25/01/2021
San Marco village wordt opnieuw omgetoverd tot een wedstrijdarena voor jonge kappers. Tijdens drie proeven (heren, dames
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
26/04/2021
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?

Partner van evenementen
Naast de wedstrijden en evenementen die Coiffure.org zelf organiseert, worden er jaarlijks ook heel wat evenementen voor scholen georganiseerd waar Coiffure.org aanwezig is als vaste partner.
• Hanske de Krijger 10/05/2021
• The Hair Project 28/02/2021 - 01/03/2021

Duaal leren
Een duale opleiding heeft een les- en een werkplekcomponent. Leerlingen worden opgeleid door de kapper en krijgen extra ondersteuning
op school. Daarnaast volgen zij de theorievakken op school waardoor
zij hun getuigschrift en later ook hun diploma kapper kunnen behalen. Meer info: www.coiffure.org/nl/onderwijs/duaal-leren. Ook wij
ondersteunen het duale onderwijs. Dit doen we door volgende acties:
• Periodieke overlegmomenten in verschillende provincies met de
sector en verdere betrokken partijen. Data en inschrijvingen zijn via
de elektronische nieuwsbrief te verkrijgen.
• Sharepoint voor duaal onderwijs: documenten, presentaties en
verslagen worden hier met elkaar gedeeld.
• Tweedaagse opleiding voor trajectbegeleiders, hier ontdek je de
inhoud van de mentoropleiding + specifieke inhoud voor trajectbegeleiders.
• Start to (mens)cut voor duale leerlingen.
• Facebookgroep duaal voor kappers en duaal onderwijs.
• Brochure duaal leren in de kapperssector.
• Elektronische nieuwsbrief duaal voor onderwijs.
• Filmpje duaal leren in de kapperssector, te bekijken op onze website.
• Onderwijspagina in het driemaandelijks magazine Coiffure.org.
• Pagina duaal leren op de website.
• Opleidingsplannen + handleidingen vind je op onze website.
Indien je wenst opgenomen te worden in de uitnodigingen of vragen
hebt met betrekking tot duaal leren in de kapperssector, mail dan
naar duaal.leren@coiffure.org.

Euroskills WorldSkills Internationale wedstrijden in
het teken van toptalent
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YOUR HAIR IS A CROWN
YOU NEVER TAKE OFF

SCHOOLJAAR
2020-2021

Startersdag
08/02/2021: Coach Antwerpen
15/03/2021: Coach Roeselare
22/03/2021: Coach Antwerpen
De overgang van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt is één
van de meest ingrijpende levensgebeurtenissen voor jongeren.
Het is dan ook normaal dat zij nog heel wat vragen hebben en hier
willen wij hen dan ook graag een antwoord op bieden. Spreek
met ervaren kappers, met een jonge starter die net zelfstandig is
geworden is of met iemand die net van de schoolbanken komt
en nu werknemer is. Daarnaast kan je kennismaken met producten en technieken en zelfs korte informatieve seminaries volgen.
Genoeg stof dus om leerlingen warm te maken voor de stap van
de schoolbanken naar de arbeidsmarkt.
Opgelet: aarzel niet en schrijf snel in om jullie klas(sen) van een
plaats te verzekeren. Inschrijven kan vanaf oktober.

Premie eerste job

Promoot het kappersberoep via wedstrijden op topniveau!
De gekozen kandidaat wordt een echte ambassadeur van
het beroep en krijgt een intensieve, technische opleiding om
het niveau te bereiken dat vereist is op een internationaal
kampioenschap.
Meer info: www.worldskillsbelgium.be
Belangrijke data:
• Startech’s Days 2020: 30 november – 01 december 2020 in
Ciney Expo → Selecties voor WorldSkills Shanghai 2021
• The Hair Games 2021: gedurende The Hair Project 28 februari
– 1 maart 2021 – Kortrijk Xpo → Preselecties voor EuroSkills
St.Petersburg 2022

brochure

Net afgestudeerd als kapper(-ster) of schoonheidsspecialist(e)
en je staat te popelen om aan de slag te gaan? De sector wil je
enthousiasme belonen! Met de premie eerst job ontvang je maar
liefst € 150. Dit is een brutopremie en wordt uitbetaald binnen
de budgettaire perken voorzien door het Fonds voor Bestaanszekerheid PC314. Informeer je leerlingen die afstuderen hierover!
Ze vinden alle nodige informatie op www.fbz-pc314.be. Deze site
is tevens een handige tool voor elke werknemer met extra informatie over bijkomende vergoedingen, opleidingsvergoeding en
eindejaarspremie.

