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Voorwoord
Beste Matrix Family,

In 1980 werd Matrix opgericht door kapper Arnie Miller. Zijn filosofie 
was Think, Believe, Dream en Dare. Vanuit deze filosofie vond 
hij dat Matrix een merk is voor iedere kapper, ieder haartype 
en iedere consument. In 2022 geloven we nog altijd in zijn 
gedachtengoed!

Het educatie programma in deze brochure richt zich op alle 
niveaus en biedt een gevarieerd programma op het gebied van 
productinformatie, creativiteit en inspiratie.

Het educatie-aanbod is zowel online als offline. Naast de 
trainingen op onze verschillende locaties vind je op ons online 
educatie platform Access 24/7 interessante modules; e-learnings, 
video’s maar ook live uitzendingen.

Het gehele Matrix team wenst jullie veel leerplezier.

Met vriendelijke groet,
Claudia Kops 
Education Manager Matrix

onze oprichter

Ontmoet 
Arnie Miller
In 1980 richtte Arnie Miller, in die tijd een bekende kapper in de Verenigde 
Staten, Matrix op. Een bedrijf waarvan de naam is geïnspireerd door het idee 
om samen te werken en zo saamhorigheid te creëren. Hij wilde een matrix van 
ondersteuning bieden voor elke stylist, elk haartype en elke salon. Zo ontstond 
Matrix; een merk waar iedereen er bij hoort en iedereen zich welkom voelt. 

A matrix of support 
to instill confidence in 
every hairdresser.

Hoe het begon
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Education Team

Education 
Manager

Claudia Kops 
06 21811351

Educator

Dita van der Scheer
06 46142946

Educator

Nadjesta Wijnstroot
06 41791143

Educator

Meliana Jansen
06 25094405

Educator

Peter Brom
06 10618603



Index
In deze Digitale Educatie brochure kun je alle verschillende 
trainingen vinden. Als je op de linkjes klikt kom je meteen bij de 
juiste cursus uit en kun je je snel en makkelijk inschrijven.

We werken hierbij in verschillende niveaus: Think , Believe, Dream, 
Dare. De niveaus zijn ingedeeld in ervaringsjaren in het vak en/of 
met Matrix. Maar je mag natuurlijk als ervaren kapper ook eens 
kijken wat de verschillende niveaus te bieden hebben. 

Naast de 4 niveaus bieden we ook online educatie aan via 
‘Access’, is er een mogelijkheid om ‘Artists & Freelancers’ in 
te boeken en bieden we ‘Educatiepakketten’ aan. Klik op de 
linkjes bovenaan deze pagina voor meer informatie over ieder 
onderwerp.

Je kunt makkelijk terugkomen op deze pagina door op het 
huisicoontje rechts bovenaan iedere pagina te klikken.

Ervaring met Matrix producten: 0 tot 2 jaar
Terug naar de basis met o.a. kleurkennis en productkennis.

Ervaring met Matrix producten: 2 tot 4 jaar

Ervaring met Matrix producten: +4 jaar

Ruime ervaring met Matrix producten 

Think

Believe

Dream

Dare

Access Artists & 
Freelancers

Educatie 
Pakketten



Think

Believe

Dream

Dare

Access Modules ter voorbereiding op Start ME SoColor, 
Start ME SoColor Sync

Start ME SoColor Sync

Start ME SoColor

Start ME Lightners

SoColor Pre-Bonded Product Knowledge

SoColor Sync Pre-Bonded Product Knowledge

How to Grow on Instagram

Biolage Webinar

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/elearning/32776/socolor-pre-bonded-product-knowledge/enroll
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/elearning/32775/socolor-sync-pre-bonded-product-knowledge-matrix


Tonal Control Webinar

Gray Fundamentals    

Color Trends by The Color Look & Learn

Think

Believe

Dream

Dare

Access Modules ter voorbereiding op Start ME SoColor Sync

SoColor Sync Pre-Bonded Product Knowledge

Tonal Control Look & Learn

How to Grow on Instagram

Biolage Webinar

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/elearning/32775/socolor-sync-pre-bonded-product-knowledge-matrix


Think

Believe

Dream

Dare

Color Trends by The Color Workshop

Tonal Control Workshop

Cutting by Pascal

Biolage Webinar

Tonal Control Webinar



Color Mastery

Think

Believe

Dream

Dare

Tonal Control Webinar

Creative Color Mastery



educatie voor elke stylist

Educatie op maat 
We inspireren elke stylist met: Think. Believe. Dream. Dare. 
Aangepast op jouw niveau bieden we educatie op maat, zodat jij kan knippen, 
kleuren en stylen met zelfvertrouwen. Jouw passie is onze passie en samen 
brengen we jouw carrière naar een hoger niveau. 

