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FEEL YOUR 
PASSION.

Febelhair is de enige ministerieel 
erkende beroepsfederatie voor kappers 
in België. We zijn ervan overtuigd dat het 
kappersonderwijs de absolute basis is van 
de professionalisering van het beroep. Daar 
worden de kappers van morgen immers 
gevormd. Daarom hechten we als federatie 
veel belang aan het ondersteunen van 
het kappersonderwijs door middel van 
opleidingen, evenementen, wedstrijden, …
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OPLEIDINGEN
 

Praktijkopleidingen 
Febelhair organiseert dit schooljaar opnieuw prak-

tijkopleidingen voor leerkrachten. Gemotiveerde 

leerkrachten krijgen zo de mogelijkheid om op de 

hoogte te blijven van de laatste trends en nieuwigheden in de sec-

tor. Inschrijven kan via de QR-code, de nieuwsbrief of de website 

van Febelhair.

Programma najaar 2022:

ONDERWERP ROESELARE ANTWERPEN

Balayagetechniek en snit bij 
krulhaar – Valérie Marical

11/10 18/10

Verfijn je gelijkmatige lagen 
– Bess Uyttendaele

22/11 15/11

Menhair vs color – Mike 
Muyshondt

01/12 24/11

Het programma voorjaar 2023 volgt via de nieuwsbrief in januari.

Opleidingen op maat @ school
Nood aan een opleiding op maat bij jou op school? Laat ons we-

ten welk onderwerp je graag wil behandelen en wij zorgen voor 

een opleider die bij jullie langskomt. Of het nu een basissnitcursus, 

brushing, opsteektechnieken, herensnit of de laatste nieuwe trends 

is: voor elk thema kan je bij ons terecht. Surf naar onze website en 

vul het aanvraagformulier in. Wij voorzien een opleider die jullie 

een leerrijke dag bezorgt.  

Preventie en welzijn
Veiligheid en gezondheid blijven belangrijke aandachtspunten in 

onze sector. We blijven hier als sector dan ook op inzetten. Wil je in 

de klas zelf aan de slag rond het thema preventie en welzijn? Maak 

dan gebruik van ons materiaal (brochures, fiches, filmpjes…) dat je 

gratis kan downloaden via de website van Febelhair of kijk even op 

ons YouTube-kanaal.  

›  Workshops Risktrainer voor leerlingen

Febelhair organiseert vier interactieve workshops voor leerlingen 

uit de 2de en 3de graad. Alle thema’s van de Risktrainer komen 

aan bod en er wordt stilgestaan bij de risico’s van het kappersbe-

roep. Deze dagopleiding zal doorgaan in het najaar van 2023 in 

Coach Roeselare en Antwerpen. De datum wordt later gecommu-

niceerd via onze digitale nieuwsbrief.   

In deze brochure vind je een overzicht 

van wat we dit schooljaar organiseren 

voor leerkrachten en leerlingen. 

Doorheen het schooljaar houden 

wij jullie op de hoogte via onze 

nieuwsbrieven. Ontvang je deze nog 

niet in je mailbox? Stuur een mailtje 

naar onderwijs@fbz-fse.org en we 

voegen je toe aan onze contactenlijst. 

Verder zijn ook de website van 

Febelhair, de socialemediakanalen en 

het driemaandelijks magazine een bron  

van informatie én inspiratie!

Heb je vragen over ons programma 

voor leerlingen en leerkrachten? 

Contacteer onze sectorconsulent 

Onderwijs: 

Celeste Deforche

celeste@fbz-fse.org

0473 34 29 09

mailto:celeste%40fbz-fse.org?subject=
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WEDSTRIJDEN. 
Young Hairdressers Trophy 06/02/2022
San Marco Village wordt opnieuw omgetoverd tot een wedstrijdarena voor jonge kap-

pers. Tijdens drie proeven (herensnit, damesbrushing en avant-garde) laat een nieuwe 

lichting jong talent hun creativiteit los. Daarna worden ze beoordeeld door een nationale 

vakjury. Schrijf jouw leerlingen in en wie weet gaat jouw school naar huis met één van 

de vele trofeeën.   

