

COLORING

Opleider: Valérie Marichal

+

M

It’s all about toning

Niveau

Medium

Voor wie

Voor kappers die de basis van de toning
technieken verder willen uitdiepen of nog
wat onzeker zijn over tonen en hier
zoveel mogelijk over willen bijleren.

Te verwachten

Balayages, highlights en ontkleuringen
zijn weinig waard zonder de juiste
toning technieken. De opleiding belicht
de theoretische aspecten van toning en
vult aan met praktijkoefeningen.

Materialen

Basismateriaal coloring
Oefenhoofd of snap cap dames, wit
(toonhoogte 10) halflang haar
(gelijkmatige lagen is toegestaan), mee
te brengen of aan te kopen.

Extra Materiaal

Indien je nog een oefenhoofd hebt waar
highlights, ontkleuring,... op toegepast
is en je wil hier nog extra op inoefenen,
mag je dit zeker meebrengen.
Opgelet:
deze opleiding ging reeds door in
het voorjaar in Coach Roeselare.

Datum - Locatie

Ma. 15/11/21 - Coach Antwerpen

7

COLORING

Opleider: Valérie Marichal

+

A

Teardrop balayage

Niveau

Advanced

Voor wie

Voor kappers die zich verder willen
specialiseren in balayage-technieken.
Kleuren-/colometriekennis is hier een
vereiste.

Te verwachten

Balayagetechnieken zijn niet meer weg te
denken uit het straatbeeld.
In deze opleiding benaderen we een
balayagetechniek die gebruikt kan
worden op elke toonhoogte, maar die
vooral heel toegankelijk is voor
brunettes, zonder van hen een blondine
te willen maken.

Materialen

Basismateriaal coloring.
Oefenhoofd of snap cap dames, massief,
bruin (toonhoogte 4 of 5) halflang
haar, mee te brengen of aan te kopen.

Extra Materiaal

Aluminiumfolie niet vergeten!

Datum - Locatie

Ma. 13/09/21 - Coach Antwerpen
Ma. 20/09/21 - Coach Roeselare
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COLORING
+

A

Zigzag balayage and
diamond balayage
Opleider: Evi Decat

Niveau

Advanced

Voor wie

Deze opleiding is voor iedereen die inspiratie wil opdoen om zijn klanten nieuwe
en trendy kleurtechnieken aan te bieden.

Te verwachten

Er komen 2 technieken aan bod:
1. zigzagtechniek om zo een mooie
ombre te bekomen
2. een face framing met colormelting waarbij we de aanzet donker
maken en door middel van een toner
de lengtes mooi kunnen uitblenden.

Materialen

Basismateriaal coloring
Oefenhoofd of snap cap dames, halflang
haar (toonhoogte 6), mee te brengen
of aan te kopen.

Extra Materiaal

Plankje om te kleuren (spatola zonder
tandjes).
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Datum - Locatie

Ma. 11/10/21 - Coach Roeselare
Ma. 08/11/21 - Coach Antwerpen

CUTTING

+

B

Haircut with
consultation
Opleider: Philip Deplaecie

Niveau

Basis

Voor wie

Kappers die net afgestudeerd zijn of
kappers die een frisse kijk willen op
hun dagelijkse handelingen.

Te verwachten

Het correct hanteren van een schaar,
basislijnen en gradatie.
Juiste body position.
Consultatie anders bekeken.
De theorie wordt omgezet in
2 hedendaagse snitten die worden
uitgevoerd met respect voor de basis.

Materialen

Basismateriaal cutting
Oefenhoofd of snap cap dames, massief,
halflang haar, mee te brengen of aan
te kopen.

Extra Materiaal

Er kan een extra oefenhoofd meegebracht worden om de 2de snit uit te
voeren. Zo kan je ook je eerste werk
bewaren.

Datum - Locatie

Ma. 08/11/21 - Coach Antwerpen
Ma. 22/11/21 - Coach Roeselare
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CUTTING
B

Start to cut
(3-daagse)
Opleider: Michel Sas

Niveau

Basis

Voor wie

Voor pas afgestudeerde kappers die extra
ervaring willen opdoen om vol zelfvertrouwen de werkvloer op te stappen.
De doelgroep is leerlingen die leren op de
werkvloer, jonge werknemers of iedereen
die zijn basistechnieken wil opfrissen.

