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WELKOM BIJ 
FEBELHAIR 
ACADEMY

Een nieuw jaar, een nieuwe stijl!

Het jaar 2023 wordt iets bijzonder. We vieren de geboorte van Febelhair 
Academy! Hoe kunnen we dat beter doen dan door opleidingen - nieuwe 
stijl - aan te bieden. 

Samen met de opleiders van Febelhair werd een mooi en gevarieerd  
programma samengesteld om jou of jouw team nieuwe technieken en 
werkwijzen aan te leren. Alle competenties komen aan bod: men’s cutting, 
ladies’ cutting, coloring, styling en updo’s.

Onze getalenteerde en gepassioneerde opleiders delen elke week hun 
tips, technieken en knowhow in de Coach-opleidingscentra. 

Kappers denken in beelden en handelingen. We volgen deze trend en  
zullen de opleidingen visueel aantrekkelijker maken. 

Ook onze didactische skills stellen we bij. De opleidingen worden meer  
gestructureerd, gedifferentieerd en overzichtelijker voorgesteld. Het aan-
bod is selectiever maar het aantal keuzedagen wordt groter. Zo krijgt  
iedereen de kans om zoveel mogelijk opleidingen te volgen. 

Het team Febelhair-opleiders is een sterk team. We zijn klaar om jullie mee 
te nemen in onze passie voor haar!

Doe je mee?!

Bess Uyttendaele
Verantwoordelijke voor de Febelhair-opleidingen
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De opleidingen van Febelhair Academy zijn gesubsidieerd door het Fonds 
voor Bestaanszekerheid Paritair Comité 314. Daarom zijn deze enkel toe-
gankelijk voor personen die:

• een kappersdiploma hebben;
•  een bewijs van een werkgever kunnen voorleggen dat zij als kapper in 

een salon werken, eventueel onder het statuut van werkplekleren (IBO, 
duaal leren ...);

•  een bewijs van een erkende school kunnen voorleggen waarin beves-
tigd wordt dat zij les volgen in het laatste jaar van de kappersopleiding 
in het volwassenenonderwijs;

•  werkzoekend(e) zijn in de kapperssector (PC 314).

VOORWAARDEN
OM DEEL TE NEMEN
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INSCHRIJVEN 

De opleidingen van Febelhair Academy worden geor-
ganiseerd in de 6 opleidingscentra van Coach Belgium  
(Antwerpen, Roeselare, Brussel, Namen, Gosselies en Luik).
De Coach-centra zijn voorzien van zalen die speciaal 
voor kappersopleidingen zijn ingericht. Daarom is Coach  
dé partner bij uitstek van Febelhair voor de logistieke  
organisatie van de opleidingen. Coach zorgt bovendien 
voor administratieve ondersteuning en beheert de inschrij-
vingen, de aankoop van oefenhoofden en de opvolging van 
de opleidingen.

LID WORDEN BIJ COACH

Wil je genieten van onze interessante en kwaliteitsvolle opleidin-
gen? Vraag je lidmaatschap aan via www.coachbelgium.be. Vul je 
gegevens in, registreer je en klik door om je lidmaatschap aan te 
vragen. Daarna ontvang je een betalingsuitnodiging van Coach. 
Zodra jouw lidgeld wordt ontvangen, krijg je een bevestiging en 
heb je toegang tot de online kalender met alle opleidingen.

EEN OPLEIDING VOLGEN

Je hebt je bevestiging van betaling ontvangen? Proficiat! Je zet 
een stap in de richting van levenslang leren en nog meer creati-
viteit en enthousiasme voor jouw job! Vanaf nu kan je de online 
kalender raadplegen en via de website inschrijven voor onze op-
leidingen, de online marathons en heb je toegang tot de Online 
Bibliotheek met een heleboel interessante opleidingen die je van 
thuis uit kan volgen. De website geeft duidelijk weer voor welke 
opleiding er nog plaatsen vrij zijn.

http://www.coachbelgium.be
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INSCHRIJVEN 

HOEVEEL KOST EEN LIDMAATSCHAP BIJ COACH?