BIG HAIR
BIG DREAMS

UBK/UCB vzw-asbl
Martelaarslaan 21 bus 501 - 9000 Gent | T 09 223 71 24 | F 09 233 42 19 | www.coiffure.org | onderwijs@coiffure.org | BTW BE 0453.346.029
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Young Hairdressers Trophy

Afstuderen
& diploma

© Hair by Makeover

Wedstrijden

MAY YOUR DAY
BE AS AMAZING
AS YOUR HAIR

Vanuit Coiffure.org, de beroepsvereniging voor
kappers, ondersteunen wij het kappersonderwijs.
We doen dat door middel van opleidingen,
evenementen, wedstrijden, …
Lees meer hierover in deze onderwijsbrochure.
Doorheen het schooljaar houden wij jullie graag op de hoogte via
onze digitale nieuwsbrief, de rubriek onderwijs in het Coiffure.orgmagazine en de website.
Ontvang jij onze digitale nieuwsbrief nog niet? Stuur gerust een
mail naar onderwijs@coiffure.org. Inschrijven voor opleidingen en
evenementen kan je steeds doen via de links in de digitale nieuwsbrief of via de website van Coiffure.org.
Surf dus regelmatig naar www.coiffure.org/onderwijs of hou je
mailbox in de gaten.

Individueel
onderwijsconvenant
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We zijn ervan overtuigd dat je als school belang hecht aan de samenwerking tussen de school en de sector. Het voornaamste doel
van deze samenwerking is om een kwaliteitsvolle doorstroom van
onderwijs naar de arbeidsmarkt te garanderen. Tot op heden bekrachtigden wij dit door middel van het individueel onderwijsconvenant. Dit document legt de samenwerking tussen de school en
de sector vast maar heeft na enige tijd nood aan een opfrisbeurt.
Wij houden jullie graag op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief.

Coach werd door het Fonds voor Bestaanszekerheid in het leven
geroepen met als belangrijkste opdracht het levenslang leren te
promoten. Het organiseren van zoveel mogelijk nieuwe en innovatieve opleidingen behoort tot de kerntaak van het opleidingscentrum. Alle opleidingen worden onder de naam “Campus Coach”
gebundeld. Wist je dat je ook de accommodatie van Coach vzw
kan huren? Heb je met je klas of school een projectweek, GIP,
buitenschoolse activiteit, een externe opleiding, voorstelling of
evenement? Informeer dan zeker bij Coach vzw naar de mogelijkheden om één van de vele zalen met alle faciliteiten (wastafels,
spiegels, podium …) te huren. Op donderdag kunnen scholen er
zelfs gratis terecht. Er zijn centra in Antwerpen, Roeselare, Luik,
Charleroi (Gosselies) en Brussel (Vorst).
Meer informatie en reserveren via info@coachbelgium.be
of www.coachbelgium.be.

Campus Coach
Als leerkracht is het belangrijk om up-to-date te blijven. Voor
slechts € 100 geniet je een heel kalenderjaar lang van opleidingen
binnen Campus Coach. Je krijgt zelfs een korting van € 50 wanneer je je klas en jezelf als leerkracht inschrijft voor opleidingen
binnen het project Coach4Students. De ingeschreven leerkracht
heeft toegang tot het volledige reguliere opleidingsaanbod.
Vraag de folder aan via info@coachbelgium.be.
De opleidingen voor Vlaanderen vinden plaats in:
• Coach Antwerpen (Karel Geertsstraat 2b – 2140 Borgerhout)
• Coach Roeselare (Brugsesteenweg 363 B 6 – 8800 Roeselare)
• Coach Brussel (Marguerite Bervoetsstraat 136 – 1190 Brussel)
Meer info kan je opvragen bij Coach vzw via 02 344 88 07 of mail
naar info@coachbelgium.be.