Kampioenschap Kappersmedewerker 08/05/2023
De leerlingen van het buitengewoon onderwijs krijgen tijdens deze wedstrijd de kans 

om hun kennis te tonen tijdens drie proeven: snit, brushing en opsteekkapsel. Tijdens 

een groots showmoment defileren de kappers met hun modellen over de catwalk voor 

hun moment in de spotlight! Kaapt jouw school één van de mooie prijzen weg?

EVENEMENTEN. 
The Hair Project 9 – 10 / 10 / 2022
Op 9 & 10 oktober 2022 kan de professionele hair community uit de Benelux elkaar 

na meer dan 3 jaar eindelijk weer live ontmoeten op The Hair Project, hét professioneel 

kappersevent in Kortrijk Xpo. Het is het ideale platform voor kappers om trends te spot-

ten, shows bij te wonen, nieuwe producten & concepten te ontdekken!  Kwaliteit, bele-

ving, vakmanschap en een dynamische vibe vormen het DNA van The Hair Project. 

The Hair Project ontvangt enkel laatstejaarsstudenten. Aanmelden kan via een digitaal 

inschrijvingsformulier dat je kan terugvinden op www.thehairpoject.eu.  

AFSTUDEREN & DIPLOMA.
Startersdag 
06/03/2023: Coach Roeselare

13/03/2023: Coach Antwerpen

20/03/2023: Coach Antwerpen

De overgang van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt is één van de meest ingrijpen-

de levensgebeurtenissen voor jongeren. Ze zitten met heel wat vragen waarop we hen 

graag een antwoord bieden tijdens de startersdagen. Spreek met ervaren kappers, een 

jonge starter die net zelfstandig geworden is of iemand die net van de schoolbanken 

komt en nu werknemer is. Daarnaast kan je kennismaken met producten en technie-

ken en zelfs korte infosessies volgen. Genoeg stof dus om leerlingen warm te maken 

voor de stap van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt. De startersdagen zijn gratis 

en toegankelijk voor iedereen die binnenkort zal starten in de sector. Wegens groot 

succes is snel inschrijven de boodschap! Inschrijven kan via onze nieuwsbrief die we 

uitsturen in september.    
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This collection is inspired by 
women around the world who 
stand in their power. 
Defined as making a state-
ment, they are creators of 
their own narrative. In addi-
tion, this woman empowers 
other women with her resil-
ience, strength, and courage. 
She also embraces her flaws 
as a process that makes her 
even more beautiful. 
It is then that real power and 
real beauty begin. The images 
show us power moves that 
accentuate the boldness of 
hair inspired by each woman’s 
inner aura. 

Power Pose 
Collection

Jamie Wiley

Ben jij aanwezig op de  
Startdag 15/09 georganiseerd 
door de Sectorconsulenten? 
Er zal een toelichting zijn over 
de ondersteuning van de 
sector binnen duaal leren en 
onderwijs. Daarnaast zal de 
onderwijsinspectie duiding 
geven over het doorlichten  
van de onderwijstrajecten.  
Over de middag zijn jullie 
welkom op onze netwerklunch 
met elkaar en verdere 
interessante partners.  
Ben je er graag bij? Verdere  
info en kans tot inschrijven  
volgt via de nieuwsbrief.
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Duaal leren 
Een duale opleiding heeft een les- en een werkplekcomponent. Leerlingen 
worden opgeleid door de ondernemer en krijgen extra ondersteuning op school. 
Daarnaast volgen ze de theorievakken op school waardoor ze hun getuigschrift 
en later ook hun diploma kunnen behalen. Meer informatie over duaal leren kan 
je op onze website terugvinden https://duaalleren314.be/. 

Ook wij ondersteunen het duaal onderwijs door volgende acties: 
• Overlegmomenten met de sector en verdere betrokken partijen in verschillen-

de provincies. Data en inschrijvingen zijn via de elektronische nieuwsbrief of 
de website te verkrijgen.  

• Website duaal leren: alle informatie rond duaal leren, inschrijvingen, aanvra-
gen van en raadplegen van documenten, presentaties en verslagen worden 
hier gedeeld. 

• Tweedaagse opleiding voor trajectbegeleiders: hier ontdek je de inhoud  
van de mentoropleiding + specifieke inhoud voor trajectbegeleiders.  