Think. Als startende Matrix stylist geven wij jou alle basiskennis die je nodig hebt. 
Believe. Na de basis is het tijd om jouw kennis te verbreden. 
Dream. Je hebt alle kennis in huis, nu ga je je specialiseren. 
Dare. Nu jij de expert bent, is het tijd om anderen te inspireren.  
Wij helpen je hierbij!

Onze pijlers
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Access
Access is een uniek educatie platform wat 24/7 beschikbaar is. 
Hierop kun je verschillende video’s , E-Learnings, Webinars en 
informatie vinden.

Er staan verschillende modules op dit platform die je kunt 
bekijken wanneer jij dat wil. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan productinformatie, inspiratie, 
kleurtechnieken enz. Alles is hierop te vinden. Tevens kun je je 
hier ook inschrijven voor live sessies. 

Log snel in via www.lorealaccess.com. Maak een account aan 
en zie welke mogelijkheden er allemaal zijn.

Let op: alle inschrijvingen voor cursussen gaan via Access. 
In deze brochure zie je bij iedere cursus een “klik hier” button, 
door deze aan te klikken kom je meteen op Access en kun je 
jezelf inschrijven.

http://www.lorealaccess.com


Educatie pakketten
Wil je regelmatig en training volgen? Denk dan eens aan een Educatie pakket.

Je betaalt dan een maandelijks bedrag waarvoor je verschillende online + offline trainingen kunt volgen.
Vraag je Business Partner of Educator naar de voordelen en voorwaarden. Of mail naar claudia.kops@loreal.com

Educatie pakket 1 Educatie pakket 2 Educatie pakket 3
Kosten:
€ 25  (1 persoon)
€ 40 (2 personen)

Kosten:
€ 45  (1 persoon)
€ 60 (2 personen)

Kosten:
€ 90 (2 personen)

Cursusaanbod:
Alle Start ME Cursussen, Look & Learns

Cursusaanbod:
Alle Start ME Cursussen
Alle Look & Learns
Alle Workshops

Cursusaanbod:
Alle Start ME Cursussen
Alle Look & Learns
Alle Workshops

Extra
Deelname voor 1 persoon aan Color 
Mastery.

Note: Met een Educatie pakket mag je 1 x naar een cursus die binnen je pakket valt. De locatie kun je zelf kiezen.
Genoemde prijzen zijn per maand en excl. BTW.



Wil je een op maat gemaakte training bij jou in de salon? Boek dan een van onze freelancers 
voor een salontraining. Jouw Business Partner of Educator kan je hier meer info over geven.

Klik op de naam van een Artist of Freelancer voor meer informatie.

Note: 
Prijzen staan vermeld bij iedere freelancer. Deze zijn excl BTW, reiskosten en productgebruik.

Artists 
The Color

Freelancers
Pascal Den Dikkenboer

Sylwia Lauk

Floor Schellekens

Velvet Monkey House of Hair



Specialisatie:
Kleurtrends, tailor made recepten en step 
by step kleurtechnieken. The Color bestaat 
uit een compleet team van fanatieke kleur-
specialisten die verschillende salontrain-
ingen kunnen verzorgen. Denk hierbij aan 
highlighttechnieken, balayage of creatieve 
kleuringen en recepten. Note: Training wordt 
op maat gemaakt voor de salon.

Kosten: 
€450 per dagdeel

The Color

Artists 
The Color

In januari 2016 opende de eerste The 
Color-salon haar deuren in van Woustraat 
121 de Pijp in Amsterdam. The Color groeit 
sindsdien en opende 4 nieuwe locaties en 
hier stopt het niet.
Bij The Color richten ze zich op  haarkleuren, 
haarkleurtechnieken en behandelingen 
zoals Balayage, highlights, colormelts en 
nog veel meer. Alle haarkleuren zijn op maat 
gemaakt. Wat betekent dat de kleurenspe-
cialisten een haarkleurrecept maken dat 
persoonlijk en uniek is.

