#220096

#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

KAPPER: HEREN

€ 381,15 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Je wilt graag 'herenkapper' 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 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 kappersopleiding bij Syntra West?
De opleiding en de (module)getuigschriften zijn 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 jouw model dus niet te betalen.
De opleiding kapper wordt modulair aangeboden en bestaat uit 5 deeltrajecten: basistechnieken, snittechnieken, kleurtechnieken, stylingstechnieken,
heren. Deze deeltrajecten bestaan telkens uit 1 of meerdere modules.
AVONDTRAJECT: op basis van 1 les/week van 18u30-22u
DAGTRAJECT: op basis van 1 lesdag/week van 8u30-16u30 (dit zijn 2 lessen per lesdag: 1 les in de voormiddag en 1 les in de namiddag waardoor je het traject
sneller kan afronden).
Deze opleiding wordt aangeboden in de campussen Kortrijk en Brugge.

Omschrijving
Deze webpagina geeft meer informatie over het deeltraject heren.
Kapper: heren bestaat uit de modules herensnit en baard, bakkebaard en snor.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen met interesse in het kappersvak.

Voorkennis
Vooraleer je kunt starten met de opleiding 'herenkapper', moet je de opleiding Kapper: basistechnieken succesvol hebben afgerond.

PROGRAMMA
Kapper: heren bestaat uit 2 modules:
1) Herensnit (8 sessies)
Je leert de meerst uitgevoerde herensnitten uit te voeren.
2) Baard, bakkebaard en snor (7 sessies)
Je verzorgd snor, baard en bakkebaarden volgens de huidige trends en aangepast aan de uitgevoerde herensnit.

PRAKTISCH
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17 sessie(s) vanaf woensdag 07/12/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf woensdag 07/12/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8200 Brugge
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Na het succesvol afronden van deze modules, ontvang je een modulegetuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Prijsinfo
Alle grondstoffen (shampoo, kleuringen) zijn inbegrepen in de prijs.
Het e-learningtraject snit van PIVOT POINT is inbegrepen in de prijs voor een duur van 6 maand. Hiermee kan je na de les ook thuis aan de slag.
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 opleiding en kun je na de opleiding meteen gebruiken bij het uitoefenen van je beroep. Afhankelijk van de modules die je
volgt, zal dit variëren. De totale richtprijs (bij het volgen van de volledige kappersopleiding) bedraagt 700 à 800 euro.
De syllabi worden digitaal ter beschikking gesteld op het online cursistenplatform. Je kunt ze afprinten of je brengt een laptop mee naar de les.
Op de eerste lesdag krijg je een gedetailleerde lijst van de materialen die je kunt aanschaffen bij een groothandel.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Kortrijk vanaf vrijdag 16/12/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8500 Kortrijk
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Na het succesvol afronden van deze modules, ontvang je een modulegetuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Prijsinfo
Alle grondstoffen (shampoo, kleuringen) zijn inbegrepen in de prijs.
Het e-learningtraject snit van PIVOT POINT is inbegrepen in de prijs voor een duur van 6 maand. Hiermee kan je na de les ook thuis aan de slag.
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 opleiding en kun je na de opleiding meteen gebruiken bij het uitoefenen van je beroep. Afhankelijk van de modules die je
volgt, zal dit variëren. De totale richtprijs (bij het volgen van de volledige kappersopleiding) bedraagt 700 à 800 euro.
De syllabi worden digitaal ter beschikking gesteld op het online cursistenplatform. Je kunt ze afprinten of je brengt een laptop mee naar de les.
Op de eerste lesdag krijg je een gedetailleerde lijst van de materialen die je kunt aanschaffen bij een groothandel.
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