
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In augustus 2017 gingen de twee eerste edities van de “Young 

Hairdressers Boostcamp” door in Coach Antwerpen en Coach Gosselies. 

26 jonge gemotiveerde kappers schreven zich in en brachten bij ons 5 

flitsende dagen door vol van knippen en kleuren, wassen en styling, 

tips en tricks en zoveel meer.  

Topprofessionals stonden hen bij en deelden hun ervaring met hen. De 

jongeren kregen volop de kans om hun eigen talenten en interesses te 

ontdekken, alle facetten van het kappersberoep kwamen aan bod.  

Het was een schot in de roos! Als jonge professionals kregen ze hier 

alle mogelijkheden om hun CV net dat beetje aantrekkelijker te maken 

en hun carrière met veel zelfvertrouwen aan te vatten. 

Gezien het succes en het plezier en de voldoening die onze cursisten 

en wijzelf hieraan beleefden hebben wij besloten om deze zomer 4 

Boostcamps te organiseren! 2 Nederlandstalige en 2 Franstalige. 

Voor de Nederlandstaligen gaan er twee door, namelijk in :   

Coach Roeselare : van 2 tot 6 juli 2018 

Coach Antwerpen: van 27 tot 31 augustus 2018 

 

 

Wie kan deelnemen? 

-Jonge net afgestudeerde kappers (minstens 6de jaar haartooi 

geslaagd) die minder dan 1 jaar aan het werk of werkzoekende zijn, 

-Studenten met een IBO of OAO contract die minstens het eerste jaar 

achter de rug hebben, 

-Studenten Hogeschool Bachelor Haarzorg die minstens het eerste jaar 

achter de rug hebben. 

Kostprijs: 

150,00 EUR voor de volledige week (5 dagen van 9u30 tot 17u) 

Lunch, producten, oefenhoofden, modellen zijn inbegrepen, je brengt 

enkel je eigen kappersmateriaal mee. 

Je krijgt een attest van deelname en een jaarabonnement Campus 

Coach na afloop. 

Hoe schrijf je in: 

Stuur het inschrijvingsformulier volledig ingevuld naar : Coach VZW, 

Marguerite Bervoetsstraat 136, 1190 Brussel  

Of Stuur ons een mail met het gescande inschrijvingsformulier met de 

vermelding “YH Boostcamp Roeselare” of YH Boostcamp Antwerpen”. 

 Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van je inschrijvingsgeld op 

onze rekening.  

 



 

 
Naam: 

 

 
Voornaam: 

 

 
Straat & huisnummer: 

 

 
Postcode & gemeente: 

 

 
GSM: 

 

 
Mailadres: 

 

 
Geboortedatum: 

 

 

schrijft zich hierbij in voor het Young Hairdressers Boostcamp te 

Antwerpen / Roeselare *  

en stort 150,00 EUR op rekening  BE29 0682 4504 5164 met 

vermelding “ Boostcamp 2018 / je naam en voornaam”.  

Bij volzetting of afgelasting krijgt u per kerende bericht en wordt de 

150,00 EUR teruggestort op uw rekening. Bij annulatie van uw kant 

zonder dringende reden behouden wij het recht op het 

inschrijvingsgeld. 

 

Datum: 

Handtekening: 

 

(bij minderjarigen vragen wij handtekening ouder of voogd met 

vermelding naam) 

* gelieve te schrappen wat niet van toepassing is 

 

www.coachbelgium.be 

 

Marguerite Bervoetsstraat 136 

1190 Brussel 

info@coachbelgium.be 

 

voor alle info: 

Cindy Coucke : 0473/47 14 83 

Ingrid De Wolf : 0496/50 55 24 

 

 

In samenwerking met: 

 


