Basisopleiding Barber/herenkapper
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Iedereen die zich verder wilt verdiepen – professionaliseren in het barbiervak en
affiniteit hiermee heeft.
20 dagen, inclusief 1 eindtoets
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Start 7 maart 2022, maart – juli 2022
Utrecht (MAESONS)
10 uur per bijeenkomst
6 – 8 deelnemers
€ 2.950,- ex BTW
Materialen (toolkit) €950,- ex BTW
De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets. Deze toets wordt afgenomen door
een externe examinator.
MAESONS Academy biedt een aparte scheer cursus aan. Tijdens deze cursus leer je
scheren met open mes, contour & knip technieken. Er wordt oa aandacht besteed aan
de volledige scheerbeleving met handdoeken, stoombehandelingen en meer
informatie over de huid.
In de Basisopleiding Barber/herenkapper van MAESONS wordt aandacht besteed aan
het volledige plaatje. Je wordt allround opgeleid waarbij de basis gelegd wordt voor
het knippen. Naast het knippen word je volledig meegenomen in het vak. Ook styling
en productadvies zijn hier onderdelen van.
In fases leer je de verschillende technieken, waardoor je aan het eind van de opleiding
alle inzichten en kennis hebt om aan de wens van je klant te voldoen. Inzicht en
creativiteit staan in deze opleiding centraal. Elk hoofd is anders en vraagt tenslotte om
een andere aanpak maar wel met een stabiele basis. Wat wil de klant? Wat adviseert
de barbier? En nog belangrijker; wat wil het haar?
MAESONS is onderscheidend van andere opleiders, omdat je volledig wordt opgeleid
om alle type haarsoorten te kunnen behandelen. Van Europees tot afro haar, zowel
met schaar als met tondeuse.
Na afloop van de opleiding beheers je verschillende technieken (zie Inhoud). Deze
technieken zijn ook de basis voor het scheren. Tijdens de opleiding wordt ook
behandeld hoe je de baard mooi aan kan laten sluiten bij het haar.
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In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Houding & arbo
• Inzicht & creativiteit
• Hygiënisch werken
• Contourtechnieken
• Fade technieken
• Schaar technieken
• Snij technieken
• Knip kwaliteit zonder gebruik van producten
• Föhntechnieken, styling van het haar
• Afro haar
De theorie wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Het is een praktische opleiding, waarbij je intensief wordt begeleid door de trainer. Wij
werken in kleine groepen (maximaal 8 deelnemers), waardoor wij kwaliteit kunnen
garanderen en er is ruimte voor persoonlijke aandacht.
Professionele barbiers, die op de hoogte zijn van de laatste trends & ontwikkelingen in
het barbiersvak .
MAESONS, Gwendy Dirks
telefoon (030) 214 5335
e-mail gwendy@maesons.nl
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