Via Coach4students is er al voor het vierde jaar op rij een
interessant aanbod voor laatstejaarsleerlingen beschikbaar.
Vraag vanaf juni de aangepaste lijst voor het daaropvolgende schooljaar aan via coach4students@coachbelgium.be.
Onze collega’s bij Coach VZW sturen je dan vrijblijvend een
inschrijvingspakket toe. Net zoals vorig jaar zal er een aanbod zijn aan opleidingen “op maat” d.w.z. dat de klas samen
een volledige of halve dag een opleiding volgt uit de lijst.
De opleider past zich qua datum aan in functie van de mogelijkheden van de klas en de school.
Een aantal opleidingen zullen weer aangeboden worden
onder het “look and learn-principe”. Deze datums staan
vast. Coach VZW stelt het op prijs dat scholen weloverwogen hun datums kiezen en vastleggen, zodat deze later niet
meer moeten geannuleerd of verplaatst worden.
De prijs per leerling is € 50. Daarvoor mag je 2 opleidingen
op maat uitkiezen en kan je je inschrijven voor alle beschikbare “Look & Learns”.

THE YOUNG HAIRDRESSERS
BOOSTCAMP
18/03/2019
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
ingewijd in nieuwe technieken voor knippen, kleuren,
opsteken. De stages vinden plaats in Coach Antwerpen
en Coach Roeselare voor de Nederlandstalige jongeren.
Vraag op tijd de folder met de info en de datums aan voor
je laatstejaarsleerlingen of je studenten via info@coachbelgium.be.

WORLDSKILLS EN EUROSKILLS,
INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN
IN HET TEKEN VAN TOPTALENT

“

YOU NEVER ACHIEVE
SUCCES, UNLESS YOU LIKE
WHAT YOU ARE DOING

WorldSkills Belgium is de Belgische organisatie die manuele en technische beroepen promoot via wedstrijden
op topniveau die elk jaar in België georganiseerd worden:
de Startech’s Days. Coiffure.org, partner van WorldSkills
Belgium, is verantwoordelijk voor de organisatie van de
nationale selecties voor de kapperssector. 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. Deze competitie staat in het teken van
uitwisseling, inzet, integriteit, uitmuntendheid, openstaan
voor anderen en respect voor culturele verschillen.

YOUNG HAIRDRESSERS TROPHY

“

18/03/2019
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. Het belooft zoals steeds
een inspirerende dag te worden voor de toekomst van
onze sector. Schrijf jouw leerlingen in en wie weet gaat
jouw school naar huis met één van de vele trofeeën!

IF YOU NEVER TRY,
YOU’LL NEVER KNOW

Foto’s The Hair Games 2018 - © Robbie Brauwers

PARTNER-EVENEMENTEN
Naast de wedstrijden en evenementen die Coiffure.org organiseert, worden er jaarlijks ook heel wat evenementen
voor scholen georganiseerd waar Coiffure.org aanwezig is
als vaste partner:
¬ Hanske de Krijger
¬ Joico School Contest
¬ L’Oréal Passion Trophy

PREMIE EERSTE JOB
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 eerste
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, eindejaarspremie.

Twee voorwaarden om deel te nemen:
¬ jonger dan 23 jaar zijn (WorldSkills) of jonger dan 26 jaar
(EuroSkills)
¬ het kappersberoep uitoefenen
Volgende wedstrijden:
¬ Euroskills Budapest 26-28/09/2018
¬ Worldskills Kazan 22-27/08/2019
Meer informatie: www.worldskillsbelgium.be
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COACH4STUDENTS

KAMPIOENSCHAP
KAPPERSMEDEWERKER
25/03/2018
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! Wint jouw school één van de mooie prijzen?

THE HAIR GAMES
27-28/01/2019
The Hair Games is een uniek evenement met een professionele expo, topwedstrijden, shows en party. Als kappersschool kan je dus onmogelijk ontbreken. Ontdek alle nieuwe technieken, innovatieve producten en de toptrends op
The Hair Games.
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Om jullie op de hoogte te
brengen van wat Coiffure.org
zal organiseren in het schooljaar
2018–2019 geven we jullie via
deze brochure een overzicht.
Inschrijven
Inschrijven voor onze opleidingen of
evenementen kan je op de website
www.coiffure.org maar ook op uitnodiging
die je via e-mail ontvangt. In deze mail kan je via
de link onderwijs doorklikken naar het aanbod en de
nodige inschrijvingsformulieren. De inschrijvingen starten
vanaf 1 september 2018 en lopen tot het maximumaantal
deelnemers bereikt is.
Alle inschrijvingen sluiten af een week voor de eigenlijke
datum. Ook versturen we maandelijks een nieuwsbrief
met informatie en verslaggeving van onze evenementen
en wedstrijden.
Via een rechtstreekse link kan je naar het
inschrijvingsformulier van de aangekondigde opleiding
of het evenement doorklikken.
Wens je op de hoogte te blijven van ons aanbod?
Surf geregeld naar onze website www.coiffure.org/onderwijs.
Indien je graag onze nieuwsbrief in je mailbox krijgt, stuur
dan je e-mailadres naar onderwijs@coiffure.org.

