
Style and Creations is een 
trainingscentrum gericht op 
het kappersvak. Wij werken 
met professionele trainers 
die hun sporen verdiend 
hebben in deze branche.  



TRAIN DE TRAINERS
Deze training staat in het teken van het begeleiden van studenten en is 
bedoeld voor praktijkopleiders en leidinggevenden.
Bij deze training wordt veel aandacht besteed aan communiceren en 
praktijk. Het is een training die er voor zorgt dat u een optimale begelei-
ding kunt geven aan uw student die bij u in de salon werkt. De cursus is 
een combinatie van theorie en praktijk waarbij de praktijk en sociale 
vaardigheden centraal staan en zijn afgestemd op de salon. Wij weten dat 
kappers ‘doeners’ zijn, dus bij deze training zal het ‘zelf doen’ veel aan de 
orde komen. Het gaat er ook om dat een student niet ‘alleen’ wat doet 
maar ook commercieel inzicht krijgt hoe het er in de salon aan toegaat. 
Deze geheel nieuwe cursus heeft in diverse salons al zijn vruchten 
afgeworpen dus laat u verrassen. Deze training bestaat uit vier avonden 
of dagdelen (3uur) waarin alle aspecten van het begeleiden aan de orde 
komen.

Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 14 
Kosten:  € 250,- excl. btw per persoon.
Eigen locatie:  € 225,- excl. btw per persoon. 
Locatie:  Sliedrecht
Datum:  in overleg

BASISTRAINING LANG HAAR
Zoals het modebeeld aangeeft wordt er veel gedaan met lang haar, maar 
voordat het zover is zijn de basissystemen van groot belang om een 
ontwerp te maken. Bij deze basistraining wordt vooral aandacht besteed 
aan het vastzetten van het haar om een goed en mooi eindresultaat te 
maken. Deze training is zeer geschikt voor studenten die in opleiding zijn. 
Wij willen u er op attenderen dat het hier om een basistraining gaat. Zijn 
deze technieken u al bekend dan is het aan te raden om gebruik te maken 
van de training voor gevorderden. Deze basistraining is uitermate 
geschikt voor studenten/kapsters die nog geen of weinig ervaring 
hebben met lang haar.
Deze training bestaat uit een dagdeel (3 uur). De materialen; krul-/stijl-
tang, schuifspeldjes, elastiekjes en model dient u zelf mee te brengen.

Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 14
Kosten:   € 75,- excl. btw per persoon. 
Eigen locatie  € 65,- excl. btw per persoon.
Locatie:  Rotterdam of Sliedrecht
Datum:  in overleg

GEVORDERDEN LANG HAAR
Wanneer u de basistraining heeft gevolgd is dit een mooie opstap om uw 
kennis van lang haar uit te breiden. U gaat aan de slag onder begeleiding 
van de trainer om vanuit de basis mooie en leuke ontwerpen te gaan 
maken. Hier spelen eigen fantasie en creativiteit een belangrijke rol. Het 
is immers leuk om aan de wensen van de klant te voldoen voor bijvoor-
beeld een feest of een speciale gelegenheid. Uiteraard wordt er ook nog 
aandacht besteed aan basistechnieken die bij dit soort kapsels nodig zijn. 
Deze training bestaat uit een dagdeel (3 uur). De materialen, krul-/stijl-
tang, schuifspeldjes, elastiekjes en model dient u zelf mee te brengen.

Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 14
Kosten:  € 75,- excl. btw per persoon.
Eigen locatie:  € 65,- excl. btw per persoon.
Locatie:  Rotterdam of Sliedrecht
Datum:  in overleg

CREATIEF MET LANG HAAR
Wanneer u de twee voorgaande trainingen heeft gevolgd, dan gaat u 
helemaal los. U kunt nu al het geleerde gaat combineren. Deze training is 
bedoeld voor kappers/kapsters die ervaring hebben met lang haar. Hier 
worden bijvoorbeeld lang haar en vlechttechnieken gecombineerd.
Deze training bestaat uit een dagdeel. (3 uur). De materialen, krul-/stijl-
tang, schuifspeldjes, elastiekjes en model dient u zelf mee te brengen.

Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 14
Kosten:  € 75,- excl. btw per persoon.
Eigen locatie:  € 65,- excl. btw per persoon.
Locatie:  Rotterdam of Sliedrecht
Datum:  in overleg

TRAININGSAANBOD 2014

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen: 
Teus Brand - 06 53257234
Michelle Brand - 06 55815441
info@styleandcreations.nl

Wij kunnen u ook een compleet maatwerk leveren op diverse andere trainingen

Hooftkantoor:

Style and Creations
Baanhoek 150
3361 GN  Sliedrecht
Rabobank NL60 RABO 0119 58 02 84


