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Wordt overeengekomen wat volgt 
 
Verbintenissen van de Vlaamse Regering  
 
 
Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende overeenkomst 
tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 een maximale toelage van 
294.000,00 EUR uit te betalen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid voor het kappersbedrijf en 
de schoonheidszorgen,  Vijfwindgatenstraat 21F te 9000 Gent (ondernemingsnummer: 
0446.304.027 - bankrekeningnummer: BE69 4412 0750 5178) ter financiering van  3 VTE 
sectorconsulenten (2 VTE + 0,8 VTE + 0,2 VTE). 
 
Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende 
overeenkomst, door: 

1. het organiseren van ad hoc- overleg met de sociale partners, op vraag van de sectoren; 

2. het organiseren van klankbordvergaderingen waarbij knelpunten worden besproken en 
desgevallend beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd, op vraag van de 
sectoren; 

3. het organiseren van intervisiemomenten met vertegenwoordigers van de sector, die 
fungeren als doorgeefluik van informatie. 

 
Verbintenissen van de sector 
 
Artikel 3. De sector kappers, schoonheidszorgen en fitness verbindt zich ertoe om, op basis van 
het door de VESOC-partners goedgekeurde, inhoudelijke kader voor de sectorconvenants 2018-
2019, een sectorale visie te ontwikkelen en vanuit deze visie prioriteiten te bepalen en er 
doelgerichte acties aan te koppelen. De sectorspecifieke maatregelen geformuleerd in dit 
convenant zijn verbintenissen die betrekking hebben op het ondersteunen en uitvoeren van: 

- de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;  

- een competentiebeleid, waaronder leven lang leren; 

- het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, vermeld in het decreet van 8 
mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. 

 
Artikel 4. De sector kappers, schoonheidszorgen en fitness verbindt er zich toe de 
werkingssubsidie uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van deze sectorspecifieke 
maatregelen. Hiertoe worden effectief 3 VTE- sectorconsulenten ingezet. Zij (zijn tewerkgesteld in 
een paritair beheerde organisatie en) werken onder paritair toezicht. Ze zijn belast met het 
geheel van coördinerende, rapporterende en ondersteunende taken ter uitvoering van het 
sectorconvenant.  

De loon- en werkingskosten van deze sectorconsulenten komen in aanmerking als subsidiabele 
kosten voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen 
en voor zover ze uitgevoerd worden binnen de looptijd van het sectorconvenant. Bij ziekte of 
ongeval van de sectorconsulent komt de periode van arbeidsongeschiktheid die door het 
gewaarborgd loon wordt vergoed in aanmerking voor de subsidie. De subsidie wordt in 
mindering gebracht wanneer de werkgever de afwezige sectorconsulent niet vervangt na afloop 
van de periode die is gedekt door het gewaarborgde loon. Periodes van tijdskrediet, 
loopbaanonderbreking of moederschapsverlof komen niet in aanmerking voor financiering, 
tenzij wordt aangetoond dat de functie van de sectorconsulent(e) tijdelijk tijdens zijn of haar 
afwezigheid door een vervang(st)er afdoende wordt uitgeoefend.  
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De maximale werkingssubsidie wordt toegekend voor de inzet van 3 VTE op jaarbasis. Indien de 
sectorconsulent tijdens zijn of haar afwezigheid niet afdoende vervangen wordt voor het 
continueren van de inspanningen in het kader van het sectorconvenant, vermindert de 
maximale werkingssubsidie. De werkingssubsidie wordt dan berekend per consulent per dag van 
de looptijd. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop geen/te weinig 
consulenten tewerkgesteld waren en in mindering gebracht. 
 
De sector zal de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en Sociale Economie 
bezorgen en wijzigingen melden.  
Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten 
laatste op 31 januari 2019 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2020 een 
eindrapport aan het departement Werk en Sociale Economie. Het voortgangs- en eindrapport 
omvatten:  

- de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van het actieplan; 

- de toetsing van de realisaties aan de resultaatindicatoren en de doelstellingen vermeld in 
het sectorconvenant; 

- de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen (enkel voor 
het eindrapport). 

 
Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt tijdig aan de sector het modelformulier 
inzake de rapportering. 
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De sector werkt vanuit volgende sectorale visie aan de uitvoering van de prioriteiten en acties 
van dit sectorconvenant: 
 
 

I. Visie op de kwaliteitsvolle instroom in de sector via het onderwijs 

  

A. Visie kapperssector op aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 

 

1. Aantrekkingskracht van de sector        

De trend van de daling van het leerlingenaantal binnen de BSO afdeling haarzorg blijft zich 
verder zetten. In functie van het leerlingenaantal blijft de opleiding wel in de top drie staan van 
de populairste opleidingen in Vlaanderen. Het merendeel van de leerlingen doet nog een 
zevende jaar haarstilist. Bij de schoolverlaters is 95% van het vrouwelijk geslacht en de overige 
5% zijn mannen. 
 
In de tabel zien we enkele veranderingen zoals de afschaffing van assistent kapper binnen DBSO 
en kappersmedewerker binnen CVO. Deze hebben te maken met de aanpassing van het leerplan 
omwille van de beroepskwalificatie. Een nieuweling is haarverzorging duaal en daaraan 
gekoppeld merken we ook een verhoging binnen DBSO. Dit omwille van de uniformiteit van 
contract dat nu voor alle leerlingen van leren en werken hetzelfde is. 
 
Binnen het volwassenen onderwijs merken we dat de dagopleidingen een succes zijn. Leerlingen 
die tijdens hun middelbare studie niet de kans kregen om voor het beroep van kapper te 
studeren, omwille van een te lage onderwijskwalificatie volgens de ouders voltooien deze 
opleiding in het volwassenenonderwijs. 
  

ONDERWIJSVORM 13-14 14-15 15-16 16-17 

BSO Haarzorg 2de en 3de graad 3985 3831 3683 3659 

BSO Haarstilist 663 658 660 642 

Haarverzorging duaal / / / 34 

DBSO assistent kapper 128 130 / / 

DBSO kapper 53 61 244 298 

DBSO kapper salonverantwoordelijke / / 6 11 

BuSO kappermedewerker 555 567 559 519 
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CVO Hairstylist voor theater, film en tv 20 22 20 / 

CVO kapper 321 458 470 505 

CVO Kapper-salonverantwoordelijke 410 466 299 372 

CVO kappersmedewerker 334 542 443 66 

TOTAAL ONDERWIJS 6469 6735 6384 6106 

SYNTRA leertijd kapper  554  455  437 364 

SYNTRA ondernemerstraject kapper  901  796  771 776 

SYNTRA voltijdse dagopleiding kapper  248  372  408 394 

TOTAAL SYNTRA  1703  1623  1616 1534 

  

Dit wil zeggen dat er 6106 mensen in opleiding zijn. Hierbij zijn de private academies en de 

Syntra opleidingen niet meegerekend. Op het vlak van kwantiteit is het kappersberoep moeilijk 

een knelpuntberoep te noemen. De sector wil het evenwicht herstellen binnen de 

kappersopleiding waarin momenteel de kwantiteit de kwaliteit van de opleiding overheerst. 

  

2.      Studiekeuze 

De sector is veeleisend, de opleiding moet flexibel kunnen inspelen op de snel wisselende noden 

van de arbeidsmarkt. Jonge mensen die voor het vakgebied haarzorg kiezen zijn zich niet altijd 

bewust van de inhoudelijke criteria van het beroep en beseffen niet wat de toekomst- en 

arbeidsmogelijkheden zijn. Dit merken we omwille van het feit dat slechts 30% van de 

laatstejaarsstudenten voor het beroep kiest en de rest in andere sectoren aan de slag gaan. 

  

Het motief voor de studiekeuze is niet altijd even doordacht. Het voornaamste motief om voor 

het kappersvak te kiezen is vanzelfsprekend het feit met het uiterlijk van iemand bezig te zijn. 

Het gebrek aan echt talent, de juiste attitudes en arbeidsomstandigheden zijn meestal de 

oorzaak van de uitstroom na enkele jaren arbeid. 

  

Anders dan het geval is voor de TSO opleidingen, gaat het voor de  jongeren BSO haarzorg niet 

altijd om de eerste studiekeuze maar eerder om het gevolg van het watervaleffect. Het vak van 

kapper wordt onderschat qua zwaarte, vereiste competenties en talent.  
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De sector wil de negatieve studiekeuze van veel leerlingen ombuigen tot een positieve. De 

nauwe samenwerking met het Beroepenhuis is een eerste stap naar een doelgerichte 

communicatie. Verder kunnen de CLB ’s een belangrijke rol spelen in het doorgeven van de 

juiste informatie (o.a. via  www.onderwijskiezer.be ). 

  

3.      Kwaliteit van de opleiding 

De instroom op de arbeidsmarkt geschiedt vanuit de scholen. Van de instroom wordt 33% niet 

weerhouden aan het einde van het tijdelijke contract of proefcontract. Ten aanzien van de 

stagiairs gelden dezelfde vaststellingen. De arbeidsmarkt verwacht competenties die niet altijd 

aanwezig zijn bij de leerling - stagiair. Er is een aanzienlijk verschil tussen de opleiding op 

school en het functioneren op de werkvloer. Bij veel “lerende kappers”  ontbreken de nodige 

kennis en attitudes om van start te gaan. De werkgever heeft nog veel werk om het vak aan te 

leren. 

  

De sector wil extra ondersteuning bieden. Dit vertaalt zich onder andere in de uitbouw van 

partnerschappen (samenwerkingsovereenkomsten) om de onderwijsverstrekkers te 

sensibiliseren voor een update van de lopende samenwerkingsovereenkomsten met meer accent 

op een efficiënte, kwalitatieve ondersteuning van de leerling. 

Met het afschaffen van de vestigingswet vanaf 1 januari 2018 beseffen we nog meer dat een 

goede basisopleiding noodzakelijk is voor de kapper van de toekomst. We hopen dat de 

consument zich bewust zal zijn van het belang van geschoolde ambachten en bereid is daar de 

juiste prijs voor te betalen. Meer dan ooit zullen we het beroep moeten opwaarderen met als 

kracht de scholing en het levenslang leren.  

Kennis van het bedrijfsbeheer wordt in de opleiding aangeboden om de leerling voor te 

bereiden die voor het zelfstandig statuut kiest. In 60% van de gevallen treft het faillissement de 

bedrijven die jonger zijn dan 5 jaar en is de oorzaak van het faillissement meestal te wijten aan 

een gebrekkige kennis van bedrijfsbeheer (bron Graydon-lijst). Ook hier vragen we ons af wat 

de impact zal zijn van de afschaffing van bedrijfsbeheer op 1 september 2019 en dit zowel in de 

scholen als in het beroepsleven. 

