Kapper
Ben je sociaal, creatief en gepassioneerd door kapsels? Dan is
deze professionele kappersopleiding geknipt voor jou. Alle
activiteiten die thuishoren in een kapsalon worden stap voor
stap toegelicht en oefen je grondig in tijdens de praktijk. Onze
docenten (en leerbedrijven) leren je stap voor stap hoe je een
geschikt kapsel creëert voor iedere klant met oog voor de
laatste modetrends.

Info
Gent
Beginner
Prijs vanaf 1.391,50 (incl.
BTW)

Werkplekleren

Waar en wanneer?
Klassikale lessen
Locatie

Startdatum

Tijdstip les

Prijs

Gent

25/09/2023

overdag

€1.391,50

Programma
De voltijdse dagopleiding duurt 1 jaar, met gemiddeld 2,5 dagen les per week.
Daarnaast werk je 2,5 dagen per week bij een kapper waar je praktijkervaring opdoet aan de zijde van de
beroepsactieve kapper.
Basismodule kapper (o.a. haarverzorging, veilig en ergonomisch werken) – 40u
Basis en gecombineerde snitten: dames, heren, kinderen – 140u
Tijdelijken en blijvende omvormingen: Brushing, watergolf en permanent – 60u
Kleuring en ontkleuring – 84u
Gelegenheidskapsels en styling – 36u
Baard, bakkebaard en snor – 32u
Salonmanagement -16u
Start me up – ondernemerschap
Ondernemen zit in het DNA van Syntra. Daarom integreren wij in onze voltijdse dagopleidingen de
opleidingsmodule start me up (ondernemerschap). De modules marketing, financieel inzicht en
opstartmodaliteiten bereiden je voor om succesvol aan de slag te gaan met je eigen zaak. Via
het starterskompas ontdek je de sterke en zwakke punten van je project. Na afloop beschik je over
een ondernemersplan als basis voor de zaak die je wil opstarten.
Werkplekleren in het kapsalon (600 uur)

Leren en werken
Tijdens deze opleiding staat leren op de werkvloer centraal. Concreet betekent dit dat je elke week 2,5
dagen bij een kapper aan de slag gaat bij wie je praktijkervaring opdoet. De overige tijd krijg je les van
ervaren docenten op een Syntra-campus voor de nodige beroepskennis.
Je neemt zelf contact op met een leerbedrijf naar keuze. Weet je niet waar te starten? Dan zoeken we
graag mee naar een leuk leerbedrijf in je buurt. Meer info vind je hier.

Voor wie
– Deze opleiding is een professionele en praktijkgerichte opleiding voor actieve mensen met interesse
voor styling, snit en haarzorg.
– Je bent minimum 18 jaar (of je wordt 18 in de loop van het kalenderjaar waarin de opleiding start)
– Je bent bereid om tijdens de praktijklessen hoofddeksels en hoofddoeken af te nemen in het kader van
o.a de lessen haarverzorging, wassen en brushen.
Deze opleiding is geschikt voor wie op zoek is naar een korte, maar intensieve opleiding. Na je
inschrijving contacteren we je binnen de 2 weken voor een kort gesprek in verband met verwachtingen en
motivatie. Zo zijn we zeker dat deze formule een goede match is voor jou. Is dit niet het geval? Geen
probleem, dan kan je kosteloos annuleren na het intake-gesprek.

Over het beroep
Je tewerkstellingsmogelijkheden zijn zeer ruim en je kan onder meer:
je eigen zaak starten als zelfstandige kapper in hoofd- of bijberoep
als medewerker in dienst werken bij een zelfstandige kapperszaak
als vertegenwoordiger werken voor een bedrijf die handelt in kappersbenodigdheden
als verkoopster werken in dienstverband in zaken en winkels die cosmetica en
verzorgingsprodukten voor het haar verkopen
verder opleiding volgen om als docent je kennis en ervaring te delen in scholen en opleidingscentra
verder bijscholen en vervolmakingscursussen volgen bij SYNTRA Midden-Vlaanderen zoals
wimperverlenging, kunstnagelstyling, make-up, kleur- en stijlconsulent,… om je dienstverlening in
je zaak uit te breiden.

Materiaal en extra kosten
Werkmateriaal
Om de lessen te kunnen volgen moet je in het bezit zijn van je eigen werkmateriaal. Richtprijs voor het
materialenpakket is 700 euro. Je ontvangt bij de start van de opleiding een materialenlijst en je koopt het
materiaal aan bij een leverancier naar keuze.

Cursusmateriaal
Onze organisatie streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken. Om die reden
bieden wij al onze cursussen en lesmateriaal (instructievideo’s, oefeningen, …) digitaal aan op ons
leerplatform.
Wil je toch graag jouw cursussen afdrukken? Dan sta je zelf in voor het drukken en de bijhorende
kost.
Modellen
Aanvankelijk worden de technieken op medecursisten en oefenhoofden ingeoefend, nadien op modellen.
Daarom is het essentieel dat je bereid bent om in de praktijklessen hoofddeksels en hoofddoeken af te
willen nemen.Modellen die meekomen naar de klas betalen enkel de prijs van de verbruikte grondstoffen.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen
Vrijstellingen
Je kan een vrijstelling aanvragen voor iedere module. Hiervoor bezorg je een bewijs dat je de
competenties van die module bezit bijv. door een getuigschrift of attest van een erkende
onderwijsinstantie voor te leggen.
Getuigschrift en diploma
Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor
de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift.
Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en
Ondernemen.