• Terugkomdag van de mentoropleiding voor ondernemingen en onderwijs. 
• Start to (men’s)cut voor duale leerlingen.  
• Facebookgroep duaal voor kappers en duaal onderwijs. 
• Brochure duaal leren in de kapperssector. 
• Elektronische nieuwsbrief duaal voor onderwijs en kappers. 
• Filmpje duaal leren in de kapperssector, te bekijken op de website. 
• Onderwijspagina in het driemaandelijks magazine Febelhair. 
• Opleidingsplannen + handleidingen te downloaden op de website. 

Indien je onze communicatie wenst te ontvangen of vragen hebt over duaal leren 
in de kapperssector, mail dan naar duaal.leren@fbz-fse.org.  

Maak kennis met de sectorconsulenten
Neem contact op via duaal.leren@fbz-fse.org
   

Gaëlle Dellaert
Aanspreekpunt voor onderwijsinstellingen/ 
trajectbegeleiders
0472 89 05 44 - gaelle@fbz-fse.org

An Peeters
Aanspreekpunt voor ondernemingen 
regio Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg
0484 48 99 80 - an@fbz-fse.org

Gill Fieu
Aanspreekpunt voor ondernemingen  
regio Oost- en West- Vlaanderen
0484 48 24 98 - gill@fbz-fse.org

Duaal lerenPASSION 
IS ENERGY.

https://duaalleren314.be/
mailto:duaal.leren%40fbz-fse.org?subject=
mailto:duaal.leren%40fbz-fse.org?subject=
mailto:gaelle%40fbz-fse.org?subject=
mailto:an%40fbz-fse.org?subject=
mailto:gill%40fbz-fse.org?subject=
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Waarvoor kan je bij  
de sectorconsulenten terecht? 
De sectorconsulenten beantwoorden je vragen over werkplekleren, 
duaal leren, OAO-contracten, ...
De sectorconsulenten bezoeken de ondernemingen wanneer er 
een erkenning wordt aangevraagd, bij een her-erkenning, opvolging 
van een OAO, klachten … De ondernemingen kunnen contact opne-
men met de sectorconsulent van hun regio. Ook maken de sector-
consulenten alle online en offline communicatie zoals nieuwsbrie-
ven, brochure duaal leren in de kapperssector, flyers… en sporen ze 
de ondernemingen aan om de mentoropleiding te volgen. 
Wij vinden het belangrijk om nauw samen te werken met de on-
derwijsverstrekker zodat we de kwaliteit van de duale opleidingen 
kunnen blijven bewaken. Daarom nodigen wij de duale opleidings-
verstrekkers maandelijks uit voor een overlegmoment duaal leren 
waar de sector met de opleidingsverstrekkers in overleg kunnen 
gaan en acties kunnen genomen worden. Als sectorconsulent zijn 
we er voor de opleidingsverstrekkers!  

Ontdek alle nodige info  
in de brochure duaal leren! 
Om ondernemingen en onderwijsverstrekkers te kunnen onder-
steunen bij elke stap van duaal leren is er een specifieke brochure 
ontwikkeld voor de kapperssector. Heb je interesse in duaal leren 
maar weet je niet hoe te beginnen, hoeveel het jou zal kosten en 
of er bepaalde voordelen zijn? Lees onze brochure en kom alles te 
weten over duaal leren!  

Belangrijke informatie die in de brochure uitgelegd staat: 
• Gedeeltelijke erkenning voor niet-gemengde salons
• 1 leerling per mentor
• Verplichte opleiding in de kerstvakantie voor leerlingen kap-

per-stylist duaal   
• Termijn van zes maanden om de mentoropleiding te volgen  
• Verplichte 48 uren opeenvolgende rust 
• Belang van een correcte evaluatie

Download de brochure op de website 
www.duaalleren314.be of scan deze QR-code: 

Download de infofiche voor de verplichte opleiding 
in de kerstvakantie voor leerlingen kapper-stylist 
duaal op de website www.duaalleren314.be 
of scan deze QR-code:

duaal leren

http://www.duaalleren314.be
http://www.duaalleren314.be