  

In het werkveld beoefenen veel werkgevers hun beroep op ambachtelijke wijze. 80% van de 

kappers met werknemers in dienst, tellen maximum 3 werknemers. Deze kappers hebben veel 

aandacht voor de technische kant van het beroep, hetgeen onderlijnd wordt door de lage 

belangstelling die opleidingen op vlak van bedrijfsbeheer aan de dag leggen. De aandacht voor  

het sociaal, economische is minder groot, wellicht ook vanwege de lage scholing op die vlakken.  

Vanuit de schoolse opleiding krijgen de kappers weinig mee van management bagage. Het 7de  

jaar in het voltijdse onderwijs is een jaar om zich als kapper te mogen vestigen, maar heet vaak 

een specialisatiejaar haarstilist en de bedrijfsvakken sluiten meestal onvoldoende aan bij de 

realiteit. 

http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.onderwijskiezer.be/
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Door de opwaardering van leren en werken met het duaal leren hopen we dat de leerlingen, 

kappers van de toekomst, kunnen genieten van een opleiding afgestemd op de noden van de 

arbeidsmarkt. Als sector vinden we het dan ook zeer belangrijk om mee te investeren in deze 

onderwijsvorm. Eén die meer dan de andere gericht moet zijn op de individuele leerling en waar 

bedrijf en school partners zijn. Het is dan ook een grote uitdaging om deze partners op 

eenzelfde lijn te krijgen. Een goede kapper opleiden is dan ook een gemeenschappelijk doel. 

  

  

4.      Navorming leraren 

De navorming van de leraren is een noodzaak en blijft een prioriteit voor de sector. Ondanks 

het verstrekken van een doelgerichte informatie onder vorm van de “Brochure Onderwijs” - 

naar alle scholen stelt de sector vast dat steeds dezelfde leraren opdagen. Het aanbod van de 

bestaande opleidingen wordt afgestemd op de vraag van de arbeidsmarkt maar zeker ook aan 

de vraag van de leerkrachten zelf. We proberen het aanbod te verruimen en ook ondersteuning 

te bieden in het ondernemerschap stimuleren, coachen van leerlingen en het verleggen van 

grenzen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ze voeling blijven houden met het werkveld en 

stimuleren we hen hiermee met bedrijfsstages in binnen- en buitenland. 

  

5.      Ondersteuning lerarenopleiding 

De instroom van de lerarenopleiding in de 3 hogescholen telt  een groot percentage studenten 

zonder vaktechnische vooropleiding. Om de achterstand op praktijkniveau van deze doelgroep 

bij te benen voorzien we een opleidingsweek voor de studenten van het laatste jaar. Deze heeft 

als doel hen extra voor te bereiden op de noodzakelijke technische vakkennis die ze aan hun 

leerlingen gaan overbrengen. 

 

B.           Visie sector schoonheidsverzorging op aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 

1.             Aantrekkingskracht van de sector 

De evolutie van het aantal Vlaamse leerlingen doorheen de vorige 4 schooljaren in een opleiding 

tot schoonheidsspecialist(e), met daarnaast de zogenaamde deelberoepen die een onderdeel zijn 

van de opleiding schoonheidsspecialist(e), ziet er als volgt uit: 

  

ONDERWIJSVORM 13-14 14-15 15-16 16-17 

Bio-esthetiek 1030 939 946 958 

Schoonheidsverzorging 1223 1163 1069 986 

Se-n-Se Grime 30 30 28 36 
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Se-n-Se Esthetische lichaamsverzorging 152 137 136 129 

CVO Schoonheidsspecialist 1386 1458 1242 866 

CVO Schoonheidsspecialist-salonbeheerder 575 29 391 619 

CVO Schoonheidsverzorging TSO3 91 / / / 

CVO Masseur 247 368 215 150 

CVO Nagelstylist 196 249 321 233 

CVO Voetverzorger 391 564 408 145 

CVO Zelfstandig gespecialiseerd 

voetverzorger 

168 165 194 201 

TOTAAL 5489 5102 4920 4323 

SYNTRA leertijd schoonheidsspecialist(e)  56  43  43 44 

SYNTRA ondernemerschapstraject 

schoonheidsspecialist(e) 

 1215  1031  1014 909 

  

2.                  Studiekeuze 

We merken een betere afstemming tussen de studiekeuze van de 2de graad bio-esthetiek en de 

vervolgopleiding in de 3de graad van schoonheidsspecialist(e). Ondanks de daling van het 

aantal leerlingen in de derde graad blijft het aantal leerlingen in de Se-n-Se jaren stagneren. 

Binnen het volwassenenonderwijs merken we een daling, die niet altijd evenredig is met deze 

van de deelberoepen. 

  

Schoonheidsverzorging en uiterlijk zijn belangrijke onderwerpen bij de jeugd, daarom is het 

belangrijk dat de keuze voor de opleiding tot schoonheidsspecialist(e) ook erg bewust gemaakt 

wordt en vanuit een positieve benadering. Dit zorgt ervoor dat de meeste leerlingen dan ook 

gemotiveerd zijn om de opleiding met vrucht te beëindigen. In functie van leerlingenaantallen 

staat de opleiding in de top 10 van TSO richtingen in de zachte sector. Het verschil in aantal 

tussen de eerste en de tiende is wel groot. 

  

Jongeren willen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en kiezen dan ook vaker voor een 

vervolgopleiding. Hierbij zijn opleidingen in de sociale sector maar ook het onderwijs, 

opleidingen die deze jongeren aanspreken. 
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De specifieke diplomavereisten die verbonden zijn aan het beroep schoonheidsspecialist(e) 

reguleren de instroom naar de sector en verzekeren een minimale ‘vakbekwaamheid’, zowel op 

theoretisch vlak als op vlak van de praktijk. Volwassenen die interesse hebben in het beroep 

kiezen ook voor de zogenaamde deelberoepen zoals nagelstylist, masseur, voetverzorger, … . Zij 

wensen zich te specialiseren in een onderdeel van het beroep om ook enkel dit onderdeel maar 

uit te oefenen. Dit leidt tot een uitholling van het beroep, omdat deze zogenaamde specialisten 

vaak niet over de volledige achtergrondinformatie beschikken die een schoonheidsspecialist(e) 

wel bezit. 

   

3.                  Kwaliteit van de opleiding 

De opleiding situeert zich in het technische onderwijs en vereist een ruimere theoretische basis 

dan bijvoorbeeld de opleiding tot kapper. Leerlingen die vanuit het Algemeen Secundair 

Onderwijs instromen, vertonen dan weer moeilijkheden met het bijwerken van de meer 

praktisch gerichte vaardigheden. 

De professionalisering van de commerciële vaardigheden van de schoonheidsspecialisten is een 

must om het advies en de verkoop van de schoonheidsproducten binnen de schoonheids- en 

wellness instituten te kunnen maximaliseren. 

De leerlingen die zich nog verder wensen te specialiseren (vb. grime) opteren nog voor een 7de  

leerjaar onder vorm van een secundair na secundair specialisatie (Se-n-Se). De aantallen blijven 

wel beperkt. 

De vorming verstrekt in secundair onderwijs en door erkende onderwijsverstrekkers, is goed 

afgestemd op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Er is een gering overschot aan werkzoekenden 

vooral voortkomend uit andere mogelijkheden tot instroom in het beroep. De instroom in de 

sector wordt bepaald door de verschillende onderwijsinstellingen die een erkende opleiding tot 

schoonheidsspecialist(e) aanbieden. Het niveau van de opleidingen wordt als voldoende tot 

goed beschouwd, maar waakzaamheid is geboden. De impact van de kennis van een 

schoonheidsspecialist(e) bij het uitoefenen van het beroep is belangrijk niet te onderschatten. 

Deze kennis ontbreekt soms bij opleidingen van de verschillende zogenaamde deelberoepen als, 

nagelstylist, … . 

Jongeren hebben nood aan het kennen van de mogelijkheden om het beroep uit te oefenen; als 

zelfstandige, als werknemer of als werkgever. De sector wil hier werk van maken door het 

verstrekken van de nodige informatie via o.a. het inrichten van startersdagen voor leerlingen 

van het laatste jaar secundair onderwijs schoonheidsverzorging. 

  

4.                  Stages 

Een typisch kenmerk voor de sector is dat de behandeling gebeurt binnen een heel intieme 

sfeer. De schoonheids- en wellness instituten zijn dan ook niet geneigd om hun klanten te laten 

behandelen door stagiaires. De behandelingsruimtes laten het vaak niet toe om een stagiaire 

voldoende ruimte te bieden om de behandelingen te volgen of onder supervisie uit te voeren . 
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Het praktische deel dat tijdens de lesuren wordt aangeleerd is vooral gericht op (technische) 

uitvoering van de behandelingen. Tijdens stages komt ook andere vorming van andere 

fundamentele vaardigheden aan bod zoals het toelichten van producten en behandelingen aan 

klanten, de algemene houding en communicatie naar de klanten en de verkoop van 

schoonheidsproducten. 

De stage vormt een belangrijk onderdeel in de vorming van de toekomstige 

schoonheidsspecialisten. De aandacht voor het praktische luik mag niet verminderen, ondanks 

de moeilijkheden die scholen soms ondervinden om gepaste stageplaatsen te vinden. Het is dan 

ook een uitdaging voor de sector om de werkgevers blijven warm te maken om stageplaatsen 

binnen de schoonheidsverzorging aan te bieden en de kwaliteit ervan te blijven handhaven. 

  

5.                  Navorming leraren 

Leerkrachten zijn zowel praktisch als theoretisch goed voorbereid. Het beroep kent een sterk 

technische evolutie wat betreft apparatuur voor behandelingen (nieuwe technologieën). Een 

update van de kennis bij leerkrachten in geschikte instituten en door bij de beroepsvereniging 

verstrekte cursussen, is wenselijk o.a. door studiemomenten / workshops te voorzien en dit met 

bijzondere aandacht voor nieuwe technologieën. 

  

6.                  Ondersteuning lerarenopleiding 

In de bachelor lerarenopleiding dient er nog meer aandacht te gaan aan het verwerven van 

beroepstechnische vaardigheden zodat zij deze vakkennis kunnen doorgeven aan hun 

toekomstige leerlingen. De sector bekijkt de mogelijkheid om de instroom van de leerlingen 

zonder vaktechnische vooropleiding te ondersteunen in de vorm van een extra korte 

basisopleiding. 

 

C.                 Visie sector fitness op aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 

  

De fitness sector kent een sterke diversiteit inzake opleidingsniveau van startende 

medewerkers. Een aanzienlijk deel van de medewerkers binnen de fitness sector stromen in uit 

het hoger onderwijs. Meer bepaald gaat het om bachelors -en masters in de lichamelijke 

opvoeding of kinesitherapie.. Daarnaast heeft de vraag van de fitness sector naar verschillende 

opleidingsniveaus gezorgd voor een gerichter opleidingsaanbod. 

