#100344

#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

KAPPER

€ 441,65 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Je wil graag kapper worden? Je stree naar professionaliteit en wil op de hoogte zijn van alle nieuwe, moderne tendensen? Je bent een people-person die graag
creatief bezig is? Dan is onze kappersopleiding die leidt tot een erkend getuigschri

de perfecte opleiding voor jou. Onze vakdocenten leiden je op tot een

kwaliteitsvolle kapper die de meest recente technieken beheerst en gebeten is door de modernste know-how.
Waarom kiezen voor de kammersopleiding bij Syntra West?
Na het succesvol beëindigen van de opleiding, krijg je een getuigschrift of diploma erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Je krijgt les van vakmensen die in het werkveld staan! Onze docenten hebben jarenlange ervaring in de kappersbranche en zijn helemaal mee met de laatste
trends!
Grondstoffen zoals shampoo, kleuring, lak zijn inbegrepen in de prijs. Ook bij modellenwerk hoeft het model dus niet te betalen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Je wil kapper worden, maar je hebt geen voorkennis.

Toelatingsvoorwaarden
Je bent minimum 18 jaar of je wordt 18 in het jaar dat de opleiding van start gaat.
Je beheerst de Nederlandse taal.
Er is geen vakspecifieke voorkennis vereist.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van het eerste jaar kapper beschik je over de basisvaardigenheden van dit beroep. Deze vaardigheden kan je verder ontplooien in het 2de en 3de jaar,
totdat je ze in de vingers hebt.
Heb je reeds voorkennis in de kappersbranche? Informeer of je in aanmerking komt voor een vrijstelling voor het 1ste jaar.
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PROGRAMMA
1e jaar (128u)
Haarverzorging (12u)
Theoretische kennis en technieken
Wassen
Verzorging
Watergolf (20u)
Kapselontleding
Schetsen en verdelingen
Oprolling
Klassieke en technische watergolf
Avondkapsel
Permanent (20u)
Voorbehandeling en nabehandeling
Diagnose stellen en diagnosekaart
Wikkeltechnieken
Klassieke permanent
Neutralisatie
Snit (44u)
Basis snit algemeen
Basistechnieken dames en heren
Baard en snorverzorging, scheren
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Kleuren (24u)
Kleurenleer
Steekkaart
Gevoeligheidsproef
Principes kleuren
Techniek kleuren
Beoordeling ontkleuring
Diagnose
Techniek ontkleuren
Brushing (8u)

2e jaar (132 uur)
permanent (20 uur)
kleuren en ontkleuren (24 uur)
brushing (8 uur)
styling en gelegenheidskapsels (12 uur)
snit algemeen (16 uur)
damessnit (32 uur)
salonorganisatie (16 uur)
hand- en gelaatsverzorging (4 uur)
3e jaar (128 uur)
permanent (20 uur)
kleuren en ontkleuren (20 uur)
brushing (8 uur)
styling en gelegenheidskapsels (12 uur)
damessnit (28 uur)
herensnit (32 uur)
salonorganisatie (16 uur)
Praktische eindproef (8 uur)

PRAKTISCH

Begindatum

Lesdata

11/09/2019

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

8200 Brugge

info@syntrawest.be

Getuigschrift
Nadat je de 3-jarige opleiding met succes hebt afgerond, ontvang je een ondernemerschapsgetuigschrift of -diploma erkend door de Vlaamse overheid.

Prijsinfo
Alle grondstoffen (shampoo, kleuringen) zijn inbegrepen in de prijs.
Aanvullend op de kostprijs van de opleiding, moet je instaan voor de aankoop jouw werkmateriaal (scharen, kam, borstel, oefenhoofden...). Dit materiaal gebruik je
gedurende de volledige 3-jarige opleiding en kan je na de opleiding meteen gebruiken bij het uitoefenen van je beroep. De richtprijs hiervoor bedraagt 700 euro.
Op de eerste lesdag krijg je een gedetailleerde lijst van de materialen die je kan aanschaffen bij een groothandel naar keuze.

DOCENT
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Onze docenten zijn één voor één vakspecialisten met een eigen zaak die door hun jarenlange ervaring borg staan voor een kwalitatief hoogstaande opleiding.
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