Dankzij een tussenkomst van het Fonds voor Bestaanszekerheid 
Paritair Comité 314, kan Febelhair Academy opleidingen aanbieden 
aan zeer gunstige tarieven. Hieronder vind je het lidgeld voor 2023.

€ 50
•  Werknemer, duaal lerende, werkende onder IBO-statuut
•  Werkgever die minstens 1 personeelslid mee lid maakt (d.w.z. 

als de werkgever tegelijkertijd het lidmaatschap van zijn werk-
nemer betaalt). Indien de werkgever lid is van Febelhair kan hij 
gratis aansluiten.

€ 100 
•  Werkzoekende
• Laatstejaarscursisten (niet-secundair onderwijs)
• Leerkrachten uit het kappersonderwijs

€ 200 
•  Werkgever

€ 350
•  Zelfstandige zonder personeel

WAARBORG 

Bij inschrijving wordt een eenmalige waarborg gevraagd van  
€ 50. Indien je steeds de gereserveerde opleidingen volgt of tijdig 
verwittigt bij afwezigheid, wordt deze som op het einde van het 
seizoen teruggestort op je rekening.

Verwittig je niet tijdig of ben je zonder geldige reden afwezig, dan 
wordt deze waarborg definitief ingehouden en ontvang je een fac-
tuur. Bij de eerstvolgende opleiding die je nadien wenst te volgen, 
zal je opnieuw een waarborg van € 50 moeten betalen.

Lees de algemene voorwaarden op www.coachbelgium.be of 
vraag een kopie aan op het secretariaat via 02/344 88 07

JE LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN?

Je lidmaatschap bij Coach is geldig voor een volledig jaar. Vóór het 
einde van je lidmaatschap ontvang je een bericht met een code om 
je lidmaatschap te hernieuwen.

Heb je problemen met registreren of lukt de inschrijving voor 
een cursus niet online? Contacteer dan Coach op 02/344 88 07 
of via: info@coachbelgium.be

http://www.coachbelgium.be
mailto:info%40coachbelgium.be?subject=
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Opleider: Michel Sas

Dit is een driedaagse opleiding waarin de damesbasissnitten 
worden getraind. Maak kennis met het Engelse snitjargon. Mas-
sieve-, gradatie- en lagensnitten komen aan bod en eveneens 
combinatiesnitten. Er gaat extra aandacht naar ergonomie, 
communicatie en precisie. 

Knip- en stylingmateriaal
Knipkam, ontwarkam, waterverstuiver, kappersschaar, modu-
leerschaar, scheermes, feather, verdeelclipsen (min. 7 stuks), 
ronde borstels in verschillende diameters, spinneborstel, Den-
man, handdoeken, stijltang, krultang, tondeuze, haardroger, 
professionele producten voor styling en afwerking.

Oefenhoofd: dames halflang haar, kleurtoonhoogte naar keuze 
(mee te brengen of ter plaatse aan te kopen)

NIVEAU  FOUNDATION

FOUNDATION OF  
LADIES HAIRCUTTING
ANTWERPEN: 30 januari - 6 februari - 13 februari (3-dagen-cursus) 
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Opleider: Philip Deplaecie

Klanten met kort haar wensen vaak variatie in hun snitten.  
Je traint een korte basissnit aan de hand van de drie vormen 
(cirkel, vierkant en driehoek) rekening houdend met massief-, 
gradatie- en lagenstructuur. Deze korte snit krijgt twee meta-
morfoses en vergroot de creativiteit.

Knip- en stylingmateriaal
Knipkam, ontwarkam, waterverstuiver, kappersschaar, modu-
leerschaar, scheermes, feather, verdeelclipsen (min. 7 stuks), ron-
de borstels in verschillende diameters, spinneborstel, Denman, 
handdoeken, stijltang, krultang, tondeuze, haardroger.