Te verwachten

We hechten bijzondere aandacht aan de
kniptechnieken, de ergonomie, het
correct hanteren van de schaar en de
stand van de vingers.
Je mag ook nuttig advies verwachten om
beginnersfouten te vermijden.
We werken volgens het London
Systeem Snit ABC.

Materialen

Basismateriaal cutting.
Oefenhoofd of snap cap dames, massief
halflang haar, mee te brengen of aan te
kopen. Er wordt slechts 1 oefenhoofd
gebruikt voor de 3 opleidingsdagen.
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Datum - Locatie

Di. 28/09/21 + 12/10/21 + 26/10/21
Coach Roeselare

CUTTING

Opleider: Philip Noppe

+

A

Vivid in layers

Niveau

Advanced

Voor wie

Kappers die inspiratie zoeken voor
levendige kapsels.

Te verwachten

Up to date kapsels in een vernieuwd
jasje. Laagjestechnieken om volume
en textuur in je kapsels te creëren.

Materialen

Basismateriaal cutting.
Oefenhoofd of snap cap dames lang
blond haar, mee te brengen of aan te
kopen.

Extra Materiaal

Feather/scheermes met extra mesjes.

Datum - Locatie

Ma. 04/10/21 - Coach Roeselare
Ma. 11/10/21 - Coach Antwerpen
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CUTTING
M

Verfijn je
gradatiesnit

BIB

Opleider: Bess Uyttendaele

Niveau

Medium

Voor wie

Opleiding voor elke kapper die reeds de
basistechniek beheerst.

Te verwachten

Voor veel kappers blijft de gradatiesnit
een grote uitdaging.
Bij deze opleiding wordt de gradatietechniek onder de loep genomen. Je ziet
o.a. hedendaagse en commerciële
technieken.
De opleiding leert je op een eenvoudige
manier een correcte gradatie knippen, die
gemakkelijk inzetbaar is in je salon.

Materialen

Basismateriaal cutting.
Oefenhoofd of snap cap dames halflang
haar, mee te brengen of aan te kopen.

Extra Materiaal

Platte eendebekspelden.

Goed om te weten

BIB
Datum - Locatie

Bekijk vooraf de theorie van deze
opleiding in onze Campus Coach
Online Bibliotheek.
Na de praktijkopleiding kan je dit
herbekijken. Handig toch?

Ma. 06/09/21 - Coach Roeselare
Ma. 20/09/21 - Coach Antwerpen
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CUTTING

Opleider: Philip Deplaecie

+

M

Razor techniques

Niveau

Medium

Voor wie

Kappers die de mogelijkheden van de
feather willen aanleren.

Te verwachten

Hoe hanteer je een feather zonder het
haar te beschadigen?
Wat is het verschil tussen scheermes en
feather?
Wat is het verschil tussen inknippen en
met de feather werken?
Kan het op droog haar of niet?
Hoe werken we daarna een razor cutting
af?

Materialen

Basismateriaal cutting.
Oefenhoofd of snap cap dames massief,
halflang haar, mee te brengen of aan
te kopen.

Extra Materiaal

Feather met een extra reservemesje.

Datum - Locatie

Ma. 30/08/21 - Coach Antwerpen
Ma. 27/09/21 - Coach Roeselare
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CUTTING
M

Floating bob
Opleider: Karin Vercammen

Niveau

Medium

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor de creatieve
kapper die zijn snit-mogelijkheden wil
verbreden om de klant advies te geven
en een nieuwe franje aan te meten.

Te verwachten

Creatief omgaan met hoe frou’s, bangs
of franjes knippen.
Bangs knippen we in een bob en daarna
in een floating bob.

Materialen

Basismateriaal cutting.
Oefenhoofd of snap cap dames halflang
haar, mee te brengen of aan te kopen.
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Datum - Locatie

Ma. 08/11/21 - Coach Roeselare
Ma. 15/11/21 - Coach Antwerpen

CUTTING
A

London creative
cutting
Opleider: Philip Noppe

Niveau

Advanced

Voor wie

Kappers die de nieuwste tendenzen uit
London willen ontdekken.

Te verwachten

Snit en styling met een knipoog naar
Londen.
Héél commerciële kapsels met diverse
technieken.

