#180199

#BEAUTY EN WELLNESS

KAPPER - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING - DUAAL LEREN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 1331,00 incl. BTW

DÉ PROFESSIONELE EN PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING BIJ UITSTEK!

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Je wilt graag kapper worden? Je stree naar professionaliteit en wilt 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.
Elk beroep evolueert, zowel naar vereiste competenties als nieuwe technieken. Onze opleiding wil deze evoluties voor blijven, zodat de verwachtingen van de
arbeidsmarkt volledig ingelost worden. Het Syntra-netwerk herwerkte daarom het traject tot professioneel kapper, in samenwerking met de beroepsorganisatie
UBK/UCB tot een innoverende beroepsopleiding.
De opleiding werd herwerkt op twee niveaus:
Inhoud: een tweezijdige wisselwerking tussen campusleren en werkplekleren
Methodiek: individuele opvolging van competentiegroei
Praktische informatie:
De opleiding duurt 1 jaar.
Lesdag: 2 dagen per week van 8u30-12u en van 13u-16u30.
Werkplekleren: 3 dagen per week tijdens vrije dagen tijdens de week en/of zaterdag.
Tijdens de schoolvakanties worden geen lessen ingericht, werkplekleren is wel mogelijk.
Door de opbouw van deze voltijdse opleiding behoud je het statuut van student en je ouders het recht op de groeipremie (kinderbijslag) gedurende de ganse opleiding.
Deze opleiding gaat door in onze campussen:
te Brugge, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge
te Kortrijk, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Je bent minimum 18 jaar of je wordt 18 jaar in het kalenderjaar dat de opleiding van start gaat.

Voorkennis
Je beheerst de Nederlandse taal en je kan goed met mensen omgaan.
Je bezit een hoge leerbereidheid, je bent zelfkritisch en hebt een hands-on mentaliteit, waarbij je zelf een actieve rol speelt in je competentie-evolutie. Je gaat
op een actieve manier op zoek naar modellen en een stageplaats.

Bijkomende info
Door de opbouw van deze voltijdse opleiding behoud je het statuut van student en je ouders het recht op het groeipakket (vroegere kinderbijslag).

Methodologie
De kappersopleiding is een voltijds duaal ondernemerschapstraject. Dit betekent dat
je opleiding bestaat uit twee delen die zoveel mogelijk op elkaar inspelen: werkplekleren en campusleren.
WERKPLEKLEREN
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Werkplekleren betekent dat je meer dan de hel van de totale opleidingstijd aan het leren bent bij een erkend leerbedrijf. Meer dan de hel van alles wat je voor het
gekozen beroep moet kennen en kunnen, ga je dus leren van een praktijkopleider in een bedrijf.
Natuurlijk gaan we je hierbij intensief begeleiden. En we doen dit al van bij de start. Eerst bespreken we wat de bedoeling is en wat de verwachtingen zijn. Daarna
bekijken we samen welk type bedrijf het beste bij jou past.
CAMPUSLEREN
De overige opleidingstijd breng je door op de SYNTRA-campus. Ervaren docenten geven je theorie- en praktijklessen. Die lessen vormen een aanvulling op of een
ondersteuning van wat je leert op de werkvloer.
DE VOORDELEN
Leer jij graag al doende? Dan is dit voor jou de ideale opleidingsvorm, met verschillende voordelen:
je doet al lerende een heleboel werkervaring op
je leert omgaan met collega's
je leert de sector van binnenuit volledig kennen
dankzij praktijkervaring verhoog je je kansen op de arbeidsmarkt

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding kan je aan de slag in een kapperszaak of je vestigen als zelfstandig kapper.

PROGRAMMA
Zowel tijdens het campusleren als het werkplekleren zullen de volgende vakken aan bod komen:
Basismodule kapper (oa. haarverzorging en veilig en ergonomisch werken)
Snitten (dames, heren, kinderen)
Tijdelijke en blijvende omvormingen: brushing, watergolf en permanent
Kleuring en ontkleuring
Styling en gelegenheidskapsels
Baard, bakkebaard en snor
Salonmanagement
Toegepaste bedrijfsvoering

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

8200 Brugge

Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Aanvullend op de kostprijs van de opleiding, moet je instaan voor de aankoop van van eigen werkmateriaal (scharen, oefenhoofd, handdoeken, kappersschort, ...). Op
de eerste lesdag krijg je een gedetailleerde lijst van de materialen die je kan aankopen bij een groothandel naar keuze.
Dit materiaal kan je na de opleiding meteen gebruiken bij het uitoefenen van je beroep. De richtprijs hiervoor bedraagt 800 euro.

DOCENT
Onze docenten zijn één voor één vakspecialisten met een eigen zaak die door hun jarenlange ervaring borg staan voor een kwalitatief hoogstaande opleiding. Zij
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streven naar technische perfectie en zijn steeds op de hoogte van de nieuwste snittendensen.
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