#170124

#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BARBIER

€ 508,20 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Wil je graag aan de slag als herenkapper en wil je een trendy barbershop openen? Wil je je toespitsen op de uiterlijke verzorging van mannen en je specialiseren in het
beroep van de barbier? Dan is deze unieke ondernemersopleiding exact waar jij naar op zoek bent!
Deze praktijkgerichte opleiding biedt de mogelijkheid om jouw talent als kapper verder te ontplooien en jouw skills te perfectioneren. Je leert alle technieken rond
baardzorg, scheren, trimmen en herenkapsels. Je leert hoe je basic en old school hair cuts creëert met schaar en tondeuse.
Ervaar hoe je baarden en snorren moet trimmen en aflijnen. Krijg de nauwgezette scheertechnieken in de vingers en tover stekelige mannenwangen om tot
babyhuidjes. Scoor bij je klanten door hen te verwennen met de ultieme totaalbeleving van een bezoek aan de barbershop.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot mensen met voorkennis als kapper. Het opleidingstraject is zowel bedoeld voor dames en heren die zich willen vervolmaken in de
verzorging van mannen. Wie reeds weet hoe je haren moet verzorgen en knippen maar zijn skills wil verdiepen en verbreden is hier op het juiste adres. Wie klassieke
snitten bij heren kan knippen en de basis kent van baardzorg en scheren zal tijdens deze opleiding ontpoppen tot excellente herenkapper en zelfverzekerde barbier.

Voorkennis
Voorkennis als kapper of kapster is vereist.

Toelatingsvoorwaarden
Heb je tijdens je middelbare studies kapper gevolgd? Ben je SYNTRA cursist kapper uit de avond- of dagopleiding? Dit volstaat om te kunnen inschrijven in deze
opleiding.
Indien je in het bezit bent van een diploma/getuigschrift kapper, kan je meteen inschrijven. Bezorg een kopie van je diploma bij inschrijving.
Heb je al wat ervaring door in het kapsalon van je ouders te werken? Was je kapper in het buitenland? Indien je niet bezit over een diploma maar wel over ervaring,
bezorg ons jouw ervaringsbewijs (Voltijds: min. 1 jaar Deeltijds: min. 2 jaar).

Bijkomende info
Om deel te kunnen nemen aan deze praktische opleiding, moet je zelf instaan voor je werkmateriaal (scharen, kam, borstel, oefenhoofden, tondeuse, borstels,
scheermes, handdoeken...) Een gedetailleerde lijst en bijkomende duiding zal je op de eerste lesdag ontvangen. Indien je reeds over deze materialen beschikt,
dien je deze uiteraard niet nogmaals aan te kopen. De richtprijs voor dit bijkomend materiaal is 300 euro.
Tijdens de praktijkgerichte lessen wordt op elkaar of op modellen geoefend. Voorzie dus tijdig een aantal harige mannen die bereid zijn om mee te komen naar
de les.
Shampoo's, verzorgingsproducten, scheermiddelen, crèmes, wax en andere grondstoffen worden voorzien door SYNTRA.
Handboeken, syllabi, kopies en toegang tot het e-leerplatform zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Methodologie
De theorie- en praktijklessen gaan door op de SYNTRA-campus in Brugge en in een salon op wandelafstand van de campus.

Er is een stageperiode voorzien van 76 uren in een professionele herenkapper/barbiershop om je skills te oefenen in de praktijk op de werkvloer. Tijdens deze stage
maak je van je klanten een volledig portret met voor en na foto's die je bundelt in je portfolio. Op het einde van de opleiding wordt jouw kennis geëvalueerd met een
praktische examen. Deze evaluatie gee je een zicht op je verworven skills. Tevens wordt er een eindproef afgenomen door de docent waarbij je portfolio van de stage
wordt voorgelegd aan een rasechte barbier.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 3

#170124

Na deze opleiding ben je gekwalificeerd als barbier en zijn je mogelijkheden legio:
je kan jouw diensten in je zaak uitbreiden en nieuwe klanten aantrekken
je vaste klanten verrassen met een nieuwe look
je kan je differentiëren van de concurrentie in de buurt
of aan de slag gaan als docent herenkapper
misschien zelf verdeler worden van haar- en huidverzorgingsproducten voor mannen
of workshops organiseren voor particulieren

PROGRAMMA
De cursus Barbier is een avondopleiding van 16 lesmomenten met 1 lesmoment per week.
Les op woensdagavond van 18u30-22u.
Daarnaast is ook een stage voorzien van 76u gespreid over de duur van de opleiding.
Module Barbercuts 32u - 8 lesmomenten
Haar wassen en verzorgen
Hoofdhuidmassage
Haaranalyse, morfologie en stijladvies
Technische uitwerking 'basic hair cuts'
Technische uitwerking 'old school hair cuts'
Grijzende haren dekken
Kapselafwerking en drogen
Module Snor, baard en bakkebaard 32u - 8 lesmomenten
Producten en materialen
Baard en moustache trimmen en aflijnen met schaar/ tondeuse/ vrije hand
Scheren van wangen, kin en bovenlip
Head shave
Wenkbrauwen shapen, oor en neusharen verwijderen
Totale look naar foto creëren
Stage: portfolio maken van voor en na foto's

Eindproef: verdediging van het portfolio
Examens
Op het einde van de opleiding wordt je kennis geëvalueerd met een praktische examen. Deze evaluatie gee je een zicht op je verworven skills. Tevens wordt er een
eindproef afgenomen door de docent waarbij je portfolio van de stage wordt voorgelegd aan een rasechte Barbier.

PRAKTISCH

Lesdata

Locatie

Contact

Datum

Startuur

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

woensdag 06/11/2019

18:30

22:00

8200 Brugge

info@syntrawest.be

maandag 18/11/2019

18:30

22:00

woensdag 04/12/2019

18:30

22:00

woensdag 11/12/2019

18:30

22:00

woensdag 18/12/2019

18:30

22:00

woensdag 15/01/2020

18:30

22:00
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Datum

Startuur

Einduur

woensdag 22/01/2020

18:30

22:00

woensdag 29/01/2020

18:30

22:00

woensdag 05/02/2020

18:30

22:00

woensdag 12/02/2020

18:30

22:00

woensdag 19/02/2020

18:30

22:00

woensdag 04/03/2020

18:30

22:00

woensdag 11/03/2020

18:30

22:00

woensdag 18/03/2020

18:30

22:00

woensdag 25/03/2020

18:30

22:00

woensdag 01/04/2020

18:30

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Stageovereenkomst
Er is een stageperiode voorzien in een barbershop om je skills te oefenen in de praktijk op de werkvloer. Tijdens deze stage maak je van je klanten een volledig portret
met voor en na foto's die je bundelt in je portfolio.

Getuigschrift
Na het volgen van de lessen en slagen voor de examens en de eindproef ontvang je het getuigschrift BARBIER dat erkend is door de Vlaamse Gemeenschap.

Prijsinfo
Om deel te kunnen nemen aan deze praktische opleiding, moet je zelf instaan voor uw werkmateriaal (scharen, kam, borstel, oefenhoofden, tondeuse, borstels,
scheermes, handdoeken...) Een gedetailleerde lijst en bijkomende duiding zal je op de eerste lesdag ontvangen. Indien je reeds over deze materialen beschikt, dien je
deze uiteraard niet nogmaals aan te kopen. De richtprijs voor dit bijkomend materiaal ligt op 300 euro.
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