The Color

Velvet Monkey House of Hair



Velvet Monkey House of Hair

Artists 
The Color

Velvet Monkey House of Hair

Where Fashion meets Hairstyles.
Velvet Monkey - House of hair bestaat uit 
hairstylisten Kylie Jones en Eduard Meijerink. 
Hun toonaangevende roze salon is geves-
tigd in Almelo. Kylie en Eduard zijn beide cre-
atieve geesten die elkaar perfect aanvul-
len. Zij werken veel samen tijdens trainingen, 
fotoshoots, social media campagnes en 
natuurlijk in de salon. De trends spotten zij 
op de catwalk, in de bladen maar ook zeker 
op straat. Deze vertalen zij naar commer-
ciële looks voor in de salon.

Velvet Monkey
Specialisatie:
Inspiratie trainingen:
Op het gebied van knip, kleur en (fashion) hairstyling. 
How to build a brand:
Marketing & Social Media Tips & tricks. 
Krul knip training:
Velvet Monkey is specialist in het knippen van krullen. 
Art Director Kylie Jones ontwikkelde deze speciale 
knip techniek en deelt deze kennis graag met jou in 
een een of meerdaagse training op model bij hen in 
de salon.
*Salon trainingen op locatie op aanvraag. 

Kosten: 
Prijs op aanvraag



Specialisatie:
Kleur en stylingtechnieken volgens de laat-
ste trends

Kosten: 
€450

Pascal Den Dikkenboer

Freelancers
Pascal Den Dikkenboer

Sylwia Lauk

Floor Schellekens

Pascal heeft zich als Brabander helemaal 
gevestigd in Amsterdam. In zijn salon Hier en 
DHaar midden in het centrum van Amster-
dam kan hij zijn creativiteit kwijt. Daarnaast 
werkt hij ook backstage bij fashionshows. 
Pascal komt uit een echte kappersfamilie, 
ouders, broer en zijn vriendin zitten allemaal 
in het kappersvak. Kortom, bij Pascal draait 
alles om haar.

Pascal Den Dikkenboer



Sylwia Lauk
Specialisatie:
Knip ( ook krullend haar technieken ) / Kleur 
en stylingstechnieken volgens de laatste 
trends.

Kosten: 
€450

Freelancers
Pascal Den Dikkenboer

Sylwia Lauk

Floor Schellekens

Sylwia Lauk heeft jaren als Educator voor 
Matrix gewerkt en weet daardoor alles over 
het merk en de mogelijkheden daarmee. Na 
gewerkt te hebben in verschillende salons 
is Sylwia haar eigen salon gestart, daar legt 
zij vooral de nadruk op mooie kleuren met 
commerciele kleurtechnieken. Deze zijn altijd 
volgens de laatste trends en vertaald ze 
naar haar eigen idee.

Sylwia Lauk



Specialisatie:
Commerciele knip en kleurtechnieken die 
makkelijk toepasbaar zijn in de salon.

Kosten: 
€450

Floor Schellekens

Freelancers
Pascal Den Dikkenboer

Sylwia Lauk

Floor Schellekens

Floor Schellekens is een aantal jaren ge-
leden, na werkzaam te zijn geweest in ver-
schillende salons, haar eigen salon ge-
start: Hair on the Floor. Hier werkt zij samen 
met een paar creatieve dames en staan 
zij vooral voor mooi verzorgd haar met een 
prachtige kleur. 

Floor gebruikt in de salon veel highlight en 
balayage technieken die snel en makkelijk 
toepasbaar zijn.

Floor Schellekens



Start ME SoColor Sync
Type training:  Online
Duur: 1,5 uur
Trainer: Matrix Educator

Beschrijving:
Tijdens deze online training leer je alles over de ammonia vrije demi 
kleuring SoColor Sync. Denk hierbij aan: mogelijkheden, gebruik, 
mengverhouding, inwerktijd etc.

Note: Voor deze online training schrijf je je in via Access. Bij inschrijving 
ontvang je een mail ter bevestiging met de link tot deelname aan de 
training.

Think

Believe

Dream

Dare Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Februari:

Mei:

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58658/start-me-socolor-sync-feb
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58659/start-me-socolor-sync-mei


Start ME SoColor
Type training:  Online
Duur: 1,5 uur
Trainer: Matrix Educator

Beschrijving:
Tijdens deze online training leer je alles over de permanente 
haarkleuring SoColor. Denk hierbij aan: mogelijkheden, gebruik, 
mengverhouding, inwerktijd etc.