Oefenhoofd: dames halflang blond haar, kleurtoonhoogte 7 
(mee te brengen of ter plaatse aan te kopen)

NIVEAU   FOUNDATION TOT MEDIUM

RE-BOOT SHORT HAIR
ANTWERPEN: 6 februari - 25 april
ROESELARE: 13 februari - 30 mei

12



Opleider: Michel Sas

De Chelsea haircut is een snit die in de jaren 1980 tijdens de 
punkperiode werd gedragen. Hierop werd een variatie gemaakt 
die draagbaar en commercieel is. Deze snit is een hype bij de 
jongeren in Londen. Er wordt een halflange en een korte versie 
uitgewerkt tijdens de opleiding. Technisch interessante snit om 
uit te voeren. Er zijn veel variaties mogelijk bij de uitvoering er-
van.

Knip- en stylingmateriaal
Knipkam, ontwarkam, waterverstuiver, kappersschaar, modu-
leerschaar, scheermes, feather, verdeelclipsen (min. 7 stuks), 
ronde borstels in verschillende diameters, spinneborstel, Den-
man, handdoeken, stijltang, krultang, tondeuze, haardroger, 
professionele producten voor styling en afwerking.

Oefenhoofd: dames halflang donker haar, kleurtoonhoogte 
tussen 4-6 (mee te brengen of ter plaatse aan te kopen)

NIVEAU   MEDIUM TOT ADVANCED

CHELSEA HAIRCUT
ANTWERPEN: 27 februari - 5 juni
ROESELARE: 20 maart - 22 mei 
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Opleider: Karin Vercammen

Er wordt vertrokken van de Londense trends. Twee snitten wor-
den technisch uitgewerkt en onder de loep genomen. Deze op-
leiding vergroot de creatieve inbreng in snitten met de nadruk 
op asymmetrie.

Knip- en stylingmateriaal
Knipkam, ontwarkam, waterverstuiver, kappersschaar, modu-
leerschaar, scheermes, feather, verdeelclipsen (min. 7 stuks), 
ronde borstels in verschillende diameters, spinneborstel, Den-
man, handdoeken, stijltang, krultang, tondeuze, haardroger, 
professionele producten voor styling en afwerking.

Oefenhoofd: dames halflang donker haar, kleurtoonhoogte tus-
sen 4-6 (mee te brengen of ter plaatse aan te kopen)

NIVEAU   MEDIUM TOT ADVANCED

NEW ASYMMETRY
ANTWERPEN: 28 februari - 17 april
ROESELARE: 7 maart - 24 april

14



NIVEAU   MEDIUM TOT ADVANCED

Opleider: Philip Noppe

Twee heel commerciële damessnitten met een knipoog naar 
Londen worden voorgesteld. Direct aan te bevelen aan uw 
cliënteel.

Updo- & stylingmateriaal
Puntkam, ontwarkam, snitkam, ontwarborstel, opsteekborstel-
tje, ronde borstels in verschillende diameters, verdeelclipsen, 
spelden (open/kort en lang), schuivers (mat/kort en lang), elas-
tiekjes (klein en groot en met haakjes), krultang (medium), stijl-
tang, haardroger.

Oefenhoofd: dames halflang blond haar, kleurtoonhoogte 7 
(mee te brengen of ter plaatse aan te kopen)

LONDON IS CALLING
ANTWERPEN: 30 januari - 17 april
ROESELARE: 23 januari - 27 maart
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NIVEAU  MEDIUM

Opleider: Glenn Saey 

Het verschil tussen het gebruik van een tondeuse en een schaar 
wordt toegelicht. Aan de hand van drie herensnitten leer je de 
juiste tools in te zetten. Er is extra aandacht voor het juiste ge-
bruik van barbertechnieken.

Barbermateriaal
Grote en fijne knipkammen, grove kam voor afwerking, water-
verstuiver, kappersschaar, moduleerschaar, scheermes (met 
verwisselbare mesjes), verdeelclipsen, spinneborstel, Denman, 
handdoeken, tondeuze met opzetstukken 1/3/6 en 9 mm, trim-
mer /taper, haardroger, professionele producten voor styling en 
afwerking.