HAIR SPEAKS
LOUDER THAN
WORDS
Wil je graag meer weten over dit individueel onderwijsconvenant? Stuur dan een e-mail naar onderwijs@coiffure.org
en onze medewerkers komen met plezier het individueel
convenant toelichten.

Coach4Students (C4S)
Via Coach4Students is er een interessant aanbod voor de
laatstejaarsleerlingen beschikbaar. Vraag vanaf 22 juni 2020
de aangepaste opleidingsoverzicht voor het daaropvolgende
schooljaar aan via coach4students@coachbelgium.be. Onze
collega’s bij Coach VZW sturen je dan vrijblijvend een inschrijvingspakket toe.
Net zoals vorige jaren is er een aanbod van opleidingen “op
maat”. Dit wil zeggen dat de klas twee keuzes maakt uit de waaier
van C4S-dagopleidingen. De opleider en de school bepalen
samen de opleidingsdata in functie van de mogelijkheden in
beide agenda’s.
Coach vzw stelt het op prijs dat scholen weloverwogen hun
data kiezen en vastleggen, zodat deze later niet meer moeten
geannuleerd of verplaatst worden. De prijs per leerlingen is
€ 50. Daarvoor mag je twee C4S-opleidingen uitkiezen.
Je klas inschrijven voor Coach4Students doe je voor 30 november 2020. De C4S-opleidingen gaan door tussen 1 december
2020 en 31 mei 2021 in één van de Coach-centra.

The Young Hairdressers
Boostcamp
Coach organiseert tijdens de zomervakantie een stage voor
net- afgestudeerde kappers, studenten 2de en 3de jaar bachelor
haartooi en jonge kappers met weinig of geen ervaring die niet
langer dan een jaar werkloos zijn. Vijf dagen lang worden zij
op een leuke manier verder geboost in nieuwe kleur- en kniptechnieken, consumentenpsychologie, durf, zelfvertrouwen …
De stages vinden plaats in Coach Antwerpen en Coach Roeselare
voor de Nederlandstalige jongeren.
Vanaf 1 januari 2020 zullen de data voor The Young Hairdressers
Boostcamp gekend zijn.
Vraag op tijd de folder met de info en de data aan voor je
laatstejaarsleerlingen of je studenten via info@coachbelgium.be.

Opleidingen
Praktijkopleidingen
Gratis praktijkopleidingen voor leerkrachten en dit om gemotiveerde leerkrachten de mogelijkheid te bieden om op de hoogte
te blijven van de laatste trends en de nieuwigheden binnen de sector. Coiffure.org zorgt voor gratis lunch en oefenhoofd. Bij afwezigheid zonder tijdig te verwittigen, zien wij ons genoodzaakt om een
administratieve kost van € 50 aan te rekenen. Inschrijven voor opleidingen kan via de link in de digitale nieuwsbrieven die je doorheen het schooljaar ontvangt.

Preventie en welzijn
Veiligheid en gezondheid blijven belangrijke aandachtspunten
voor onze sector. We blijven hier dan ook op inzetten door het volgende aan te bieden:
• Gratis opleidingen rond ergonomie en huidpreventie voor de
leerlingen van onze partnerscholen.
• Gratis materiaal dat je kan downloaden via onze website.

Opleidingen op maat @ school
Nood aan een opleiding op maat en dit bij jou op school? Geef ons
aan welk onderwerp je graag wil behandelen en wij zorgen voor
een opleider die bij jullie langskomt! Of het nu een basissnitcursus
is, brushing- of opsteektechnieken, herensnit of de laatste nieuwe
trends: 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.

Buitenlandse stage
Coiffure.org neemt elk schooljaar opnieuw leerkrachten mee op
buitenlandse stage naar Schorem (de bekende barbierzaak in Nederland). Het doel van deze stage is om opnieuw voeling te krijgen met het werkveld door samen met andere kappers opleiding
te volgen. Dit alles geeft je een boost aan herwonnen motivatie.
Samen met een groep van collega-leerkrachten doe je nieuwe ervaringen op en leer je door overleg ook van elkaar. Terug op school
kan je je barbiertechnieken delen met de leerlingen en collega’s.
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