Note: Voor deze training schrijf je je in via het educatie platform: Access. 
Je ontvangt via mail een bevestiging voor deelname en een link om op 
de dag van de training deel te nemen.

Think

Believe

Dream

Dare Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Januari:

April:

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58651/start-me-socolor-jan
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58653/start-me-socolor-apr


Start ME Lightners
Type training:  Online
Duur: 1 uur
Trainer: Matrix Educator

Beschrijving:
Tijdens deze online training leer je alles over onze ontkleuringen. Denk 
hierbij aan Light Master en Lift & Tone

Note: Voor deze training schrijf je je in via het educatie platform: Access. 
Je ontvangt via mail een bevestiging voor deelname en een link om op 
de dag van de training deel te nemen.

Think

Believe

Dream

Dare Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Maart:

Juni:

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58661/start-me-lightners-mrt
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58662/start-me-lightners-jun


How to Grow on 
Instagram
Type training:  Offline
Duur: 10.00 – 12.30 uur
Trainer: Matrix Freelancer
Kosten: €90 Valt binnen pakket 1, 2 en 3

Beschrijving:
Social media is een belangrijk onderdeel om je salon te promoten. Maar 
hoe deel je nu je feed in, hoe maak je de perfecte foto, hoe maak je  
“Insta” haar? Kortom: iedereen heeft vragen over het hoe en wat. Een 
Matrix freelancer zal je veel tips & tricks geven hoe je kunt groeien op 
Instagram en zo het meeste uit je Social Media te halen.

Think

Believe

Dream

Dare Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Tilburg:

Tolbert:

Hoofddorp:

Enschede:

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58676/how-to-grow-on-instagram-hoofddorp-mrt
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58673/how-to-grow-on-instagram-enschede-mrt
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58675/how-to-grow-on-instagram-tilburg-mrt
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58677/how-to-grow-on-instagram-tolbert-apr


Think

Believe

Dream

Dare

Type training:  Online
Duur: 10.00 – 11.30 uur
Trainer: Matrix trainer
Kosten: Valt binnen Educatie pakket 1, 2 en 3.

Beschrijving:
Biolage is onze unieke haarverzorgingslijn die in 2023 een nieuw uiterlijk 
krijgt. Daarnaast  zijn er een paar unieke voordelen die we graag met je 
willen delen. Er zijn ook wat nieuwe producten bij gekomen. Wil jij weten 
waar de lijn uit bestaat en hoe je deze het beste aan je klanten kunt 
adviseren? Schrijf je dan in voor deze Online Webinar.

Biolage Webinar

Inschrijven? Klik hier!

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58671/biolage-webinar-jun


Tonal Control Webinar
Type training:  Online
Duur: 19.30 – 21.00 uur
Trainer: Matrix Trainer
Kosten: Valt binnen Educatie pakket 1,2 en 3.

Beschrijving:
Matrix krijgt er een nieuwe kleurlijn bij: Tonal Control ! Tijdens deze Online 
Webinar geven we je de gehele uitleg over deze nieuwe kleuring. Welke 
technologie gebruiken we, wanneer je gebruik je deze kleuring, wat is 
de inwerktijd en de mengverhouding, welke kleuren / technieken en 
services kun je ermee doen. De Webinar zal interactief zijn en je kunt ook 
zeker al je vragen stellen.

Think

Believe

Dream

Dare Inschrijven? Klik hier!

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58667/tonal-control-webinar-mrt


Gray Fundamentals
Type training:  Online
Duur: 2 uur
Trainer: Matrix Educator

Beschrijving:
Tijdens deze training leer je alles over de grijsdekking binnen SoColor.

Note: Voor deze training schrijf je je in via het educatie platform: Access. 
Je ontvangt via mail een bevestiging voor deelname en een link om op 
de dag van de training deel te nemen.

Think

Believe

Dream

Dare Inschrijven? Klik hier!