  

1.   Secundair onderwijs 

  

Binnen het secundair onderwijs wordt sinds 2010 de SENSE Sportclub –en fitnessbegeleider 

aangeboden. Tijdens het schooljaar 2017-2018 wordt naast de SENSE, die in 2 scholen van het GO 

(Hasselt, Boom) wordt ingericht,  een proeftuin fitnessbegeleider duaal opgestart.  De 

fitnessbegeleider duaal die de beroepskwalificaties fitness -en groepsfitnessbegeleider omvat  

zal worden aangeboden door het stedelijk Lyceum Linkeroever in Antwerpen en het Vrij 

Handels –en Sportinstituut in Brugge.  
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                   2.           HBO5 personal trainer 

  

Om invulling te geven aan de beroepskwalificatie personal trainer (VKS niveau 5) werden in de 

loop van 2016 door verschillende onderwijsinstellingen binnen het hoger onderwijs waaronder 

hogeschool PXL Hasselt, hogeschool Howest Brugge en de Erasmus hogeschool Brussel 

werkgroepen opgericht met telkens een sectorale vertegenwoordiging. Binnen de verschillende 

werkgroepen  werden concrete opleidingsprogramma’s uitgewerkt in functie van een nieuwe 

HBO5-opleiding Personal trainer. Qua timing werd vooropgesteld om de dossiers in de loop van 

2017 in te dienen bij het departement onderwijs  om  in het academiejaar 2018- 2019 van start 

te kunnen gaan met de opleiding.  In het najaar 2016 kregen de verschillende 

onderwijsinstellingen bericht van het departement onderwijs dat de dossiers pas in 2020 

ingediend kunnen worden. Zowel de sector gezien de toenemende vraag vanuit de arbeidsmarkt 

naar goed opgeleide personal trainers,  als de verschillende onderwijsinstellingen gezien het ver 

gevorderde stadium van de opleidingsprogramma’s zouden binnen de huidige convenant 

periode 2018-2019 van start willen gaan met de opleiding. 

   

3.   Syntra opleidingsaanbod fitness 

  

De sportkaderopleiding fitness onder regie van de Vlaamse trainersschool in samenwerking met 

Syntra zal in het schooljaar 2017-2018 voor de laatste keer georganiseerd worden in zijn huidige 

vorm. De sector  en Syntra zouden graag een alternatief opleidingstraject uitwerken om tot een 

gecertificeerd opleidingstraject personal trainer te komen met de mogelijkheid om een 

deelcertificaat fitnessbegeleider te behalen.  

  

                     4.          Private opleidingsmarkt 

  

Naast het reguliere onderwijs en Syntra Vlaanderen dienen zich de laatste jaren ook meer 

private opleidingsverstrekkers aan, die een basisopleiding binnen de fitness sector aanbieden. 

De kwaliteitsbewaking van private opleidingsinitiatieven is een aandachtspunt gezien de 

significante instroom via deze weg.  

 

II. Visie op competentiebeleid en permanente vorming binnen de sector 

De sector van de kappers, fitness en schoonheidszorgen bestaat voor de overgrote meerderheid 

uit kmo’s met minder dan 10 werknemers, wat maakt dat competentiegericht – en loopbaan 

denken ingang doen vinden binnen deze micronondernemingen voor de sector een aanzienlijke 

uitdaging vormt. 

Competentie- en talentgericht denken 
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Iedereen competent, de juiste persoon op de juiste plaats. Vertrekkende vanuit economische 

motieven en de noden op de werkvloer, de competenties en talenten van medewerkers kunnen 

inschatten, erkennen, inzetten en verder ontwikkelen is de ideale situatie, zowel voor de 

medewerker als de onderneming. Aangezien competenties een dynamisch geven zijn die 

constant evolueren en bijgevolg verder ontwikkeld dienen te worden is het een uitdaging voor 

de sector om haar ondernemingen in dit proces te ondersteunen.     

De sectorale ondersteuning om competentiegericht denken ingang te doen vinden binnen de 

ondernemingen zal vooral gericht zijn op volgende thematieken: 

 de ondersteuning van het formele leren binnen en buiten de muren van de   

ondernemingen via een dynamisch en flexibel opleidingsaanbod; 

 het in kaart brengen van de noden en uitdagingen van de ondernemingen binnen de 

sector; 

 informeren en sensibiliseren omtrent competentie-denken en talentontwikkeling; 

 een kwaliteitsvolle instroom van werkzoekende in samenwerking met VDAB, waarbij de 

sector ondersteuning kan bieden bij de sectorale IBO’s en het opmaken van sectorale 

competent fiches; 

 de valorisatie en erkenning van ervaring en informeel leren binnen de sector via de 

sectorale ervaringsbewijzen; 

 ondernemingen binnen de sector bewust maken van het belang van werkbaar werk en 

welzijn op het werk. 

Permanente vorming 

Gezien het trend- en modegevoelige karakter van de sector waar vaktechnische en 

technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, leeft binnen de sector sterk het besef dat 

opleiding, bijscholing en zelfs specialisatie van werknemers en leidinggevenden actief in de 

sector een must zijn. Om competitief te blijven dienen de bedrijven binnen de sector 

dynamische ondernemingen te zijn die hun dienstverlening aanpassen aan de vraag van de 

(potentiële)klant. Het is dan ook een uitdaging voor de sector om te voorzien in een dynamisch 

en flexibel opleidingsaanbod om tegemoet te komen aan de noden van de bedrijven.  

In de loop van 2016 bood de sector voor de 3 deelsectoren in totaal 1042 geaccrediteerde 

vormingen aan verdeeld over 213 vormingsdagen. Het betreft zowel eigen sectorale  vormingen 

van de 3 deelsectoren als vormingen van externe opleidingsverstrekkers die door de sector 

werden geaccrediteerd. Het up-to-date houden van het vormingsaanbod door te anticiperen op 

relevante evoluties en innovaties is een permanente uitdaging voor de sector, net als het 

sensibiliseren van werkgevers en werknemers om hierin de nodige tijd en energie te investeren. 

 Participatie 

Alle werknemers binnen het PC 314 hebben bij cao het recht op 16 uur vorming/jaar. Om 

medewerkers extra te motiveren bijscholing en opleiding te volgen keert de sector een  
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opleidingsvergoeding uit die binnen de 6 weken na het volgen van een geaccrediteerde 

opleiding wordt uitbetaald met een jaarlijks plafond van 750 euro per werknemer. 

Aangezien de kleinere ondernemingen minder mogelijkheden hebben om zelf interne 

opleidingsprogramma’s vorm te geven, kunnen ze gebruik maken van een kwaliteitsvol en 

betaalbaar opleidingsaanbod dat door de sector wordt georganiseerd. 

In de loop van 2016 namen in totaal 1624 unieke werknemers deel aan een sectoraal 

geaccrediteerde vorming. Dit vertegenwoordigt een groei van 13% ten opzichte van 2015 toen 

1439 werknemers een sectorale vorming volgden. Deze cijfers geven aan dat de formele 

opleidingsparticipatie binnen de sector in stijgende lijn zit. 

Instroom van werkzoekenden via VDAB 

• Kappers 

De kapper behoort volgens  VDAB tot de knelpuntberoepen. Het gaat om een beroep waarvoor 

de vacatures duidelijk niet zo gemakkelijk kunnen vervuld worden als voor het gemiddelde 

beroep. Vacatures staan gewoonlijk langer open of het vervullingspercentage is aan de lage 

kant. In 2016 ontving de VDAB 895 vacatures voor kapper en 79 vacatures voor kapper 

medewerker (bron VDAB).  

Het kappersberoep is al langer een knelpuntberoep, niet zozeer omdat er te weinig kappers 

zouden afstuderen, de arbeidsreserve voor het kappersberoep is immers ruim. Wel blijken veel 

kandidaten ongeschikt omwille van hun leeftijd of hun beperkte of niet actuele beroepskennis.  

Daarnaast vindt niet iedereen de arbeidsomstandigheden ideaal: zaterdagwerk en de fysieke 

belasting verlagen de aantrekkelijkheid van de job.  

• Schoonheidszorgen 

In de loop van 2016 ontving de VDAB 363 vacatures voor schoonheidsspecialisten en 79 

vacatures voor manicure-pedicure. (bron VDAB). Uit analyse blijkt dat de samenstelling van de 

populatie werkzoekende binnen de schoonheidszorgen uiteenlopend is. Het betreft niet enkel 

laaggeschoolden of werkzoekenden zonder ervaring maar ook een grote groep aan goed 

opgeleide werkzoekende met werkervaring. Het beroep van schoonheidsspecialist staat in geen 

van de 3 gewesten als knelpuntberoep geregistreerd.  

• Fitness 

De fitness sector kent een grote diversiteit inzake scholingsgraad binnen het medewerkers 

bestand. De fitness sector biedt met andere woorden mogelijkheden qua werkgelegenheid aan 

zowel hoger als lager opgeleide niet werkende werkzoekenden. Het is echter niet 

vanzelfsprekend om de huidige arbeidsreserve voor de fitness sector duidelijk af te lijnen, gezien 

deze dikwijls wordt meegenomen binnen de bredere contouren van de sportarbeidsmarkt. 
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De Individuele Beroeps Opleiding (IBO) 

De sector kappers, fitness en schoonheidszorgen telt het grootste aantal opgestarte IBO’s 

namelijk 5,2 per 100 VTE van alle sectoren met een sectorconvenant. (bron WSE). In 2016 werd 

een nieuw raamakkoord  met VDAB afgesloten om deze tewerkstellingsmaatregel  binnen de 

sector te optimaliseren. De sector kan in samenspraak met VDAB expertise en ondersteuning 

bieden bij het bepalen van de startcompetenties van de IBO kandidaat en de opmaak van de 

opleidingsplannen. De sector kan tijdens de looptijd van de IBO betrokken worden bij de 

technische opvolging van het opleidingsprogramma. In het kader van een cao afgesloten binnen 

het PC314 wordt aan elke IBO-cursist tijdens de looptijd van de IBO het recht op 16 uur 

professionele en/of technische vorming aangeboden binnen het sectorale vormingsaanbod van 

Coach (sectorale vormingscentra). De begeleiders binnen het bedrijf worden aangespoord om 

een mentoropleiding (al dan niet door de sector georganiseerd) te volgen. 

  

 

III. Visie diversiteit, evenredige arbeidsdeelname en werkbaar werk 

Diversiteit en evenredige arbeidsdeelname 

Een divers samengesteld personeelsbestand is typerend voor de sector en de sector wil blijven 

investeren in integratie, ontplooiing en optimaliseren van arbeidskansen. Ontplooiing en 

integratie bevorderen door toekomstige medewerkers te ondersteunen in hun beroepskeuze en 

integratie op de werkvloer. Personen uit kansengroepen  worden vaak geconfronteerd met 

(in)directe en (on)bedoelde discriminatie. Een antidiscriminatiebeleid (update van de huidige 

non-discriminatiecode) en een -houding binnen onderwijs en arbeidsmarkt zijn essentieel voor 

de ontplooiing van nieuwkomers die voor de job kiezen. Het blijft daarbij ook belangrijk om alle 

betrokken actoren te sensibiliseren en te overtuigen dat normen en waarden, omgangsvormen 

en wederzijds respect belangrijke factoren zijn in de arbeidsorganisatie.  Praktische tools die 

het bedrijf helpen in het uitrollen van een duurzaam loopbaanbeleid worden via de 

respectievelijke sites aangeboden en op aanvraag van de werkgever via bedrijfsbezoeken nader 

toegelicht. 

