
PLATFORM ZERO

What?

Wat leuk dat jij je hebt ingeschreven voor deze training!
We beginnen graag op tijd, dus zorg ervoor dat je ruim een kwartier van te voren aanwezig bent.

We wensen je veel plezier bij deze training.
Tot dan!

CUTTING.SCHOOL
CURSUSTYPE: Look�&�Work
CURSUSDUUR: 10:00 - 16:00 - 3 dagen
MODEL: Voor deze training werken wij 
met doll heads en een model

Deze versie van ‘Upgrade your skills’ is voor degenen die net van school komen of nog 
beginnend in het vak zijn en op zoek zijn naar meer zelfverzekerdheid en een dosis inspiratie 
op het gebied van knippen! Na deze 3-daagse cursus sta je zelfverzekerder in de salon en 
met meer energie om iedere klant te inspireren. Je leert nog beter het haar en de vormen 
kennen, waardoor je áltijd weet wat je moet doen met iedere klant in je stoel.

Doel: Een betere versie van jezelf worden op het gebied van knippen en advies geven. 
Daarnaast moet je er een dosis zelfverzekerdheid erbij krijgen! Je wordt geïnspireerd en je 
kunt daardoor je klant ook weer
inspireren.

DAY 1: 26 februari
• Lang haar: wat te verwachten? Lang haar is niet altijd saai... Op deze dag leer je lang haar 
goed kennen met een ’twist’. We inspireren je eerst met een moodboard en een Brigitte 
Bardot-achtige look. De training wordt gegeven op een dollhead.

DAY 2: 27 februari
• Kort haar: wat te verwachten? Je leert hoe je kort haar fashionable maakt. Het heeft allemaal 
te maken met de juiste vorm te bedenken om te knippen in combinatie met de juiste styling 
tips. Kort haar hoeft zeker niet truttig te zijn, dat leer je hier! Training wordt gegeven op een 
dollhead.

• Fringes: op zoveel verschillende manieren kun je met fringes aan de slag gaan, maar vaak 
leer je er maar 1. Wij leren je graag alle vormen bij fringes en wat er past bij welk gezicht.

DAY 3: 28 februari
• Krullen: krullen, gewild door iedereen, maar toch heeft iedere krullen klant een andere
 techniek nodig om mooi geknipt te worden. Daarom duiken we die dag helemaal in de 
krullenwereld om jou op het gebied van krullen te laten shinen!

Met model: aanvang 11.30 voor modellen.



PLATFORM ZERO

Raampoortstraat 20
3032 AH Rotterdam
Vragen?
T: 010 43 55 152
education@bookies.nl

Tools?
Zorg dat je deze tools bij je hebt om

de training te kunnen volgen.

Weet jij al aan welke training
jij hierna meedoet?

Scan de QR code voor een overzicht
van alle trainingen en om je direct in te schrijven.

www.platformzero.nl

Where?
Scan me

CUTTING.COMB
SECTIONING.CLIPS

CURL.CLIPS
DETAILING.BRUSH

TEXTURE.COMB
SCHAREN (SCHARENMAP)

PADDLE BRUSH
ROLL.BRUSH.SMALL
ROLL.BRUSH.LARGE
SMOOTHING.BRUSH

STYLING.BRUSH
KM DENMAN BRUSH
FÖHN + OPZETSTUK

STIJLTANG
KRULTANG MEDIUM/LARGE