Extra materiaal: feather

Oefenhoofd: heren zonder baard, kleurtoonhoogte vrij te kie-
zen (mee te brengen of ter plaatse aan te kopen) 

SCISSORS VS CLIPPER
ANTWERPEN: 14 februari - 22 mei
ROESELARE: 28 februari - 5 juni
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ANTWERPEN

ma 30.01.2023 LADIES’ CUTTING FOUNDATION OF LADIES HAIRCUTTING - DAG 1

ma 06.02.2023 LADIES’ CUTTING FOUNDATION OF LADIES HAIRCUTTING - DAG 2

ma 13.02.2023 LADIES’ CUTTING FOUNDATION OF LADIES HAIRCUTTING - DAG 3

ma 16.01.2023 LADIES’ CUTTING & COLORING HAIR STROBING 

di 18.04.2023 LADIES’ CUTTING & COLORING HAIR STROBING 

ma 16.01.2023 LADIES’ CUTTING & COLORING    MAKE-UP YOUR CURLS 

ma 22.05.2023 LADIES’ CUTTING & COLORING    MAKE-UP YOUR CURLS 

ma 23.01.2023 LADIES’ UPDO TRENDY UPDO’S 

ma 15.05.2023 LADIES’ UPDO TRENDY UPDO’S 

ma 30.01.2023 LADIES’ STYLING REFRESH YOUR STYLING-& PREPPING 

di 16.05.2023 LADIES’ STYLING REFRESH YOUR STYLING-& PREPPING 

ma 30.01.2023 LADIES’ CUTTING   LONDON IS CALLING 

ma 17.04.2023 LADIES’ CUTTING   LONDON IS CALLING 

ma 06.02.2023 LADIES’ CUTTING   RE-BOOT SHORT HAIR

di 25.04.2023 LADIES’ CUTTING   RE-BOOT SHORT HAIR

ma 13.02.2023 LADIES’ CUTTING & COLORING  ANIMAL CUT WITH MUSHROOM-BALAYAGE

di 02.05.2023 LADIES’ CUTTING & COLORING  ANIMAL CUT WITH MUSHROOM-BALAYAGE

di 14.02.2023 MEN’S CUTTING  SCISSOR VS CLIPPER

ma 22.05.2023 MEN’S CUTTING  SCISSOR VS CLIPPER

di 28.02.2023 LADIES’ CUTTING   NEW ASYMMETRY

ma 17.04.2023 LADIES’ CUTTING   NEW ASYMMETRY

ma 27.02.2023 LADIES’ CUTTING   CHELSEA HAIRCUT

ma 05.05.2023 LADIES’ CUTTING   CHELSEA HAIRCUT

ma 27.03.2023 LADIES’ STYLING    IRON SHAPES

O P L E I D I N G E N  V O O R J A A R  2 0 2 3



ROESELARE

ma 23.01.2023 LADIES’ CUTTING   LONDON IS CALLING 

Ma 27.03.2023 LADIES’ CUTTING   LONDON IS CALLING 

Ma 30.01.2023 LADIES’ CUTTING & COLORING HAIR STROBING 

Di 02.05.2023 LADIES’ CUTTING & COLORING HAIR STROBING 

Di 31.01.2023 LADIES’ CUTTING & COLORING  ANIMAL CUT WITH MUSHROOM-BALAYAGE 

Ma 08.05.2023 LADIES’ CUTTING & COLORING  ANIMAL CUT WITH MUSHROOM-BALAYAGE 

Ma 06.02.2023 LADIES’ STYLING REFRESH YOUR STYLING-& PREPPING 

Di 09.05.2023 LADIES’ STYLING REFRESH YOUR STYLING-& PREPPING 

Ma 13.02.2023 LADIES’ CUTTING   RE-BOOT SHORT HAIR

Di 30.05.2023 LADIES’ CUTTING   RE-BOOT SHORT HAIR

Ma 27.02.2023 LADIES’ UPDO TRENDY UPDO'S 

Ma 22.05.2023 LADIES’ UPDO TRENDY UPDO'S 

Di 28.02.2023 MEN’S CUTTING  SCISSOR VS CLIPPER

Ma 05.06.2023 MEN’S CUTTING  SCISSOR VS CLIPPER

Di 07.03.2023 LADIES’ CUTTING   NEW ASYMMETRY 

Ma 24.04.2023 LADIES’ CUTTING   NEW ASYMMETRY 

Ma 13.03.2023 LADIES’ CUTTING & COLORING    MAKE-UP YOUR CURLS 