 

Werkbaar werk 

De sector telt het grootste aantal jonge medewerkers <30 jaar (1ste plaats op de Vlaamse 

arbeidsmarkt met 55.6% - Vlaams gemiddeld 20.2%) en heeft daartegenover het kleinste aantal 

medewerkers 50+ (laatste plaats met 8.8% (Vlaams gemiddeld 28.5%). Uitstroom op relatief 

jonge leeftijd (gemiddeld 37 jaar) is te wijten aan de arbeidsorganisatie, fysieke vereisten, 

onregelmatige werkuren omwille van de variabele bedrijfsdrukte. Mensen binnen de sector 

houden is een uitdaging die de sector voortdurend bezighoudt. Sectorale instrumenten 
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besteden de nodige aandacht aan het belang van een gezondheids- en welzijnsbeleid,  het 

onder controle houden of reduceren van de fysieke belasting van de job en de voordelen van 

arbeidsdifferentiatie. 

 

 
Vanuit de geschetste sectorale visie en vanuit de sectorspecifieke uitdagingen waar de sector op 
korte en langere termijn voor staat, maakt de sector werk van het aanpakken van de volgende 
prioriteiten:  
 
 

PRIORITEIT 1: Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt 

Thema 1: Inzetten op duaal leren, studie- en beroepskeuze met aandacht voor de 
competentieontwikkeling van leerkrachten 
 

Kwaliteitsvol werkplekleren binnen duaal leren 

 

MOTIVATIE 

Tijdens de opstart van Haarzorg duaal tijdens schooljaar 2016-2017 hebben we gemerkt dat er 

heel wat onduidelijkheden waren voor zowel de onderwijsverstrekkers als de bedrijven. Deze 

onduidelijkheden zorgen voor frustraties, maar ook foute afspraken en een onduidelijke manier 

van werken. Niets is zo belangrijk dan een goede voorbereiding en een duidelijke instap in een 

traject. Daarom willen we samen met de trajectbegeleiders van de onderwijsverstrekkers en de 

mentoren/patroons van de bedrijven in een stuurgroep gaan bepalen welke onderdelen in een 

draaiboek moeten worden opgenomen. Hiervoor baseren we ons op de bestaande informatie en 

zorgen ervoor dat deze duidelijk opgelijst wordt en gemakkelijk terug te vinden is. 

 

Tijdens de standaardtrajecten werd een eerste opleidingsplan opgemaakt waar de 

onderwijsverstrekkers samen met de bedrijven mee aan de slag konden. Dit opleidingsplan is 

echter niet altijd eenvoudig en gemakkelijk hanteerbaar. Hiervoor dienen we rekening te houden 

met de individuele ontwikkeling van elke leerling gedurende het ganse traject. Toch is het 

belangrijk rekening te houden met de vooropgestelde vorderingen om het volledige plan te 

kunnen realiseren gedurende de tweejarige opleiding. Kunnen we in dit individuele traject een 

leerlijn uitschrijven en dit op zo ‘n manier dat ze voor elke leerling hanteerbaar is, rekening 

houdend met het individuele traject.? 

 

In de duale onderwijsvorm speelt de mentor een cruciale rol. Het belang van de juiste 

kwaliteiten van deze mentor is dan ook een noodzaak. We willen de mentoren hierin 

ondersteunen door een totaalpakket aan te bieden dat hen ondersteunt op verschillende 

onderdelen van het mentorschap. Om dit totaalpakket op te maken laten we ons informeren 

door een stuurgroep van trajectbegeleiders en mentoren.  
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Mentoren zijn kenners in hun vak, maar hoe kunnen ze die kennis overbrengen. Hoe brengen ze 

de technische vaardigheden over en op welke momenten doen ze dit. Bieden we hen hiervoor 

een specifieke opleiding of voorzien we instructiefiches waar ze mee aan de slag kunnen. Waar 

vinden ze ondersteunend materiaal waarmee ze aan de slag kunnen. Na het overbrengen van 

vaardigheden en het coachen van de leerling is ook de evaluatie een belangrijk onderdeel. Hoe 

kunnen we op een gelijkaardige manier gaan evalueren en geven we de leerling de nodige 

feedback in zijn/haar leertraject. Welke doelen hebben we samen met de leerling gesteld en 

hoever staan we hiermee. In een totaalpakket willen we ook overlegmomenten voorzien tussen 

mentoren en de trajectbegeleiders. Hier gaan we werken met gezamenlijke onderdelen en/of 

terugkomsessies. 

 

Het evalueren is voor de mentoren, in overleg met de trajectbegeleider, niet altijd een evidentie. 

Hoe kunnen we een goed evaluatiesysteem in de praktijk gaan gebruiken en hoe zorgen we 

ervoor dat het gebruiksvriendelijk is en gemakkelijk hanteerbaar. We denken na over de 

betrokkenheid van de leerling hierin, daar zelfevaluatie ook een belangrijk onderdeel is van het 

leerproces. In een stuurgroep zullen we ook een visie op evalueren binnen het traject gaan 

ontwikkelen. Dit door te bepalen op welke momenten we gaan evalueren en wat we gaan 

evalueren. Hoe komen we tot een correcte evaluatie die een duidelijk beeld geeft van waar de 

leerling staat en die afgestemd is op het opleidingsplan. 

 

Is er behoefte aan getuigenissen van leerlingen, mentoren, trajectbegeleiders. Waar kunnen 

werkplekken zich aanmelden en waar vinden ze documenten als een opleidingsplan, een 

evaluatiedocument terug. Willen we dit centraliseren en de scholen de mogelijkheid geven hun 

eigenheid te bewaren. We moeten een visie ontwikkelen in wat er beschikbaar moet worden 

gesteld en hoe men ermee aan de slag kan. Deze is belangrijk voor de verschillende 

onderwijsverstrekkers en bedrijven maar ook voor de potentiele leerlingen. Hier zouden we een 

document kunnen schrijven dat als basis gebruikt kan worden voor de opmaak van een 

sectorale informatie website betreffende duaal leren. Met de optie hier een onderdeel te voorzien 

dat trans-sectoraal kan gebruikt worden voor de verschillende studierichtingen. 

 

De keuze van de volgende 5 acties is gebaseerd op de ervaringen tijdens en de evaluatie van het 

schooljaar 2016-2017. Gedurende het doorlopen van het traject kwamen ze uit de ervaring die de 

scholen en campussen hebben opgedaan. Het zijn werkpunten waar we verder mee aan de slag 

willen om de duale leerweg nog kwaliteitsvoller te maken. Informatie, vormgeving, begeleiding 

en evaluatie zijn belangrijke onderdelen van de opleiding. Door te focussen op deze onderdelen 

willen we met het sectorconvenant bijdragen tot een meerwaarde van de kwaliteitsvolle duale 

onderwijsvorm waarin de leerling centraal staat. 

 
KAPPERS 
 

Actie 1: Opmaak van een draaiboek voor het implementeren van de duale onderwijsvorm bij een 
onderwijsverstrekker en/of bedrijf met een specifiek luik voor de voorbereiding van de leerling. 
 

● Omschrijving: Met de input van stuurgroepen gaan we aan de slag om in te spelen op de 

noden die tijdens de opstart van haarzorg duaal aan het licht zijn gekomen. Belangrijke 
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topics zijn erkenning, overzicht van alle noodzakelijke registraties bij de verschillende 

instanties, aanduiden mentor en bijhorende mentoropleiding. Ook voor de leerling en de 

ouders is het van belang dat deze voldoende zijn geïnformeerd. Wanneer en hoe maken 

we de opleiding bekend, hoe motiveren we ze voor deze onderwijsvorm. Welke stappen 

moet de leerling vervolgens afleggen ter voorbereiding van de opleiding. Denken we hier 

aan screening, sollicitatie en matching, het in orde brengen van de nodige documenten, 

… . Hiervoor willen we ook samenwerken met andere sectoren omdat we kunnen 

ervaring uitwisselen en leren van elkaar 

● Timing: ontwikkeling tijdens 2018 en opmaak gedurende 2019 

● Betrokken partij: onderwijsverstrekkers, bedrijven, Coiffure.org, andere sectoren, Syntra 

Vlaanderen 

 

Actie 2: Een gebruiksvriendelijk opleidingsplan verder optimaliseren. 
 

● Omschrijving: Doel is een uniform opleidingsplan op te maken dat herkenbaar is voor de 

bedrijven en om te zetten is naar een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de leerling. 

Door de verschillende partijen te betrekken bij de opmaak proberen we dit document te 

laten gebruiken door alle betrokken partijen 

● Timing: gedurende de duurtijd van het convenant 2018-2019 

● Betrokken partij: onderwijsverstrekkers, bedrijven, Coiffure.org, andere sectoren, Syntra 

Vlaanderen 

 

Actie 3: De mentoropleiding verder professionaliseren en nog meer afstemmen op de noden van de 

leerling. 

 

● Omschrijving: Door infomomenten te voorzien voor mentoren kunnen we hen op de 

hoogte brengen van wat ze van een opleiding mogen verwachten en hoe een 

totaalpakket opgebouwd is. Door een overlegplatform te creëren geven we de 

mogelijkheid om hen op korte termijn ondersteuning te bieden 

● Timing: opleiding praktische vaardigheden opstarten in 2018 en terugkomdag 

organiseren 2019 

● Betrokken partij: onderwijsverstrekkers, bedrijven, Coiffure.org, Syntra Vlaanderen 

 

Actie 4: De methodiek van een bestaand evaluatiesysteem optimaliseren. 
 

● Omschrijving: Door gebruik te maken van het bestaande evaluatiedocument, ontwikkeld 

in het ESF-project WIL, willen we het bestaande evaluatie materiaal op zo ‘n manier gaan 

uitwerken dat het uniform en mogelijk digitaal beschikbaar is voor de beide partijen  

● Timing:  gedurende de duurtijd van  het convenant 2018-2019 

● Betrokken partij: onderwijsverstrekkers, bedrijven, Coiffure.org, Syntra Vlaanderen 

 
 
Actie 5: Centraliseren van alle informatie en materiaal betreffende de duale leerweg als 
volwaardige leerweg. 
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● Omschrijving: Waar lopen de betrokken partijen tegen aan. Hier willen we met een 

stuurgroep vastleggen wat de noden zijn van alle betrokken actoren betreffende het 

centraliseren van informatie. Met deze opgedane informatie willen we overgaan tot een 

duidelijk informatiepunt 

● Timing: verzamelen van materiaal in 2018 en concreet als informatiepunt ter beschikking 

stellen einde 2019 

● Betrokken partij: onderwijsverstrekkers, bedrijven, Coiffure.org, andere sectoren, Syntra 

Vlaanderen 

 

FITNESS 

 

Actie 6: Fitnessbegeleider DUAAL. 