Materialen

Basismateriaal cutting.
Oefenhoofd of snap cap dames lang
blond haar (toonhoogte 10), mee te
brengen of aan te kopen.

Extra Materiaal

Feather/scheermes met extra mesjes.

Datum - Locatie

Ma. 22/11/21 - Coach Antwerpen
Ma. 29/11/21 - Coach Roeselare
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OPLEIDINGS

VERGOEDING

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 euro bruto.
Bij een cursus van een volledige dag (minimum 6 uur opleiding),
bedraagt de opleidingsvergoeding 75,00 euro bruto.
Het maximale bedrag aan opleidingsvergoedingen dat de werknemer per kalenderjaar kan ontvangen, bedraagt 750,00 euro 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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PRAKTISCHE
INFORMATIE

DEELNAMEPRIJS
Leden Campus Coach = GRATIS
EXTRA KOSTEN
Oefenhoofd of Snap Cap aankoop: tussen 40 en 55 euro, afhankelijk van het type dat nodig is voor de opleiding
Snap Cap Hoofdvorm: gratis ter beschikking tijdens de opleiding
of mogelijkheid tot aankoop aan 12 euro
Oefenhoofd te huur: 16 euro
Indien syllabus: kost afhankelijk van aantal pagina’s
NEEM CONTACT MET ONS OF CHECK DE WEBSITE AANGAANDE
HET TYPE OEFENHOOFD INDIEN U 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 u 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

20

COACH ANTWERPEN
Karel Geertsstraat 2b - 2140 Antwerpen
COACH BRUSSEL (HOOFDZETEL)
Marguerite Bervoetsstraat 136 - 1190 Brussel
COACH ROESELARE
Brugsesteenweg 363/6 - 8800 Roeselare

CUTTING
A

Krullen knippen
Opleider: Karin Vercammen

Niveau

Advanced

Voor wie

Kappers die meer willen leren over het
knippen van natuurlijk krullend haar.

Te verwachten

In deze opleiding komen specifieke
technieken voor het knippen van
krullend haar aan bod.
Hoe kunnen we de krul extra benadrukken en hoe werken we krulhaar af?
Je ontdekt de juiste productkeuze voor
het behandelen van natuurlijk krullend
haar.

Materialen

Basismateriaal cutting.
Oefenhoofd of snap cap dames halflang
bruin haar (toonhoogte 6), mee te
brengen of aan te kopen.

Opgelet:
deze opleiding ging reeds door in
het voorjaar in Coach Antwerpen.

Datum - Locatie

Ma. 11/10/21 - Coach Roeselare
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MENTOR

Mentoropleiding

Contactgegevens
sectorconsulent

duaal.leren@fbz-fse.org
+32 472 89 05 44 of +32 484 48 99 80

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.

Vragen?
Wanneer de opleiding gevolgd wordt

door een werknemer, kan men gebruik
maken van de doelgroepvermindering.

Inschrijven
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Inschrijven kan via
https://www.febelhair.org/nl/
opleidingen/mentoropleiding
De mentoropleiding is gratis voor leden
van Febelhair, Besko & Coach.
Voor niet leden is de kostprijs 200 Euro.

Vragen?

Stuur een mail of contacteer een sectorconsulent.

STYLING

Opleider: Bess Uyttendaele

+

B M A

Session hair ladies

Niveau

Alle niveau's - iedereen werkt op eigen
niveau.

Voor wie

Elke kapper die de creativiteit van de
kapsels naar een hoger niveau wil tillen.

Te verwachten

Bij "session hair" denk je aan de rode
loper, de catwalk, fotoshoots enz...
Leer allerhande afwerkings- en sessiontechnieken om je kapsalon en social
media foto's een boost te geven.

Materialen

Basismateriaal styling
Oefenhoofd dames met lang haar, mee
te brengen of te huren

Extra Materiaal

Softstyler, crimper wafeltang, effileerspeldjes, schuivers en opsteekversiering
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Datum - Locatie

Ma. 04/10/21 - Coach Roeselare
Ma. 25/10/21 - Coach Antwerpen

STYLING
B

Quick updo:
Updo express
Opleider: Tom De Waele

Niveau

Basis

Voor wie

Kappers die snelle en toepasbare opsteekkapsels willen aanleren.

Te verwachten

Deze opleiding zit boordevol vernieuwende inspiratie voor 6 snelle opsteekkapsels, die je eenvoudig kan toepassen
in je kapsalon.