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58665/gray-fundamentals-jun


Color Trends by The 
Color Look & Learn  
Type training:  Offline
Duur: 10.00 – 12.30 uur 
Trainer: The Color
Kosten: €90 Valt binnen pakket 1, 2 en 3

Beschrijving:
The Color volgt alle nieuwe trends op de voet. Zij ontleden deze trends 
en kijken hoe je ze commercieel in kunt zetten in de salon. Tijdens deze 
Look & Learn nemen zij de trends met je door en zie je hoe jij ze de 
volgende dag kunt toepassen in de salon.
In de middag is er een Workshop waarbij je de kleurtechnieken zelf gaat 
toepassen op een oefenhoofd.

Think

Believe

Dream

Dare Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Tilburg: Hoofddorp:

Enschede:Tolbert:

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58693/color-trends-by-the-color-look-learn-hoofddorp-feb
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58695/color-trends-by-the-color-look-learn-enschede-feb
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58692/color-trends-by-the-color-look-learn-tilburg-feb
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58694/color-trends-by-the-color-look-learn-tolbert-feb


Type training:  Offline
Duur: 10.00 – 12.30 uur
Trainer: Matrix Trainer
Kosten: €90 Valt binnen Educatie pakket 1, 2 en 3.

Beschrijving:
Tonal Control is een unieke nieuwe kleurlijn binnen Matrix. Wil jij alles 
leren over deze nieuwe kleurlijn en weten wat de mogelijkheden zijn? 
Dan mag je deze Look & Learn niet missen. Je krijgt uitleg over de 
kleurlijn en natuurlijk laten we je ook verschillende looks zien met de 
toegepaste recepten.

Think

Believe

Dream

Dare

Tonal Control Look & 
Learn 

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Tilburg: Hoofddorp:

Enschede:Tolbert:

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58714/tonal-control-look-learn-hoofddorp-apr
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58716/tonal-control-look-learn-enschede-apr
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58709/tonal-control-look-learn-tilburg-mrt
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58711/tonal-control-look-learn-tolbert-apr


How to Grow on 
Instagram
Type training:  Offline
Duur: 10.00 – 12.30 uur
Trainer: Matrix Freelancer
Kosten: €90 Valt binnen pakket 1, 2 en 3

Beschrijving:
Social media is een belangrijk onderdeel om je salon te promoten. Maar 
hoe deel je nu je feed in, hoe maak je de perfecte foto, hoe maak je  
“Insta” haar? Kortom: iedereen heeft vragen over het hoe en wat. Een 
Matrix freelancer zal je veel tips & tricks geven hoe je kunt groeien op 
Instagram en zo het meeste uit je Social Media te halen.

Think

Believe

Dream

Dare Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Tilburg: Hoofddorp:

Enschede:Tolbert:

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58676/how-to-grow-on-instagram-hoofddorp-mrt
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58673/how-to-grow-on-instagram-enschede-mrt
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58675/how-to-grow-on-instagram-tilburg-mrt
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58677/how-to-grow-on-instagram-tolbert-apr


Think

Believe

Dream

Dare

Type training:  Online
Duur: 10.00 – 11.30 uur
Trainer: Matrix trainer
Kosten: Valt binnen Educatie pakket 1, 2 en 3.

Beschrijving:
Biolage is onze unieke haarverzorgingslijn die in 2023 een nieuw uiterlijk 
krijgt. Daarnaast  zijn er een paar unieke voordelen die we graag met je 
willen delen. Er zijn ook wat nieuwe producten bij gekomen. Wil jij weten 
waar de lijn uit bestaat en hoe je deze het beste aan je klanten kunt 
adviseren? Schrijf je dan in voor deze Online Webinar.

Biolage Webinar

Inschrijven? Klik hier!

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58671/biolage-webinar-jun


Tonal Control Webinar
Type training:  Online
Duur: 19.30 – 21.00 uur
Trainer: Matrix Trainer
Kosten: Valt binnen Educatie pakket 1,2 en 3.

Beschrijving:
Matrix krijgt er een nieuwe kleurlijn bij: Tonal Control ! Tijdens deze Online 
Webinar geven we je de gehele uitleg over deze nieuwe kleuring. Welke 
technologie gebruiken we, wanneer je gebruik je deze kleuring, wat is 
de inwerktijd en de mengverhouding, welke kleuren / technieken en 
services kun je ermee doen. De Webinar zal interactief zijn en je kunt ook 
zeker al je vragen stellen.

Think

Believe

Dream

Dare Inschrijven? Klik hier!