• Omschrijving: opstart proeftuin fitnessbegeleider Duaal in samenwerking met 2 scholen 
en Syntra Vlaanderen  

• Timing: opstart proeftuin schooljaar 2017-2018 
• Betrokken partijen: Sectoraal partnerschap PC314, onderwijsverstrekkers, BBF&W, 

leerbedrijven binnen de fitness sector 
 

Actie 7: Een gebruiksvriendelijk opleidingsplan fitnessbegeleider DUAAL uitwerken. 
 

● Omschrijving: Doel is een uniform opleidingsplan op te maken dat herkenbaar is voor de 

bedrijven en om te zetten is naar een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de leerling 

● Timing: gedurende de duurtijd van het convenant 2018-2019 

● Betrokken partijen: onderwijsverstrekkers, bedrijven, BBF&W, Syntra Vlaanderen 

 

Actie 8: De mentoropleiding verder professionaliseren en nog meer afstemmen op de noden van de 

leerling. 

 

● Omschrijving: Door infomomenten te voorzien voor mentoren kunnen we hen op de 

hoogte brengen van wat ze van een opleiding mogen verwachten en hoe een 

totaalpakket opgebouwd is. Door een overlegplatform te creëren geven we de 

mogelijkheid om hen op korte termijn ondersteuning te bieden.  

● Timing: opleiding praktische vaardigheden opstarten in 2018  

● Betrokken partij: onderwijsverstrekkers, leerbedrijven, BBF&W, Syntra Vlaanderen 

 

Actie 9: Een evaluatiesysteem uitwerken ten behoeve van mentoren binnen de fitness bedrijven.  
 

● Omschrijving: In samenwerking met de onderwijsverstrekkers een gedegen evaluatie 

systeem uitwerken, ten behoeve van mentoren waarbij de verworven competenties op 

de werkvloer kunnen worden gevalideerd  

● Timing:  gedurende de duurtijd van  het convenant 2018-2019 

● Betrokken partij: onderwijsverstrekkers, leerbedrijven, BBF&W, Syntra Vlaanderen 

 

Intersectorale studie- en beroepskeuze 



19 

 

 

MOTIVATIE 

Teneinde de kwaliteit van de opleidingen die leiden tot een sectorspecifiek getuigschrift of 

diploma te doen aansluiten bij de verwachtingen en competentie vereisten van de arbeidsmarkt, 

wil de sector enerzijds bijdragen tot een complete en realistische kijk op de 

beroepsmogelijkheden binnen de sector en anderzijds de nodige ondersteuning bieden bij de 

implementatie van de beroepskwalificatiedossiers in onderwijs. Dit doen we door, via 

verschillende kanalen, zoveel mogelijk een realistische kijk te bezorgen op de beroepen binnen 

onze sector. Anderzijds willen we ertoe bijdragen om op een zo duidelijk mogelijke manier een 

overzicht te geven van alle mogelijke opleidingen binnen de drie deelsectoren. 

Actie 1: Ter beschikking stellen van beroepsinformatie en sensibiliseren en stimuleren van een 
geïnformeerde en bewuste beroepskeuze. 
 
Subactie 1: Ter beschikking stellen van alle mogelijkheden informatie om binnen de deelsectoren 
van PC314 aan het werk te gaan. 
 

● Omschrijving: De sector biedt zijn medewerking in het kader van beroepsinformatie op 

www.onderwijskiezer.be. De sector promoot dit portaal via schoolbezoeken, beurzen 

(Estetika, The Hair Games, …) en de respectievelijke sectorale sites en publicaties 

● Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 

● Betrokken partij: de sector, CLB’s, departement onderwijs, VDAB en de 

onderwijsverstrekkers 

 

Subactie 2: Sensibiliseren en stimuleren van een geïnformeerde en bewuste beroepskeuze voor 
de 2 deelsectoren schoonheidsverzorging en kapper. 
 

● Omschrijving: Actieve deelname aan het Beroepenhuis door het ondersteunen van de 

ateliers voor de jonge bezoekers met ook een deelname aan de materialenbeurs, 

infomomenten, … . Daarnaast vraag gestuurd deelnemen aan beurzen, evenementen,…  in 

het kader van een juiste beroepskeuze. Ook scholen, centra en campussen kunnen vraag 

gestuurd ondersteuning vragen bij het informeren van de toekomstige kapper of 

schoonheidsspecialist(e) 

● Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 

● Betrokken partij: Beroepenhuis Gent, de deelsectoren en onderwijsverstrekkers 

 
 
Actie 2: Opleidingen aanbieden aan schoolverlaters, leerlingen uit de 3de graad BSO en studenten 
uit de leraren opleiding haarzorg in de sectorale opleidingscentra. 
 
Subactie 1: Leerlingen en studenten voorbereiden op een actieve beroepscarrière in de sector. 
 

● Omschrijving: Leerlingen en studenten die aan de start staan van hun actieve 

beroepscarrière willen we begeleiden door hen tijdens de zomermaanden een extra 

opleidingsweek aan te bieden. Doel is werken aan de competenties noodzakelijk op de 

werkplek en de arbeidsmarkt 

http://www.onderwijkiezer.be/
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● Timing: elk schooljaar van de convenantperiode 2018-2019 

● Betrokken partij: sectorale opleidingscentra Coach vzw, Coiffure.org, ondernemingen, 

laatstejaars of afgestudeerde leerlingen of studenten… 

Subactie 2: Leerlingen en studenten ondersteunen door hen een opleidingsaanbod op maat aan 
te bieden. 
 

● Omschrijving: Leerlingen en studenten worden lid van de sectorale opleidingscentra en 

kunnen hierdoor genieten van een opleidingsaanbod op maat en op vraag van de 

(Hoge)scholen. Voor de Hogescholen bieden we een opleidingsweek aan waarin er sterk 

gewerkt wordt op technische vaardigheden. Voor de scholen proberen we een 

opleidingsaanbod aan te bieden aanvullend op het bestaande leerplan. Hierin kunnen zij 

vraag gestuurd gebruik maken van het opleidingsaanbod 

● Timing: elk schooljaar van de convenantperiode 2018-2019 

● Betrokken partij: sectorale opleidingscentra Coach vzw, Coiffure.org, ondernemingen, 

onderwijsverstrekkers, … 

 

Actie 3: Het inrichten van startersdagen voor leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs 
haarzorg/schoonheidsverzorging. 
 

● Omschrijving: Deze leerlingen staan aan de start van hun actieve beroepscarrière. We 

willen hen dan ook informeren over de verschillende mogelijkheden waarop ze als 

kapper/schoonheidsspecialist(e) aan de slag kunnen. Hiervoor werken we samen met 

verschillende partners uit de beroepswereld. Door uiteenzettingen, panelgesprekken, 

persoonlijke gesprekken,…  krijgen ze de mogelijkheid om al hun vragen aan deskundigen 

te stellen en met de nodige informatie naar huis te gaan 

● Timing: elk schooljaar van de convenantperiode2018-2019 

● Betrokken partij: laatstejaarsleerlingen haarzorg/schoonheidsverzorging, 

kappers/schoonheidsspecialisten, sector gerelateerde bedrijven 

 

Actie 4: Stimuleren van schoolverlaters om zo snel mogelijk na de opleiding in de sector van de 
schoonheidsverzorging/haarzorg door te stromen. 
Sectorale “premie eerste job” voor de schoolverlaters van de sector 
schoonheidsverzorging/haarzorg 
 

● Omschrijving: Sinds het vorig convenant kunnen leerlingen uit het SO schoonheidszorgen 

voor het eerst de “premie eerste job” aanvragen. Doel is om de premie kenbaar te maken 

bij de jongeren. Belangrijk is hier om de jongeren op zoveel mogelijk verschillende 

manieren te sensibiliseren over het bestaan van de premie. Dit door de organisatie van 

evenementen, via sociale media, via de website en de noodzakelijke info doorgeven aan 

de scholen. Onderwijsverstrekkers die op hun beurt bij bv. een diploma uitreiking de info 

meegeven aan de jongeren. Door de verschillende acties proberen we het aantal 

aanvragen te doen stijgen 

● Timing:  gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 

● Betrokken partij: schoolverlaters van de opleiding haarzorg BSO, BUSO, CVO, Syntra en 

schoonheidsverzorging TSO. 
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Competentieontwikkeling leerkrachten 

 
Motivatie 
De sector blijft inzetten op een goede kwalitatieve uitstroom van toekomstige kappers en 
schoonheidsspecialisten, die tevens bereid zijn om in de sector aan de slag te gaan. Hiervoor 
zetten ze in op overleg met de verschillende opleidingsverstrekkers om er mee voor te zorgen 
dat de opleidingen actueel zijn en afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn 
ook de leerkrachten in dit verhaal een belangrijke schakel. Ook voor hen voorzien we opleiding, 
stage, … zodat ze er voor kunnen zorgen dat hun lessen actueel zijn en dat ze de voeling met de 
werkvloer niet verliezen. Zowel bedrijven met kappers/schoonheidsspecialisten als de 
leerkrachten , leerlingen, cursisten en studenten willen we sensibiliseren over preventie en 
welzijn, om hen te stimuleren dit ook in hun dagdagelijks werkritme op te nemen. 
Bij alles wat we organiseren voor de kapper/schoonheidsspecialist(e) willen we ook de 

opleidingsverstrekkers betrekken. Dit door hen o.a. gratis gebruik te laten maken van onze online 

kappersencyclopedie (Digicoiff), hen te betrekken in het gebeuren van kampioenschappen en 

beurzen maar ook meenemen in het ganse verhaal van preventie en welzijn. 

KAPPERS 
 
Actie 1: Samenwerking sector kappers met alle mogelijke onderwijsverstrekkers. 
 
Subactie 1: Door regelmatig overleg de samenwerking tussen de sector kappers en de 
verschillende onderwijsverstrekkers van het SO, CVO en BuSO optimaliseren. 
 

● Omschrijving: Er zijn onderwijsconvenanten met de verschillende onderwijsnetten, dit 

met zowel SO, CVO en BuSO. Belangrijk is om de inhoud ervan te blijven bespreken en 

deze te actualiseren. Dit door jaarlijkse bijeenkomsten te organiseren waar het aanbod 

voor de scholen besproken wordt. Het individueel onderwijsconvenant tussen de scholen 

en de sector kappers is een brug verder. Op deze manier proberen we het aanbod van de 

sector nog beter af te stemmen op de vraag van de scholen. We zorgen ervoor dat alle 

scholen kunnen genieten van een uitgebreid aanbod, maar proberen een goede 

samenwerking met scholen extra te belonen. We blijven hierop inzetten, door vraag 

gestuurd, scholen informatie te verstrekken over het individueel onderwijsconvenant en 

de samenwerking vast te leggen 

● Timing: elk schooljaar van de convenantperiode 2018-2019 

● Betrokken partijen: onderwijsverstrekkers – directies van scholen/centra, Coiffure.org 

 

Subactie 2: Door regelmatig overleg de samenwerking tussen de sector kappers en SYNTRA 
campussen optimaliseren. 
 