Ma 08.05.2023 LADIES’ CUTTING & COLORING                    MAKE-UP YOUR CURLS 

Ma 20.03.2023 LADIES’ CUTTING   CHELSEA HAIRCUT 

Ma 22.05.2023 LADIES’ CUTTING   CHELSEA HAIRCUT 

Di 21.03.2023 LADIES’ STYLING    IRON SHAPES

NIVEAU

 FOUNDATION: Beginnende kappers (met minder dan 1 jaar fulltime salonervaring) en professionals die  
 de technieken willen opfrissen.

  MEDIUM: Elke professional die al meer dan 1 jaar ervaring heeft en zijn basistechnieken wil verbeteren.

  ADVANCED: Ervaren professionals die nieuwe technieken willen ontdekken.
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NIVEAU  FOUNDATION

HAIR STROBING 
ANTWERPEN: 16 januari - 18 april
ROESELARE: 30 januari - 2 mei

Opleider: Tom De Waele

Hair strobing is een kleurtechniek die je haar een oppepper 
geeft. Het zijn strategisch geplaatste highlights die je gezicht 
als het ware ‘shapen’. Bij hair strobing worden highlights zo ge-
plaatst dat de positieve punten van je gezicht geaccentueerd 
worden, terwijl andere plekken weer gecamoufleerd worden.
Deze techniek wordt gecombineerd met een commerciële snit-
techniek op medium-lengte.

Knip-, kleur- en stylingmateriaal
Verfschort, handdoeken, handschoenen, zilverpapier, cello-
faanpapier, kleurborstels (min. 3 stuks), verfmengpotjes (min. 3 
stuks), puntkam, brede kam, spatola.

Knipkam, ontwarkam, waterverstuiver, kappersschaar, modu-
leerschaar, scheermes, feather, verdeelclipsen (min. 7 stuks), 
ronde borstels in verschillende diameters, spinneborstel, Den-
man, stijltang, krultang, tondeuze, haardroger.

Producten: geleverd door de sponsor

Oefenhoofd: dames halflang blond haar, kleurtoonhoogte 6/7 
(mee te brengen of ter plaatse aan te kopen)

21
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NIVEAU  MEDIUM

ANIMAL CUT WITH 
MUSHROOM-BALAYAGE
ANTWERPEN: 13 februari - 2 mei
ROESELARE: 31 januari - 8 mei

Opleider: Evi Decat

De mushroom-balayage is een Engelse trend waarbij een free- 
hand-balayagetechniek wordt toegepast. Er wordt een toner- 
techniek met root shadow en face framing in de mushroom- 
trendkleuren gebruikt. Zo komt de kleurtechniek helemaal tot zijn 
recht in een combinatie van de nieuwe trend, de octopus haircut. 

Knip-, kleur- en stylingmateriaal
Verfschort, handdoeken, handschoenen, zilverpapier, cello-
faanpapier, kleurborstels (min. 3 stuks), verfmengpotjes (min. 3 
stuks), puntkam, brede kam, spatola.

Knipkam, ontwarkam, waterverstuiver, kappersschaar, modu-
leerschaar, scheermes, feather, verdeelclipsen (min. 7 stuks), 
ronde borstels in verschillende diameters, spinneborstel, Den-
man, stijltang, krultang, tondeuze, haardroger.