“

WHAT WE LEARN
WITH PLEASURE
WE NEVER FORGET

PREVENTIE EN WELZIJN

PRAKTIJKOPLEIDINGEN
Ook dit schooljaar organiseert Coiffure.org tal van praktijkopleidingen. 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 euro aan te rekenen. Die
zal aan de school gefactureerd worden.

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.
Nieuw dit schooljaar zijn de opleidingen
“Trends gespot by Coiffure.org”. Vanaf half
november en half maart kan je een opleider
boeken die je de laatste nieuwe trends komt
demonstreren voor het bijhorende seizoen.

STARTERSDAG
04/02/2019 en 18/02/2019 in Antwerpen
en 11/02/2019 in Roeselare
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 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: deze dag is gratis en voor iedereen die binnenkort zal starten aan een actieve beroepscarrière. Per
editie is er een maximum van 120 leerlingen toegelaten.

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
leerkrachten en voor de leerlingen van de partnerscholen
¬ gratis materiaal dat je kan downloaden via onze website
¬ Workshop ‘Blijf fit, ook op de werkvloer’
Steeds meer kappers hebben klachten ter hoogte van de
musculoskeletale structuren zoals spieren, pezen, ligamenten, zenuwen en gewrichten.
Regelmatig bewegen is een van de belangrijkste factoren
in preventie. Daarom willen wij een beweegprogramma
promoten in de scholen door workshops aan te bieden.
Oefeningen die helpen je dagelijkse bewegingen te verbeteren. Zo win je aan kracht, en als je wint aan kracht, dan
win je automatisch ook aan energie.

DUAAL LEREN
Informatie over duaal leren vind je op onze website
www.coiffure.org/nl/onderwijs/duaal-leren.

BUITENLANDSE STAGE
van 05/12/2018 t.e.m. 07/12/2018
Coiffure.org neemt dit schooljaar opnieuw leerkrachten
mee op buitenlandse stage naar Schorem (de bekende barbierzaak in Nederland). 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. Tijdens een eerste samenkomst krijg
je de nodige reisinformatie. Na de bedrijfsstage nodigen we
je uit voor de terugkomdag om het project te evalueren. We
verwachten ook van jou dat je de verkregen info deelt met
je collega’s en leerlingen.
Ben je gemotiveerd om aan de buitenlandse stage deel te
nemen en is je school bereid hiervoor € 400 te betalen? Je
kan je kandidaat stellen tot en met 15/10/2018. Het document voor je kandidaatstelling kan je terugvinden op onze
website onder Onderwijs.

COACH VZW

“

TREAT STUDENTS
LIKE THEY MAKE
A DIFFERENCE
AND THEY WILL

INDIVIDUEEL ONDERWIJSCONVENANT
Wij zijn ervan overtuigd dat je als school belang hecht aan de
samenwerking tussen de school en de sector. Daarom bieden wij de mogelijkheid om deze samenwerking te bekrachtigen door middel van het individueel onderwijsconvenant.
Dit document heeft als doel, naast het globaal onderwijsconvenant met de onderwijsnetten, een samenwerking tussen
de school en de sector vast te leggen. Door dit document te
ondertekenen, mag de school van ons een engagement verwachten in de vorm van ondersteuning in de opleiding van
de toekomstige kappers. Anderzijds verwachten wij ook van
de school een engagement door een kwaliteitsvolle opleiding voor de leerlingen te voorzien. De samenwerking tussen
de sector en het onderwijs is hierbij belangrijk om ervoor
te zorgen dat de noden van beide partijen worden ingevuld.
Het voornaamste doel van deze samenwerking tussen het
onderwijs en Coiffure.org is om als sector, op termijn, meer
gekwalificeerde leerlingen te kunnen aanwerven.

Welke voordelen biedt dit individueel onderwijsconvenant
voor de school?
¬ Je krijgt een activiteitenabonnement waardoor je als school
van extra voordelen kan genieten.
¬ Eén gratis Risktrainer-opleiding rond ergonomie en huidpreventie.
¬ Je krijgt kortingskaarten voor evenementen indien beschikbaar.
¬ De leerkrachten, TA en TAC mogen gratis deelnemen aan
exclusieve bedrijfsbezoeken.
¬ Een uniek Coiffure.org eindejaarsgeschenk.
¬ Geselecteerd worden voor de rubriek “School in de kijker”
in ons vakblad Coiffure.org.
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.

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

CAMPUS COACH
Een jaar lang opleidingen volgen voor slechts € 100 per jaar per
leerkracht! Indien de leerkracht zich inschrijft samen met haar
of zijn leerlingen (project Coach4students) verlaagt de prijs naar
€ 50 per inschrijving. De ingeschreven leerkracht heeft toegang
tot het gehele reguliere aanbod. Vraag de folder aan via info@
coachbelgium.be of lale@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 bij Coach vzw: T 02 344 88 07 - F 02 346 55 12
info@coachbelgium.be - www.coachbelgium.be

© Luna (Moon Goddess) - By Olivia Nevill - Photography: Ashley Gamble Photography - MUA & Styling: Ashley Gamble Beauty & Styling Team

WE ZIJN WEER
KLAAR VOOR
EEN NIEUW
SCHOOLJAAR!