Materialen

Basismateriaal styling.
Oefenhoofd dames met lang haar, mee
te brengen of te huren

Datum - Locatie

Ma. 20/09/21 - Coach Roeselare
Ma. 06/12/21 - Coach Antwerpen
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BARBERING It's all about taping,
blending or fading

+

B

Opleider: Leslie Schwartz

Niveau

Basis

Voor wie

Voor diegenen die de basics van het
mannenknippen willen leren of een
heropfrissing voor de reeds ervaren
kappers.

Te verwachten

Wat is het verschil tussen blending en
fading? En hoe begin je er aan?
Op deze en vele andere vragen krijg je
een antwoord in deze opleiding.
De basics van het mannen knippen krijg
je hier haarfijn uitgelegd.

Materialen

Basismateriaal barbier.
Oefenhoofd heren (zonder baard), mee
te brengen of aan te kopen.

Extra Materiaal

Kleine tondeuze (taper), smartphone of
tablet waarop een app kan gedownload
worden.
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Datum - Locatie

Ma. 13/09/21 - Coach Roeselare
Ma. 20/09/21 - Coach Antwerpen

BARBERING Curls and waves
rocking men

+

M

Opleider: Leslie Schwartz

Niveau

Medium

Voor wie

Deze opleiding is geschikt voor kappers
die alle basistechnieken beheersen.
De ideale opleiding om je snitten met
krullen te perfectioneren.

Te verwachten

Starten doen we met de do’s en don’ts
van krullend haar.
De theorie wordt dan toegepast op
2 snitten: een lange look en een korte
look met krullen.
Let op: deze opleiding leert je werken in
de natuurlijke krul, niet in afro haar.

Materialen

Basismateriaal styling.
Oefenhoofd heren (zonder baard),
mee te brengen of aan te kopen.

Extra Materiaal

Kleine tondeuze (taper),
verdeelclipsen, kleine/fijne stijltang of
krultang.

Datum - Locatie

Ma. 06/09/21 - Coach Antwerpen
Ma. 08/11/21 - Coach Roeselare
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BARBERING Session hair men

+

B M A

Opleider: Leslie Schwartz

Niveau

Medium

Voor wie

Kappers die inspiratie zoeken om net die
extra touch te geven in het stylen van
een mannenkapsel.

Te verwachten

Het is al lang geen verrassing meer dat
ook mannen een echte styling van hun
kapsel wensen.
In deze opleidingen helpen we je op weg
om net dat extraatje meer mee te geven
aan je klanten. Op die manier kan jij je
klant gerichter productadvies geven om
het haar thuis zelf te stylen.

Materialen

Basismateriaal barbier.
Oefenhoofd heren (zonder baard),
mee te brengen of aan te kopen.

Extra Materiaal

Diverse stylingproducten zoals waxen en
gels.

27
23
Datum - Locatie

Ma. 04/10/21 - Coach Antwerpen
Ma. 18/10/21 - Coach Roeselare

MIX

COLORING & CUTTING

Opleider: Tom De Waele

+

B

80's vibes

Niveau

Basis

Voor wie

Voor iedereen die zich wil laten inspireren
door kleur-en snittechnieken.

Te verwachten

De jaren 80 staan synoniem voor vrijheid en gedurfde stijlen en blijft een
eindeloze inspiratiebron voor designers.
Kleine touches of complete looks uit deze
80's trends worden in deze opleiding
verwerkt tot een moderne, artistieke visie.

Materialen

Basismateriaal coloring en cutting.
Oefenhoofd of snap cap dames, wit halflang haar (toonhoogte 10), mee te
brengen of aan te kopen.

Extra Materiaal

Smartphone of fototoestel.

Opgelet:
deze opleiding ging reeds door in
het voorjaar in Coach Antwerpen.

28
Datum - Locatie

Ma. 25/10/21 - Coach Roeselare

MIX

COLORING & CUTTING

+

B

Cut and color
placement short hair
Opleider: Tom De Waele

Niveau

Basis

Voor wie

Voor elke creatieveling die zich wil verdiepen in het kleuren en knippen van
korte looks.

Te verwachten

In deze opleiding knippen we een korte
look om nadien hierop kleurtechnieken
toe te passen.
Ontdek creatieve ideeën om mee te
nemen naar je kapsalon.