● Omschrijving: Bij andere onderwijsverstrekkers zoals de SYNTRA is overleg belangrijk bij 

de ontwikkeling van nieuwe lesprogramma’s en het hernieuwen van bestaande 

lesprogramma’s. Het overleg tussen de onderwijsverstrekker en de sector zorgen voor 

een goede afstemming van de opleiding op de arbeidsmarkt. Dit overleg komt vraag 

gestuurd samen, afhankelijk van de noden van de onderwijsverstrekker. Bij de 
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ontwikkeling van een nieuw lesprogramma is dit op regelmatige basis en bij specifieke 

vragen is dit beperkt 

● Timing: gedurende de ganse looptijd van het convenant 2018-2019 

● Betrokken partijen: onderwijsverstrekker SYNTRA campussen, Coiffure.org 

 

Subactie 3: Door regelmatig overleg de samenwerking tussen de sector kappers en de 
hogescholen bachelor haarzorg optimaliseren. 
 

● Omschrijving: Vanuit de hogescholen is er nood aan overleg met de sector maar ook 

onderling. Vanuit dit overleg vloeit een goede samenwerking, met als gemeenschappelijk 

doel de opleiding praktijkleerkracht haarzorg optimaliseren 

● Timing: elk schooljaar van de convenantperiode 2018-2019 

● Betrokken partijen: hogescholen bachelor haarzorg, Coiffure.org 

 

Actie 2: Het ondersteunen en verhogen van de technische vaardigheden van de huidige en 
toekomstige praktijkleraren binnen de kappersopleiding. 
 
Subactie 1: Aanbieden van praktijkopleidingen, workshops, evenementen, … aan de 
praktijkleerkrachten. 
 

● Omschrijving: Om hun leerlingen te blijven stimuleren en motiveren is het belangrijk dat 

de leerkracht up-to-date blijven. Zij moeten weten wat de nieuwe trends zijn, hun 

technische vaardigheden op regelmatige basis hernieuwen en kennismaken met de 

wijzigingen in het werkveld van de leerkracht en de kapper. We proberen hen hierin te 

motiveren door het organiseren van praktijkopleidingen, maar hen ook te betrekken bij 

evenementen of workshops die voor de kapper georganiseerd worden. Zo kunnen ze 

tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan de Campus Coach vzw opleidingen en 

krijgen ze vaak kortingen op evenementen en beurzen 

● Timing: elk schooljaar 2 nieuwe seizoenen; voorjaar 2018 – najaar 2018 – voorjaar 2019 – 

najaar 2019 

● Betrokken partij: Coiffure.org, scholen, centra en campussen maar ook kapper opleiders 

 

Subactie 2: Praktijkleerkrachten opnieuw voeling geven met het werkveld door hen stage te 
laten doen bij of met een kapper in binnen- of buitenland. 
 

● Omschrijving: Om de voeling met het werkveld te blijven behouden is het een 

meerwaarde dat leerkrachten nog op regelmatige basis in contact komen met de 

werkvloer. Vaardigheden zoals tempo, nieuwe technieken, … kunnen ideaal ervaren 

worden op de werkvloer. Door hen stage te laten doen bij en met een kapper kunnen ze 

zelf ervaren wat de vraag is op de werkvloer en wat hun leerlingen ervaren op de 

stageplaats. Voor vele is een stage een extra boost om er op school terug tegen aan te 

gaan. Ze delen de ervaring met hun collega’s en leerlingen 

● Timing: elk schooljaar van de convenantperiode 2018-2019 

● Betrokken partij: Coiffure.org , scholen, centra en campussen 
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Subactie 3: Ter beschikking stellen van de ICT-tool ten behoeve van leraren en leerlingen, 
studenten, cursisten in de afdeling haarzorg van alle scholen, centra en campussen. 
 

● Omschrijving: De online tool van de sector ondergaat een constante, grondige update. De 

lay-out, de inhoud en het beeldmateriaal worden regelmatig vernieuwd. Dit neemt enige 

tijd in beslag, maar de update wordt gespreid in verschillende fases. Een team 

kappersexperten werkt samen met de sector om alles grondig door te nemen en aan te 

passen aan de hedendaagse normen. De nieuwe, aangepaste modules zijn te 

onderscheiden van de oude. Deze tool is beschikbaar voor zowel leerkrachten als 

leerlingen en dit in zowel het Nederlands als het Frans. Voor de leerlingen die als tweede 

taal Frans hebben is dit een meerwaarde om deze taal te kunnen aanleren met leerstof 

uit hun vakgebied 

● Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 

● Betrokken partij: Coiffure.org , scholen, centra en campussen maar ook actieve kappers 

 

Actie 3: Promotie voeren over preventie en welzijn op de werkvloer rekening houdend met het 
Europees overleg binnen de sector van de kappers. 

Subactie 1: Verspreiden van tools en materiaal betreffende preventie en welzijn aan leerlingen, 
studenten, cursisten, leerkrachten en kappers. 
 

● Omschrijving: De sector heeft reeds heel wat tools en materiaal ontwikkeld om de kapper 

te informeren over preventie en welzijn. Met dit materiaal willen we de kapper 

sensibiliseren en informeren over de risico’s die het beroep kunnen inhouden. Belangrijk 

is dat dit gebeurt van bij de start van de carrière van de toekomstige kapper. We 

investeren dan ook in preventie en welzijn in opleidingscentra voor zowel de leerlingen, 

studenten, cursisten als de leerkrachten. Via de website is al het materiaal gratis 

downloadbaar en belangrijk is de betrokken partijen hiervan op de hoogte te brengen 

● Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 

● Betrokken partij: Coiffure.org,  opleidingsverstrekkers – kappers 

 

Subactie 2: Organiseren van workshops rond preventie en welzijn van de kapper voor leerlingen, 
studenten, cursisten en leerkrachten. 
 

● Omschrijving: Naast het ontwikkelde materiaal willen we ook opleidingsverstrekkers de 

mogelijkheid geven zich te verdiepen in de materie van preventie en welzijn van de 

kapper. Door hen workshops aan te bieden geven we hen de mogelijkheid kennis te 

maken met het ontwikkelde materiaal, maar ook de ervaring van kappers uit het 

werkveld rond dit onderwerp te delen. Dit doen we ook voor leerlingen, studenten en 

cursisten op school 

● Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 

● Betrokken partij: Coiffure.org, scholen, centra en campussen 
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FITNESS 

Actie 1: Continueren van het overleg met de bestaande en nieuwe opleidingskanalen / verstrekkers 
binnen de fitness sector.  

● Omschrijving: opvolging van vakinhoudelijke ontwikkeling en kwaliteitsborging van het 

opleidingsaanbod 

● Timing: 2018 – 2019 

● Betrokken partijen: BBF&W, Syntra Vlaanderen, universiteiten en hogescholen met een 

opleiding lichamelijke opvoeding, sense sportclub & fitnessbegeleider, fitnessbegeleider 

duaal, HBO5 personal trainer, private opleidingsverstrekkers. 

 

SCHOONHEIDSVERZORGING 
 
Actie 1: Samenwerking sector schoonheidsverzorging met alle mogelijke onderwijsverstrekkers. 
 
Subactie 1: Door regelmatig overleg de samenwerking tussen de sector schoonheidszorgen en de 
onderwijsverstrekkers van het SO optimaliseren. 
 

● Omschrijving: In het vorig convenant is er een globaal onderwijsconvenant afgesloten 

met de verschillende onderwijsverstrekkers van het SO. Door jaarlijks overleg, proberen 

we een goede samenwerking verder te zetten en de betrokken partijen te informeren 

over het aanbod voor het onderwijs vanuit de sector 

● Timing: elk schooljaar van de convenantperiode 2018-2019 

● Betrokken partijen: onderwijsverstrekkers, Besko 

 

Subactie 2: Door regelmatig overleg, de samenwerking tussen de sector schoonheidsverzorging 
en andere onderwijsverstrekkers optimaliseren.  
 

● Omschrijving: Bij andere onderwijsverstrekkers, zoals de SYNTRA campussen, is overleg 

belangrijk bij de ontwikkeling van nieuwe lesprogramma’s en het hernieuwen van 

bestaande lesprogramma’s. Het overleg tussen de onderwijsverstrekker en de sector 

zorgen voor een goede afstemming van de opleiding op de arbeidsmarkt. Dit overleg 

komt vraag gestuurd samen, afhankelijk van de noden van de onderwijsverstrekker. Bij 

de ontwikkeling van een lesprogramma is dit op regelmatige basis en bij specifieke 

vragen is dit beperkt 

● Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 

● Betrokken partijen: Besko, onderwijsverstrekker SYNTRA  

 

Subactie 3: Overleg met de hogescholen opleiding bachelor bio-esthetiek over de afstemming van 
de opleiding op de vraag van de arbeidsmarkt. 
 

● Omschrijving: Studenten zonder vooropleiding schoonheidsverzorging missen de nodige 

praktijkervaring om met voldoende bagage als praktijkleerkracht aan de slag te gaan. Als 

sector willen we hen hier in ondersteunen door samen met de hogescholen te kijken hoe 

we dit kunnen opvangen. Daarnaast willen we hen blijven stimuleren om bij de 
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schoonheidsspecialist(e) werkervaring op te doen. Dit laatste is zeker noodzakelijk om 

hen de nodige voeling met de sector en het werkveld te laten ervaren 

● Timing: elk schooljaar van de convenantperiode 2018-2019 

● Betrokken partij: Besko, hogescholen opleiding bachelor bio-esthetiek 

 

Actie 2: Het ondersteunen en verhogen van de technische vaardigheden van de huidige en 
toekomstige praktijkleraren binnen de opleiding schoonheidsverzorging. 
 
Aanbieden van praktijkopleidingen, workshops, evenementen, … aan de praktijkleerkrachten. 

● Omschrijving: Om hun leerlingen te blijven stimuleren en motiveren is het belangrijk dat 

de leerkracht up-to-date blijven. Zij moeten weten wat de nieuwe trends zijn, hun 

technische vaardigheden op regelmatige basis hernieuwen en kennismaken met de 

wijzigingen in het werkveld van de leerkracht en de schoonheidsspecialist(e). We 

proberen hen hierin te motiveren door het organiseren van praktijkopleidingen, maar 

hen ook te betrekken bij evenementen of workshops die voor de schoonheidsspecialist(e) 

georganiseerd worden. Zo kunnen krijgen ze vaak kortingen op evenementen en beurzen. 

Door de leerkrachten een sector gerelateerd bedrijfsbezoek aan te bieden proberen we 

hen een brede waaier aan informatie mee te geven 

● Timing: elk schooljaar van de convenantperiode 2018-2019 

● Betrokken partij: Besko, scholen, centra, bedrijven en opleider schoonheidsspecialist(e) 

 

Actie 3: Promotie voeren over preventie en welzijn op de werkvloer.  