Extra materiaal: Framar Bleach Blender (indien in bezit) 

Producten: geleverd door de sponsor

Oefenhoofd: dames halflang donkerblond haar, kleurtoonhoog-
te 6 (mee te brengen of ter plaatse aan te kopen)

22



   FOUNDATION, MEDIUM TOT ADVANCED

Opleider: Valérie Marichal

Een gepersonaliseerde balayage, snit en stylingtechniek wordt 
toegepast in functie van krullend haar. Het verschil tussen een 
klassieke balayage en een balayage voor krullen wordt duidelijk.
Extra tips voor het knippen van krullen en specifieke stylingtips 
worden aangeleerd. 

Knip-, kleur- en stylingmateriaal
Verfschort, handdoeken, handschoenen, zilverpapier, cello-
faanpapier, kleurborstels (min. 3 stuks), verfmengpotjes (min. 3 
stuks), puntkam, brede kam, spatola.

Knipkam, ontwarkam, waterverstuiver, kappersschaar, modu-
leerschaar, scheermes, feather, verdeelclipsen (min. 7 stuks), 
ronde borstels in verschillende diameters, spinneborstel, Den-
man, stijltang, krultang, tondeuze, haardroger.

Extra materiaal: diffuser

Producten: geleverd door de sponsor

Oefenhoofd: dames krulhaar, kleurtoonhoogte 6 (mee te bren-
gen of ter plaatse aan te kopen)

MAKE-UP YOUR CURLS
ANTWERPEN: 16 januari - 22 mei
ROESELARE: 13 maart - 8 mei
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NIVEAU  FOUNDATION

Opleider: Alissia Porez

Draagbare vlotte updo’s gecombineerd met laatste trends zijn 
hot. De updo’s zullen gecombineerd worden met sjaaltjes in de 
haren. Ook nieuwe vlechttechnieken worden geïntroduceerd. 
Deze updo’s passen bij elk gelegenheidskapsel, zoals bruid, sui-
te, feest of festival.

Updo- & stylingmateriaal
Puntkam, ontwarkam, snitkam, ontwarborstel, opsteekborstel-
tje, ronde borstels in verschillende diameters, verdeelclipsen, 
spelden (open/kort en lang), schuivers (mat/kort en lang), elas-
tiekjes (klein en groot en met haakjes), krultang (medium), stijl-
tang, haardroger.

Oefenhoofd: dames lang haar (mee te brengen of ter plaatse 
aan te kopen)

TRENDY UPDO’S
ANTWERPEN: 23 januari - 15 mei
ROESELARE: 27 februari - 22 mei
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NIVEAU  FOUNDATION

REFRESH YOUR STYLING 
& PREPPING
ANTWERPEN: 30 januari - 16 mei
ROESELARE: 6 februari - 9 mei

Opleider: Mike Muyshondt

De moderne en hedendaagse styling- en finishingtechnieken 
worden getraind. Föhnen, wrapdryen en krultechnieken komen 
aan bod. 

Stylingmateriaal
Puntkam, ontwarkam, snitkam, ontwarborstel, opsteekborstel-
tje, ronde borstels in verschillende diameters, verdeelclipsen, 
spelden (open/kort en lang), schuivers (mat/kort en lang), elas-
tiekjes (klein en groot en met haakjes), krultang (medium), stijl-
tang, haardroger.

Extra materiaal: Denman-borstel, paddle brush, vent brush, 
kleefrollen, schaar

Oefenhoofd: dames halflang haar (mee te brengen of ter plaat-
se aan te kopen)
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   FOUNDATION, MEDIUM TOT ADVANCED

IRON SHAPES
ANTWERPEN: 27 maart 
ROESELARE: 21 maart 

Opleider: Bess Uyttendaele

De wondere wereld van de hedendaagse krul- en stijltangtech-
nieken wordt bespeeld. Je leert een variatie aan nieuwe tech-
nieken met het ‘warme ijzer’. Deze training helpt de styling- en 
finishingtechnieken te verbeteren. Opgelet: deze training is de-
zelfde als ‘Hedendaagse krul- en stijltangtechnieken’!

