
CVO Encora
Infosessie kapper en barbier
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Allround kapper
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Allroundkapper

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4

Presenter-notities
Presentatienotities
Terug naar het schema van de allround kappersopleiding.Deze opleiding duurt in het totaal 2 jaar op voorwaarde dat je steeds slaagt. Je volgt telkens 2 dagen per week les. De eerste 5 maanden volg je de modules * ‘haarverzorging’, ‘tijdelijke omvormingen’ en ‘basissnitten’.  Als je geslaagd bent start je de volgende 5 maanden met de modules * ‘Klantenonthaal’, ‘Basis make-up en manicure’, ‘Blijvende omvorming’, ‘Combinatiesnitten dames’ en ‘Pruiken haarstukken en verlengingen’. Daarna volg je 5 maanden de modules * ‘Kleuren’ en ‘Combinatiesnitten heren’ en ‘Scheren en baardknippen’.  In het laatste semester volg je eerst 10 weken * 2 dagen per week ‘Gelegenheidskapsels’ en ‘Ontkleuren’. Tenslotte 10 weken 2 dagen per week ‘Salonwerk’ waar je kan laten zien wat je in deze opleiding geleerd hebt. *Dit traject kan je niet korter dan 2 jaar volgen! Als je een echte goede kapper wil worden dan heb je tijd nodig om al deze handelingen goed in de vingers te krijgen.We geven wat uitleg over enkele modules.



Haarverzorging en tijdelijke omvormingen

Presenter-notities
Presentatienotities
Bij de startmodules haarverzorging en tijdelijke omvormingen leer je alle handelingen die tijdelijk zijn zoals brushen, krultang en rollen inzetten.



Gelegenheidskapsels
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Pruiken-haarstukken-verlengingen
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Ontkleuren
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Allround kapper
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Start: begin 
september of 
begin februari

Duur: 2 jaar
Opleidingsdagen
2 dagen per week, 

zie uurrooster

Studiedoel = 
volledige opleiding

Lestijden
8.30u – 12.10u en 
12.50u tot 16.30u

Verplichte 
infosessie of 

intake!



Stage en praktijk
• Vanaf week 10 heb je 1 dag 

stage. 
• Oefenen op het oefenhoofd 
• Werken met modellen
• Werken op medecursisten
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Barbier

Presenter-notities
Presentatienotities
Wil je enkel leren hoe je mannen moet knippen en scheren dan is de barbier opleiding iets voor jou.In deze opleiding doorloop je alle facetten van het herenkappen. Alle kniptechnieken en -materialen die nodig zijn bij het uitvoeren van korte snitten komen aan bod.Je zal leren hoe je jouw toekomstige klanten een perfecte haarsnit kan geven en hoe je hun baarden en snorren kan modelleren. Daarnaast zal je ook leren hoe je het scheermes moet hanteren waardoor je snit- en baardcontouren kan bijscheren en een volledige scheerbeurt kan uitvoeren.Kortom, de ideale opleiding om als barbier te starten!



Barbier

Presenter-notities
Presentatienotities
Deze barbier opleiding kan je volgen op 5 maanden. Je volgt telkens 2 dagen per week les. De eerste 10 weken doe je de module *  ‘basissnitten’. Als je geslaagd bent voor basissnitten kan je verder gaan met de modules * ‘Combinatiesnitten heren’ en ‘Scheren en baardknippen’. Dit doe je ook 10 weken telkens 2 dagen per week.Je volgt dus enkel deze 3 modules.Wanneer je geslaagd bent, behaal je geen volledig certificaat van de kappersopleiding maar wel 3 deelcertificaten waarmee je aan de slag kan als barbier.



Barbier

Start: begin 
september of 
begin februari

Duur: 20 weken 
Opleidingsdagen
2 dagen per week, 

zie uurrooster

Week 1-10 
basissnitten

Lestijden
8.30u – 12.10u en 
12.50u tot 16.30u

Week 11-20 
combinatiesnitten
heren, scheren en

baardknippen

Presenter-notities
Presentatienotities
Weer de praktische informatie:De barbier opleiding start ook telkens begin september en begin februari.* Zoals gezegd zal je de eerste 10 weken oefenen op de ‘basissnitten’. Enkel als je geslaagd bent mag je verder naar de * ‘combinatiesnitten heren’ en ‘Scheren en baardknippen’.* De opleiding wordt gegeven op 2 dagen per week.* Onze lessen starten ook hier om 8.30u. Wees zeker op tijd want anders mis je de opdrachten van die dag!In deze opleiding volg je 16u per week. Heb je een uitkering van VDAB of ontvang je kindergeld? Dan kan het zijn dat je meer uren moet volgen. Informeer je zeker ook bij de VDAB!



Diploma secundair onderwijs
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AAV = aanvullende algemene vorming

Wiskunde (3) Nederlands (3) ICT (3)
Maatschappij, 

cultuur en 
samenwerken 

(4)

Wetenschappen 
(1)

Frans of Engels 
(4)

Samen met de 
beroepsopleiding 

leidt dit tot een 
diploma!



Evaluatie
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• Permanente evaluatie en regelmatig aanwezig zijn

• Per module krijg je een deelcertificaat. 

• Vrijstellingen aanvragen

• Op het einde van de opleiding krijg je een certificaat kapper of barbier



Praktisch
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• Uurrooster 
• https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/opleiding/allround-kapper

• Materiaalkost
• Start van de opleiding + mail

https://www.stedelijkonderwijs.be/encora/opleiding/allround-kapper


Inschrijven
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Werkzoekende of werknemer
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Vraag vermindering aan bij 
VDAB

Bekijk de 
opleidingsincentives van de 

overheid. 



Vragen?
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https://www.stedelijkonderwijs.be/encora
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