#190599

#BEAUTY EN WELLNESS

BARBIER VOOR BEGINNERS NIEUW

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 635,25 incl. BTW

OPLEIDING BARBIER VOOR MENSEN ZONDER KAPPERSERVARING!

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
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

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!
Je leert alle technieken rond herenkapsels, baardzorg, scheren, trimmen en barbercuts. 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.
Startdatum & locatie:
Dit is een 1-jarige opleiding op basis van 1 les/week:
Campus Kortrijk
Start op dinsdag 22 september 2020
Wekelijks les op dinsdagavond van 18u30-22u00
Tijdens de schoolvakanties is er geen les

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die herenkapper of barbier wilt worden.

Voorkennis
Geen voorkennis vereist. De opleiding start vanaf nul.

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 400 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.

Methodologie
Stage
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
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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.

PROGRAMMA
Basismodule Herenkapper 32u - 8 lesmomenten
Huid en haar
Materiaal en producten
Hygiëne, veiligheid en ergonomie
Grijzende haren dekken
Wassen en brushen
Onthaal en communicatie
Module Herensnit 32u - 8 lesmomenten
Basic hair cuts
Module Babercuts 33u - 8 lesmomenten + COACHING
Modesnitten
Old school hair cuts
Coaching
Module Baard, bakkebaard en snor 32u - 8 lesmomenten
Producten en materialen
Baard en mustache trimmen en aflijnen met schaar/ tondeuze/ vrije hand
Scheren van wangen, kin en bovenlip
Head shave
Wenkbrauwen shapen, oor en neusharen verwijderen
Totale look naar foto creëren
Stage 76u
Eindproef
Examens
Op het einde van elke module 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 en je praktische skills worden beoordeeld door een rasechte Barbier.

PRAKTISCH
1 jaar vanaf dinsdag 22/09/2020 - Kortrijk

Begindatum
22/09/2020

Lesdata

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk
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