
Leer het vak van specialisten, op een manier die bij je past.

Op basis van een vrijblijvend kennismakingsgesprek stellen we een 

traject op maat voor jou samen. Jouw voorkeuren zijn daarbij leidend.

Onze begeleiding stemmen we af op jouw persoonlijke situatie 

en ambitie.

WIL JIJ JE KAPPERSTALENT VERZILVEREN?

SYNTRA-LIMBURG.BE

WERK AAN JE UNIEKE TALENTEN. WERK OP JE EIGEN MANIER!

SYNTRA-LIMBURG.BE

Stel zelf je traject samen
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Jij kiest zelf waarin je wil specialiseren en hoe je graag het vak leert. 

Afhankelijk van je keuzes, kan je al binnen een jaar klaar zijn.

Kenmerken
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Laura is 18 jaar en komt net van 
school. Ze wil in de voetsporen van 
haar mama treden als kapper die wil 
stoppen met haar zaak. Het is Laura
haar droom om de zaak zo snel 
mogelijk over te nemen. 

Karim heeft een droom: zelfstandig barbier worden. Hij heeft echter nog moeite 
met het Nederlands en nood aan begeleiding bij het starten van een eigen zaak. 
Daarbij moet hij nog een gezin onderhouden en werkt hij in ploegverband. 
Een kappersopleiding op maat, verspreid over twee jaar, is daarom de ideale 
oplossing.
De basismodule kan hij in de klas of online volgen. Hij kiest voor de klas omdat 
het mooi voor zijn werkshift valt. De module baard en bakkebaard/snor verdeelt 
hij over klassikaal en werkplekleren. Op die manier doet hij meteen praktijk-
ervaring in het werkveld op. In het tweede jaar komt salonmanagement waarbij 
hij in klascontext en in een reële salonsituatie leert hoe een kapsalon werkt. Dit 
onderdeel kan hij ook online of via werkplekleren volgen. Hij kiest voor online, 
omdat hij ook de module basis koffie wilt volgen en dat kan enkel klassikaal. 
En eerlijk, jij hebt toch ook graag een lekkere kop koffie of thee terwijl je in de 
kapperszetel wacht?

Laura is 18 jaar en komt net van school. Ze wil in de voetsporen van haar mama 
treden als kapster. Ze hoopt de zaak van haar moeder over te nemen wanneer 
die er mee stopt. Om deze droom te realiseren wilt ze zo snel mogelijk een 
diploma halen. Ze kiest voor de volledige opleiding omdat ze ook de module 
Business Skills wilt volgen. Dit gaat haar helpen bij het runnen van een eigen 
zaak.
Bij de basismodules kiest Laura voor online leren. Zo kan ze snel en op haar 
eigen tempo leren. Enkel de technieklessen volgt ze klassikaal en op de werkplek, 
want ondanks het feit dat ze al wat ervaring heeft, zou ze sommige kniptech-
nieken graag nog wat aanscherpen. Ze beslist om ook nog een extra module 
toe te voegen aan haar opleiding: make-up. Op deze manier hoopt ze een extra 
service aan haar klanten te kunnen bieden en het verschil te maken tegenover 
andere kapperszaken. Een pittig programma maar haalbaar op een jaar als Laura 
een goede planning opmaakt.

Karim is 29 jaar en is afkomstig 
uit Syrië. Hij wil hier in België een 
eigen, succesvolle zaak openen, net 
zoals in Syrië.
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Voorkeur voor leren: klassikaal, salondienst en werkplekleren
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Voorkeur voor leren: klassikaal, online leren en salondienst