Stylingmateriaal
Puntkam, ontwarkam, snitkam, ontwarborstel, opsteekborstel-
tje, ronde borstels in verschillende diameters, verdeelclipsen, 
spelden (open/kort en lang), schuivers (mat/kort en lang), elas-
tiekjes (klein en groot en met haakjes), krultang (medium), stijl-
tang, haardroger.

Oefenhoofd: Dames lang haar (mee te brengen of ter plaatse 
aan te kopen)
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DEELNAMEPRIJS

Leden Coach = GRATIS

EXTRA KOSTEN 

Snap Cap Hoofdvorm: gratis ter beschikking tijdens de opleiding of 
mogelijkheid tot aankoop aan € 12
Oefenhoofd te huur: € 18
Oefenhoofd te koop: prijs op aanvraag
Gezien de prijzen van de oefenhoofden door grondstof- en be-
voorradingsproblemen gevoelig zullen stijgen, zijn we genoodzaakt 
onze prijzen aan te passen. We doen er alles aan om deze zo voor-
delig mogelijk te houden. 
Indien syllabus: kost afhankelijk van aantal pagina’s

Breng je zelf een oefenhoofd mee? Check de infopagina van de 
opleiding in deze brochure of op de website van Coach om te weten 
welk type oefenhoofd je nodig hebt.

UURREGELING 

9u30 – 16u30
30 minuten middagpauze, lunch zelf mee te brengen.
Verwittig steeds het secretariaat wanneer je niet of later aanwezig
zal zijn (02/344 88 07). Niet-verwittigde afwezigheden kunnen lei-
den tot verlies van het lidmaatschap en borg.

PRAKTISCHE  
INFORMATIE
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INFO & INSCHRIJVINGEN

Schrijf je online in via www.coachbelgium.be of mail naar 
info@coachbelgium.be.

LOCATIES VAN DE OPLEIDINGSCENTRA

COACH ANTWERPEN
Karel Geertsstraat 2b - 2140 Antwerpen

COACH BRUSSEL
Marguerite Bervoetsstraat 136 - 1190 Brussel

COACH ROESELARE
Brugsesteenweg 363/6 - 8800 Roeselare

Contact Coach: 02/344 88 07

http://
mailto:info%40coachbelgium.be?subject=
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OPLEIDINGS-
VERGOEDING

Binnen het paritair comité 314 (haartooi, fitness en schoonheids-
zorgen) worden werknemers die erkende opleidingen volgen, 
financieel beloond door middel van de opleidingsvergoeding. 

WAT MOET DE WERKNEMER DOEN? 

Om deze opleidingsvergoeding te bekomen, moet de werkne-
mer zijn aanwezigheid tijdens de erkende opleiding laten regis-
treren. Dat wil concreet zeggen: aan het onthaal vult de werk-
nemer de aanwezigheidslijst in met alle gevraagde gegevens 
(naam + rijksregisternummer + IBAN en BIC-code + handteke-
ning). Ten laatste 6 weken na de opleiding, ontvangt de werkne-
mer de opleidingsvergoeding op zijn bankrekening.

BEDRAG VAN DE OPLEIDINGSVERGOEDING 

Het bedrag van de opleidingsvergoeding hangt af van de duur 
van de erkende opleiding. Bij een opleiding van een halve dag 
(min. 3 uur opleiding) ontvangt de werknemer € 37,50 bruto. 
Bij een opleiding van een volledige dag (min. 6 uur opleiding), 
bedraagt de opleidingsvergoeding € 75 bruto. Het maximale 
bedrag aan opleidingsvergoedingen dat de werknemer per ka-
lenderjaar kan ontvangen, bedraagt € 750 bruto.

AANMELDEN OP DE WEBSITE 

Werknemers kunnen op de website www.fbz-pc314.be gratis 
een login aanvragen om de historiek van hun gevolgde oplei-
dingen te raadplegen. Dit is geen verplichting, maar wel een 
handige tool!

http://
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