Subactie 1: Verspreiden van de Risktrainer brochure aan leerlingen, studenten, cursisten, 
leerkrachten en schoonheidsspecialist(e). 
 

● Omschrijving: De sector heeft tijdens het vorige convenant een uitgebreide Risktrainer 

brochure ontwikkeld om de schoonheidsspecialist(e) te informeren over preventie en 

welzijn. Met deze brochure  willen we de schoonheidsspecialist(e) sensibiliseren en 

informeren over de risico’s die het beroep kunnen inhouden. Belangrijk is dat dit gebeurt 

van bij de start van de carrière van de toekomstige schoonheidsspecialist(e). We 

investeren dan ook in preventie en welzijn in opleidingscentra voor zowel de leerlingen, 

studenten, cursisten als de leerkrachten. Via de website zal de brochure gratis 

downloadbaar zijn en belangrijk is de betrokken partijen hiervan op de hoogte te 

brengen 

● Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 

● Betrokken partij: Besko, opleidingsverstrekkers - schoonheidsspecialist(e) 

 

Subactie 2: Organiseren van workshops rond preventie en welzijn van de 
schoonheidsspecialist(e) voor leerlingen, studenten, cursisten en leerkrachten. 
 

● Omschrijving: Naast het ontwikkelde materiaal willen we ook onderwijsverstrekkers de 

mogelijkheid geven zich te verdiepen in de materie van preventie en welzijn van de 

schoonheidsspecialist(e). Door hen workshops aan te bieden geven we hen de 
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mogelijkheid kennis te maken met het ontwikkelde materiaal. In een volgende fase willen 

we dit ook doen voor leerlingen, studenten en cursisten 

● Timing: elk schooljaar van de convenantperiode 2018-2019 

● Betrokken partij: Besko, scholen, centra en campussen 

 

 

PRIORITEIT 2: Competentiebeleid 
 
MOTIVATIE  
De sector is sterk onderhevig aan trends en modewissels, waar vaktechnische ontwikkelingen en 
evoluties  mekaar snel opvolgen. Het is en blijft een uitdaging voor de sector om 
ondersteunende initiatieven met betrekking tot permanente vorming, competentie –en 
talentontwikkeling, een kwalitatieve instroom van werkzoekenden en het belang van werkbaar 
werk verder ingang te doen vinden in de sector.  

 

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

Actie 1: Een dynamisch en flexibel sectorale vormingsaanbod uitwerken waarbij de aandacht 
wordt verdeeld over het bijbrengen van de juiste arbeidsattitudes en het verwerven van 
vaktechnische vaardigheden en kennis. 

 

• Omschrijving: het sectorale aanbod  in het kader van VTO uitwerken 

• Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 
• Betrokken partijen: Coach vzw Belgium, FBZ PC314, Coiffure.org, BBF&W, BESKO, ACV, 

ABVV, ACLVB 

 

Actie 2: De website van het FBZ PC314, via dewelke het geaccrediteerde vormingsaanbod en de 
registratie van werknemers die een sectorale  opleiding volgen worden opgevolgd up-to-date 
houden. 

 

• Omschrijving: up tot date houden web based communicatie in kader van permanente 
vorming en competentieontwikkeling 

• Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 

• Betrokken partijen: FBZ PC314, Coiffure.org, BBF&W, BESKO, ACV, ABVV, ACLVB 
  

Actie 3. Coach vzw Belgium (de sectorale competentiecentra) verder openstellen ten behoeve van 
permanente vorming en competentieontwikkeling binnen de sector. 

  

Subactie 1: De sectorale vormingskalender georganiseerd binnen de sectorale competentiecentra 
“Coach vzw” samenstellen en promoten via mailing (per post en elektronisch), websites, 
vakbladen, infosessies en persoonlijk contact. 

Subactie 2: Ter beschikking stellen van infrastructuur binnen de 3 sectorale competentiecentra in 
Vlaanderen (Antwerpen, Roeselare, Vorst) voor permanente vorming en opleiding. 
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Subactie 3: Complementair aan bedrijfsbezoeken organiseert de sector regionale netwerk- en 
informatiedagen met bedrijven binnen de sector met bijzondere aandacht voor permanente 
vorming en competentieontwikkeling. 

Subactie 4: De “Campus Coach vzw formule” promoten binnen de sector, waarbij met financiële 
tussenkomst van het FBZ PC314 kan ingetekend worden op het volledige aanbod binnen de 
sectorale vormingsgids. Op deze manier kan tegelijkertijd het opleidingsaanbod gegarandeerd 
worden en de individuele opleidingskost laag gehouden worden wat de micro 
ondernemingen binnen de sector ten goede komt. 

Subactie 5: Het “Campus Coach vzw” aanbod in samenspraak met VDAB toegankelijk maken voor  
werkzoekenden. 

 

• Omschrijving: creatie en promotie van een sectoraal vormingsaanbod ten behoeve van 
permanente vorming en competentieontwikkeling binnen de sector 

• Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 

• Betrokken partijen: Coach vzw Belgium, Coiffure.org, BBF&W, BESKO, ACV, ABVV, ACLVB 

  

Actie 4: Promoten via post, websites, informatiesessies, vakbladen en persoonlijk contact van de 
sectorale ondersteuningsmaatregelen met name de  opleidingsvergoeding en het recht op 16 uur 
vorming per jaar voor medewerkers binnen  de sector. 

 

• Omschrijving: sectorale ondersteuningsmaatregelen in het kader van VTO promoten 
• Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 
• Betrokken partijen: Coach vzw Belgium, FBZ PC314, Coiffure.org, BBF&W, BESKO, ACV, 

ABVV, ACLVB 
  

Actie 5: Via bedrijfsbezoeken, informatiesessies, netwerkmomenten en bevragingen de noden en 
uitdagingen van de ondernemingen binnen de sector in kaart brengen. 

 

• Omschrijving: sectorale ondersteuningsmaatregelen afstemmen op de noden van de 
arbeidsmarkt 

• Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 
• Betrokken partijen: Coach vzw Belgium, FBZ PC314, Coiffure.org, BBF&W, BESKO, ACV, 

ABVV, ACLVB 
 

Actie 6: De sectorale ervaringsbewijzen Kapper, fitnessbegeleider, groepsfitnessbegeleider en 
personal trainer promoten. 

 

• Omschrijving: promotie van de sectorale ervaringsbewijzen ten aanziens van werkgevers, 
werknemers en werkzoekenden 

• Timing: tot april 2018 (afloop ESF oproep 353 rond EVC) 

• Betrokken partijen:  Coiffure.org, DFO, Coach vzw Belgium 

  

Actie 7: De website www.talentontwikkelaar.be kenbaar maken bij de ondernemingen binnen de 
sector. 

• Omschrijving: competentie, talent- en loopbaandenken ingang doen vinden in de 
ondernemingen van de sector 

http://www.talentontwikkelaar.be/
http://www.talentontwikkelaar.be/
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• Timing: : gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 

• Betrokken partijen: FBZ PC314, Coiffure.org, BBF&W, BESKO, ACV, ABVV, ACLVB 

  

Actie 8: In samenwerking met de VDAB ondersteuning bieden bij de update van Competent. 

 

• Omschrijving: ondersteuning bieden bij de opmaak van sectorale fiches ‘Competent’ 
• Timing: deelname proefproject ‘Kapper’ verderzetten in eerste convenantjaar (indien niet 

afgerond) en verder afspreken met competent team VDAB voor de andere deelsectoren 
• Betrokken partijen: VDAB, FBZ PC314, Coiffure.org, BBF&W, BESKO, ACV, ABVV, ACLVB 

  

Actie 9: In samenspraak met VDAB informeren over en ondersteuning bieden bij de sectorale 
IBO’s.* 

 

• Omschrijving: sectorale ondersteuning bieden op vraag van IBO-consulenten of 
werkgevers  om invulling te geven aan de sectorale IBO’s 

• Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 
• Betrokken partijen: VDAB, FBZ PC314, Coiffure.org 

* actie in functie van diversiteitsmonitor 
 
 

PRIORITEIT 3: Diversiteit en evenredige arbeidsdeelname 
 

MOTIVATIE  

De sector blijft investeren in integratie, ontplooiing en optimaliseren van arbeidskansen. Zo wil 
de sector in het kader van het ervaringsbewijs kapper kansen bieden aan risicogroepen om 
onder bepaalde voorwaarden de arbeidsmarkt te re-integreren. De sector biedt een lexicon aan 
(in 8 talen) die de kandidaat kapper kan vooruithelpen mits een minimum aan kennis Nederlands 
maar in veel gevallen is dit niet voldoende om deel te nemen aan het assessment. Taal is een 
belangrijke factor in het kappersgebeuren: er wordt veel gecommuniceerd, naar specifieke 
wensen gevraagd, advies en uitleg gegeven, overlegd en feedback gegeven. Voor bepaalde 
redenen (meestal familiale en organisatorische) staken anderstaligen hun taalopleiding waardoor 
de taalkennis niet het vereiste niveau heeft om efficiënt te kunnen functioneren in het kapsalon. 

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

Actie 1:  extra ondersteuning aanbieden in de procedure van het ervaringsbewijs kapper. 

• Omschrijving:  kapper lexicon promoten en een korte beschrijving van de procedure 
aanbieden in verschillende talen 

• Timing: gedurende het eerste werkingsjaar van het convenant 2018 
• Betrokken partijen: Coiffure.org, ACV, ABVV, ACLVB 

 

Actie 2: Opleidingen ‘Omgaan met diversiteit’ zowel binnen de onderneming als naar (potentiële) 
klanten toe voorzien in het sectorale opleidingsaanbod. 

• Omschrijving: vormingen aanbieden in campus Coach  vzw die diversiteit op het werk 
bevorderen 
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• Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 

• Betrokken partijen: Coiffure.org, BBF&W, BESKO, ACV, ABVV, ACLVB, Campus Coach  vzw 

 

Actie 3: update non-discriminatie cao 25/05/2005. 

• Omschrijving: In overleg met de sociale partners de cao non-discriminatie (reg.74702 
27/05/2005) aanpassen aan de huidige situatie/reglementering 

• Timing: 
 Eerste werkingsjaar 2018: update cao 
 Tweede werkingsjaar 2019: disseminatie vernieuwde cao binnen de sector 

• Betrokken partijen: Coiffure.org, BBF&W, BESKO, ACV, ABVV, ACLVB 

 

Actie 4: Aandacht besteden aan diversiteit in het sectorale promotiemateriaal. 

• Omschrijving: sensibilisatie via de sectorale publicaties, promotiekanalen, flyers, e.d. 
• Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 

• Betrokken partijen: Coiffure.org, BBF&W, BESKO, ACV, ABVV, ACLVB 

 

Actie 5: promotie en disseminatie gedragscode gelijke kansen in de fitnesssector. 