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58667/tonal-control-webinar-mrt


Think

Believe

Dream

Dare

Color Trends by The 
Color Workshop
Type training:  Offline
Duur: 13.30 – 16.00 uur 
Trainer: The Color
Kosten: €110 Valt binnen pakket 2 en 3

Beschrijving:
Tijdens de Look & Learn in de ochtend heeft The Color je de laatste 
kleurtrends en technieken laten zien. In deze workshop ga je onder 
begeleiding van The Color zelf op een oefenhoofd aan de slag en leer je 
de kleurtechnieken step by step.

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Tilburg: Hoofddorp:

Enschede:Tolbert:

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58698/color-trends-by-the-color-workshop-hoofddorp-feb
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58702/color-trends-by-the-color-workshop-enschede-feb
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58697/color-trends-by-the-color-workshop-tilburg-feb
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58701/color-trends-by-the-color-workshop-tolbert-feb


Think

Believe

Dream

Dare

Type training:  Offline
Duur: 10.00 – 12.30 uur
Trainer: Matrix trainer
Kosten: €110 Valt binnen Educatie pakket 2 en 3.

Beschrijving:
Tonal Control is DE nieuwe kleurlijn binnen Matrix. Wil jij als 1 van de 
eerste hairstylisten met deze lijn werken? Kom dan naar deze workshop.
Je krijgt eerst een uitleg over de nieuwe lijn, de kleuren en de 
mogelijkheden. Daarna ga je zelf aan de slag.

Tonal Control 
Workshop

Inschrijven? Klik hier!

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58707/tonal-control-workshop-hoofddorp-mrt


Think

Believe

Dream

Dare

Type training:  Offline
Duur: 10.00 – 16.00 uur
Trainer: Pascal den Dikkenboer
Kosten: €190 Valt binnen Educatie pakket 2 en 3.

Beschrijving:
Pascal den Dikkenboer is een echte vakidioot die zich graag verdiept in 
de trends van dit moment. Tijdens deze cursus neemt hij de trends op 
het gebied van knippen en stylen met je door en ga je natuurlijk ook zelf, 
op een oefenhoofd, aan de slag. Je gaat technisch knippen en krijgt 
meer inzicht in het hoe en waarom tijdens het knippen van een look.

Cutting by Pascal

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

Tilburg: Hoofddorp:

Enschede:Tolbert:

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58687/cutting-by-pascal-hoofddorp-mei
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58689/cutting-by-pascal-enschede-jun
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58686/cutting-by-pascal-tilburg-mei
https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58684/cutting-by-pascal-tolbert-mei
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Type training:  Online
Duur: 10.00 – 11.30 uur
Trainer: Matrix trainer
Kosten: Valt binnen Educatie pakket 1, 2 en 3.

Beschrijving:
Biolage is onze unieke haarverzorgingslijn die in 2023 een nieuw uiterlijk 
krijgt. Daarnaast  zijn er een paar unieke voordelen die we graag met je 
willen delen. Er zijn ook wat nieuwe producten bij gekomen. Wil jij weten 
waar de lijn uit bestaat en hoe je deze het beste aan je klanten kunt 
adviseren? Schrijf je dan in voor deze Online Webinar.

Biolage Webinar

Inschrijven? Klik hier!

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58671/biolage-webinar-jun


Tonal Control Webinar
Type training:  Online
Duur: 19.30 – 21.00 uur
Trainer: Matrix Trainer
Kosten: Valt binnen Educatie pakket 1,2 en 3.

Beschrijving:
Matrix krijgt er een nieuwe kleurlijn bij: Tonal Control ! Tijdens deze Online 
Webinar geven we je de gehele uitleg over deze nieuwe kleuring. Welke 
technologie gebruiken we, wanneer je gebruik je deze kleuring, wat is 
de inwerktijd en de mengverhouding, welke kleuren / technieken en 
services kun je ermee doen. De Webinar zal interactief zijn en je kunt ook 
zeker al je vragen stellen.

Think

Believe

Dream

Dare Inschrijven? Klik hier!

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58667/tonal-control-webinar-mrt
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Color Mastery
Type training:  : Offline / Gecertificeerd programma
Duur: 7 dagen van 10.00 – 16.00 u + 1 Online test
Trainer: Matrix Trainer
Kosten: €1000 Valt binnen Educatie pakket 3 ( voor 1 persoon )

Beschrijving:
Deze training maakt van jou een ECHTE Color Master. Na het volgen 
ervan kun je iedere kleuruitdaging aan. Je ontvangt een certificaat en 
leuke tools voor in de salon om te laten zien dat jij een Color Master 
bent!