Materialen

Basismateriaal coloring en cutting.
Oefenhoofd of snap cap dames, halflang, bruin haar (toonhoogte 6), mee
te brengen of aan te kopen.

Opgelet:
deze opleiding ging reeds door in
het voorjaar in Coach Roeselare.

Datum - Locatie

Ma. 27/09/21 - Coach Antwerpen

29
23

MIX

COLORING & CUTTING

A

Dynamic short hair
Opleider: Karin Vercammen

Niveau

Advanced

Voor wie

Kappers die zich willen verdiepen in
kortere kapsels.

Te verwachten

Dynamische snit waarbij we creatief
omgaan met kleur.
Hoe plaatsen we een kleuring in kort
haar of in functie van de snit?
We werken ons oefenhoofd af en
fotograferen het resultaat met de
ringlamp.

Materialen

Basismateriaal coloring en cutting.
Oefenhoofd of snap cap dames, blond
medium lang haar, mee te brengen of
aan te kopen.

Extra Materiaal

Smartphone of fototoestel.

Opgelet:
deze opleiding ging reeds door in
het voorjaar in Coach Antwerpen.

30
Datum - Locatie

Ma. 13/09/21 - Coach Roeselare

MIX

COLORING & CUTTING

+

M

The biggest haircut
and color trends
Opleider: Evi Decat

Niveau

Medium

Voor wie

De opleiding is geschikt voor iedereen
die de basis van de snittechnieken beheerst en op de hoogte wil blijven van
de nieuwe trends op gebied van snit
en kleuren.

Te verwachten

We overlopen de laatste trends op gebied
van snit en haarkleuren.
We passen de theorie toe in een hedendaagse, moderne en commerciële
snit en werken de coupe af met trendy,
draagbare haarkleuring.

Materialen

Basismateriaal coloring en cutting.
Oefenhoofd of snap cap dames, halflang, bruin haar (toonhoogte 6), mee
te brengen of aan te kopen.

Extra Materiaal

Watten meebrengen.
(zoals bij permanent)

31
23
Datum - Locatie

Ma. 22/11/21 - Coach Roeselare
Ma. 29/11/21 - Coach Antwerpen

MIX

COLORING & CUTTING

A

London design
Opleider: Michel Sas

Niveau

Advanced

Voor wie

Kappers die zich willen laten inspireren
door nieuwe kleur-en snittechnieken.

Te verwachten

Een opleiding waarbij de recentste
kleurtechnieken en verfrissende
snittechnieken aan bod komen, geïnspireerd door de Londense tendenzen.
Doe nieuwe inspiratie op om je klanten
nog beter te adviseren.

Materialen

Basismateriaal coloring en cutting
Oefenhoofd of snap cap dames, halflang, licht blond met gelijkmatige
lagen, mee te brengen of aan te kopen

Datum - Locatie

Ma. 15/11/21 - Coach Roeselare
Ma. 29/11/21 - Coach Antwerpen

32

BUSINESS

Expert verkoop

B
Niveau

Basis

Voor wie

Voor iedere medewerker die beter wil
worden in verkoop.

Te verwachten

Meer verkopen, dat wil iedereen,...
maar hoe krijg je dat voor elkaar?
Goed nieuws!
Verkopen kan je leren en je kan er nog
goed in worden ook!
Verkopen wordt een boeiende uitdaging!
De "What's in it for me"-techniek leert
je verkopen omtoveren in "oprecht
helpen". Met de juiste (lichaams)taal
leer je je verkoop succesvol afsluiten.

Materialen

Blocnote en pen

33
23
Datum - Locatie

Ma. 11/10/21 - Coach Antwerpen
Ma. 08/11/21 - Coach Roeselare

BUSINESS
B

Starten met
Instagram

Niveau

Basis

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor kappers
en schoonheidsspecialisten die aan de
slag willen met Instagram.

Te verwachten

Ga aan de slag met Instagram en maak
de link met je Facebookpagina.
Leer hoe je je doelgroep bereikt met
levendige foto's van je beste creaties.

Materialen

Je laptop en smartphone.

Datum - Locatie

Ma. 27/09/21 - Coach Roeselare
Di. 09/11/21 - Coach Antwerpen
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ONZE

PART NE RS

35

Omdat

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