• Omschrijving: leden van de organisatie ondertekenen deze charter 
• Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 

• Betrokken partijen: FITNESS.BE 

 
Werkbaar werk 
 
MOTIVATIE  
In de kapperssector behoort het grootste deel van de medewerkers tot de leeftijdscategorie van 
20-34 jaar en tot het vrouwelijke geslacht. We stellen ook vast dat er reeds vanaf de leeftijd van 
25 jaar een uitstroom plaatsvindt. Volgens een recente enquête is maar liefst 66% van de 
werkende twintigers en dertigers in het algemeen (sectoroverschrijdend) niet tevreden met zijn 
huidige baan. Die generatie wil meer verdienen (48%), meer verantwoordelijkheid krijgen (42%) 
en flexibel werken (28%). Ze wilt een flexibele loopbaan waarin het evenwicht tussen werk en 
privé centraal staat. Een preventiebeleid dat werk en privé combineert, bevordert de 
arbeidsomstandigheden en zorgt ervoor dat de medewerker blijft. Een van de aandachtspunten 
is het in balans (proberen te) houden van de werksituatie en de privésfeer van de kapper. De 
sector telt echter veel kapsalons met 1 à 4 medewerkers: 47% van de werkgevers heeft 1 
medewerker in dienst. In die kmo ’s is de situatie anders en zijn de mogelijkheden beperkter dan 
in bedrijven met meer medewerkers.   
De huidige hoedanigheid van de kapper is geëvolueerd zoals het huidige samenlevingspatroon, 
waar het individuele en het maatschappelijke elkaar in harmonie proberen aan te vullen. De 
kapper is in de eerste plaats een vakman met passie en met één doel voor ogen, namelijk de 
klanten een goed gevoel bezorgen. In de hedendaagse economische, sociale en maatschappelijke 
context heeft de kapper meer ondersteuning nodig om zijn doel te bereiken. Naast de nodige 
uitrustingen voor het uitoefenen van de beroepsactiviteiten, is het belangrijk het kapsalon 
eveneens te voorzien van middelen die de arbeidskwaliteit kunnen bevorderen, zodat elke 
kapper in een veilige en gezonde omgeving zijn job kan uitvoeren. Aandacht voor de 
medewerker en zijn werkcontext, maar ook aandacht voor eigen comfort bij de uitvoering van 
de diverse taken resulteert in een grotere jobtevredenheid, wat dan weer leidt tot een betere 
productiviteit, bedrijfscultuur, efficiëntie en langer werken. 
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De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 
 
Actie 1: de kmo’s van de kapperssector ondersteunen door te informeren en instrumenten aan te 
reiken.  
 

• Omschrijving: de sector wil via bedrijfsbezoeken de kapper informeren, advies verlenen  
en het ondernemen van actie(s) stimuleren die bij één of meerdere domeinen van het 
welzijnsbeleid horen met bijzondere aandacht voor: veiligheid en gezondheid, het onder 
controle houden of reduceren van de fysieke belastingsgraad, de medische problemen 
trachten te beperken, het ‘aan boord houden’ van zwangere en het re-integreren van pas 
bevallen moeders, het bevorderen van arbeidsdifferentiatie en het evenwicht werk-privé. 
Afhankelijk van het type kapsalon wordt de situatie eerst afgetoetst bij de medewerker 
via een vragenlijst (v.b. de Work  Ability index (WAI)) en/of bij de werkgever via de 
sectorale tool ‘Mijnsalonmanagement.be’. De sector kan voor elk domein sectorale 
instrumenten aanbieden (OiRA-tool, zwangerschapsbeleid, afsprakenkader, affiche cao 
preventie van gezondheidsrisico’s,  ‘Work it out’ ergo-project, Risktrainer, ..) en/of beroep 
doen op de bestaande tools zoals ‘Werkdruk aanpakken’, ‘Gids voor de preventie van 
psychosociale risico's op het werk’, e.d. 

• Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018 - 2019 

• Betrokken partijen: FBZPC314, Coiffure.org 
 
Actie 2: sensibiliseren en informeren omtrent preventie van de gezondheidsrisico’s op het werk cf. 
de sectorale “Risktrainer voor de kapper”. 
 

• Omschrijving: organisatie van infosessies en workshops over de sectorale Risktrainer 
• Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018-2019 
• Betrokken partijen: FBZ PC314, Coiffure.org, BBF&W, BESKO, ACV, ABVV, ACLVB 

 
Actie 3: De website www.werkbaarwerk.be kenbaar maken bij de ondernemingen binnen de sector. 

• Omschrijving: competentie, talent- en loopbaandenken ingang doen vinden in de 
ondernemingen van de sector 

• Timing: gedurende de ganse duurtijd van het convenant 2018 - 2019 

• Betrokken partijen: FBZ PC314, Coiffure.org , BBF&W, BESKO, ACV, ABVV, ACLVB 

 

 

 

 
  

http://www.werkbaarwerk.be/


32 

 

Resultaatsindicatoren 

 
 
Toelichting per gekozen indicator. 
 

1. Prioriteit 1 - Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
Tijdens de try-out van de mentoropleiding werden er twee mentoropleidingen 
georganiseerd, met in totaal 12 deelnemers. Doel is de opleidingen uit te breiden met 10% 
per kalenderjaar t.o.v. van de try-out. De deelnemerslijst en de bijhorende evaluaties 
dienen als databronnen. Het gaat om sectorale mentoropleidingen op maat van de 
deelnemers uit de verschillende deelsectoren. 

 
2. Prioriteit 2 - Competentiebeleid 

Een 2 jaarlijkse toename van de formele opleidingsparticipatie binnen de sector. Het 
totaal uitbetaalde brutobedrag van de sectorale opleidingsvergoeding wordt hierbij als 
maatstaf gehanteerd om de opleidingsparticipatie te meten. 
 
 

3. Prioriteit 3 - Werkbaar werk: jaarlijks 25 bedrijfsbezoeken i.k.v van actie 1 
Voor de registratie van de bedrijfsbezoeken zullen een aanwezigheidsregistratie (datum, 

gegevens kapsalon, handtekening) en een bedrijfsregistratie (1 – 50) worden gehanteerd. 
 
 

 
Diversiteitsmeting 
 
Om het bereik van kansengroepen in kaart te brengen zal een diversiteitsmeting gebeuren  op 
actie 9 van prioriteit 2 competentiebeleid: In samenspraak met VDAB informeren over en 
ondersteuning bieden bij de sectorale IBO’s: 

 

Decretaal thema Gekozen indicator Streefcijfer 
Streefcijfer 

jaarlijks of 2 
jaarlijks 

Nulmeting 
Gebruikte 
databron 

Aansluiting 
onderwijs-

arbeidsmarkt 

Aantal deelnemers aan 
sectorale 

mentoropleidingen 

Jaarlijkse toename 
van 10% t.o.v. de 

nulmeting 
jaarlijks 

de try-out 
opleiding van 

2017 

Coach  vzw 
opleidingscentra 

Competentiebeleid 

Jaarlijkse toename van de 
formele 

opleidingsparticipatie 
binnen de sector 

Het totaal 
uitbetaalde 

brutobedrag van de 
sectorale 

opleidingsvergoedin
g 

2 jaarlijks  FBZ PC314 

Diversiteit, 
evenredige 

arbeidsdeelname & 
werkbaar werk 

Aantal bedrijfsbezoeken 
i.k.v duurzaam 

competentiebeleid en 
werkbaar werk 

50 bedrijfsbezoeken 2 jaarlijks  Coiffure.org 
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Het aantal IBO’s naar kansengroepen zal in overleg met VDAB op een geaggregeerd niveau 
periodiek  worden gemonitord en bijgehouden.   
Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht 
van de overeenkomst 
 
Financiering  

Twintig procent van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald in zoverre de 
resultaatsindicator per decretale kapstok is behaald. Als een indicator niet wordt behaald, wordt 
de twintig procent a rato van het aantal behaalde resultaatsindicatoren betaald.  

 

Beëindiging 

- Het sectorconvenant wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar. Het sectorconvenant kan 
niet stilzwijgend worden verlengd. 

- Het sectorconvenant eindigt hetzij bij het verstrijken van de looptijd, hetzij bij onderlinge 
overeenkomst tussen de partijen, hetzij door opzegging. De partijen kunnen op elk moment 
het sectorconvenant opzeggen, mits ze een opzegtermijn van 6 maanden in acht nemen. De 
kennisgeving van de opzegging gebeurt per aangetekende brief. De opzeggingstermijn begint 
te lopen vanaf de eerste werkdag na de kennisgeving. Het sectorconvenant kan door de 
Vlaamse Regering worden beëindigd zonder inachtname van een opzegtermijn en zonder dat 
het aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding als het algemeen belang dat in 
buitengewone omstandigheden vereist. Als bij de evaluatie door het departement Werk en 
Sociale Economie wordt vastgesteld dat de representatieve werkgevers- en 
werknemersorganisaties op ernstige wijze tekortschieten in de verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen, kan de Vlaamse Regering het sectorconvenant eenzijdig beëindigen zonder 
opzegtermijn en zonder dat het aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding.  

 
Wijzigbaarheid 

- De Vlaamse Regering bepaalt na voorafgaand overleg tussen de Vlaamse Regering en de 
sociale partners in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, de wijze waarop 
bijsturingen of wijzigingen van het actieplan of van de verbintenissen in het sectorconvenant 
tijdens de looptijd worden doorgevoerd. 

 
Evaluatie 

- Het departement Werk en Sociale Economie voorziet een sjabloon voor de inhoudelijke en 
financiële rapportage. Bij de opvolgingsmomenten en evaluaties wordt nagegaan of de 
aangegane verbintenissen ook effectief zijn bereikt.  

 
Controle en toezicht 

- De sociaalrechtelijke inspecteurs van de administratie zijn belast met het toezicht op de 
naleving van de bepalingen van het decreet op de sectorconvenants en de uitvoeringsbesluiten 
ervan. De Vlaamse Regering kan in het geval van een vastgestelde inbreuk het sectorconvenant 
opschorten. 

 

  



34 

 

Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op………………………………………, waarvan elke partij 

een exemplaar ontvangt.  

 
Namens de Vlaamse Regering, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Hilde CREVITS, 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en  

Vlaams minister van Onderwijs; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Philippe MUYTERS, 
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de sociale partners van de sector kappers, schoonheidszorgen en fitness 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 

 
 
 
 
 
 
 

De Heer Stéphane Coigné, 
Voorzitter Coiffure.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jef Vermeulen, 
Voorzitter FBZ PC314 en 

Ondervoorzitter Coiffure.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Eric Vandenabeele 
Algemeen directeur BBF&W vzw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer John Boeckx 
Voorzitter Besko 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De heer Koenraad Maertens  

sectoraal woordvoerder AC-ABVV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Theo De Rijck, 
Secretaris ACV Bouw, Industrie & Energie en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondervoorzitter FBZ PC314De heer Eric Decoo, 
Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke ACLVB 

 
 