Meer informatie? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

https://nl.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/58690/color-mastery
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Color Mastery
Deel 1: Haar en structuren
Waar is het haar uit opgebouwd en wat heeft invloed op kleur resultaten.
Deel 2: Haar en chemie
Waar zijn verschillende kleurproducten uit opgebouwd met de uitgebreide 
werking op het haar.
Deel 3 en 4: Analyseren en formuleren 
Een juiste diagnose stellen door middel van een goede analyse en duidelijke 
communicatie met de klant
Deel 5: Kleurcorrecties (theorie)
Je krijgt met diverse uitdagingen te maken in de praktijk. Van blond naar 
donker, van donker naar blond, van rood naar ijsblond en nog veel meer. 
Kortom, welke stappen kun je gaan nemen om tot een bepaald resultaat te 
komen. Een theorie dag die op dag 6 in praktijk wordt gebracht.
Deel 6: Kleurcorrecties (praktijk)
Op deze dag ga je aan de slag op een oefenhoofd. Je wordt uitgedaagd om 
diverse kleurcorrecties uit te voeren. Een creatieve en leerzame dag.
Deel 7: Theorie test via Access

Deel 8: Het ontwikkelen van haarkleurtechnieken
Folietechnieken, balayages, strobing, colormelt… diverse kleurtechnieken 
vliegen je als kapper om de oren. Maar wat is het nou precies en wat kun je 
bereiken met die diverse technieken? Of wat kan het je opleveren om het net 
even anders te doen?
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Creative Color Mastery
Coming soon

Beschrijving:
Na het volgen van Color Mastery waarbij je alle theoretische kennis hebt 
geleerd wil je natuurlijk je kennis en creativiteit uitbereiden.
Dit kan tijdens Creative Color Mastery. Hierbij ga je meer leren over 
nieuwe lanceringen, Social Media, verschillende kleurtechnieken en 
recepten. En als klap op de vuurpijl ga je zelf, met een model, aan de 
slag bij een fotoshoot.

Meer informatie volgt.........
 



TijdTraining KostenLocatie Educatie 
pakket

Datum

Maandag 30-Jan Start ME SoColor Online 10.00 - 11.30 uur gratis Pakket 1, 2 en 3

Januari Maart April Mei JuniFebruari



TijdTraining KostenLocatie Educatie 
pakket

Datum

Maandag 6-Feb Color Trends Look & 
Learn The Color Tilburg 10.00 - 12.30 uur € 90 Pakket 1, 2 en 3

Maandag 6-Feb Color Trends Workshop 
The Color Tilburg 13.30 - 16.00 uur € 110 Pakket 2 en 3

Maandag 13-Feb Color Trends Look & 
Learn The Color Hoofddorp 10.00 - 12.30 uur € 90 Pakket 1, 2 en 3

Maandag 13-Feb Color Trends Workshop 
The Color Hoofddorp 13.30 - 16.00 uur € 110 Pakket 2 en 3

Maandag 20-Feb Color Trends Look & 
Learn The Color Tolbert 10.00 - 12.30 uur € 90 Pakket 1, 2 en 3

Januari Maart April Mei JuniFebruari

Maandag 20-Feb Color Trends Workshop 
The Color Tolbert 13.30 - 16.00 uur € 110 Pakket 2 en 3

Maandag 27-Feb Color Trends Look & 
Learn The Color Enschede 10.00 - 12.30 uur € 90 Pakket 1, 2 en 3

Maandag 27-Feb Color Trends Workshop 
The Color Enschede 13.30 - 16.00 uur € 110 Pakket 2 en 3

Maandag 27-Feb Start ME SoColor Sync Online 10.00 - 11.30 uur gratis Pakket 1, 2 en 3



TijdTraining KostenLocatie Educatie 
pakket

Datum

Maandag 6-Mrt How to Grow on 
Instagram Enschede 10.00 - 12.30 uur € 90 Pakket 1, 2 en 3

Maandag 13-Mrt How to Grow on 
Instagram Tilburg 10.00 - 12.30 uur € 90 Pakket 1, 2 en 3

Maandag 20-Mrt Tonal Control Webinar Hoofddorp 19.30 – 21.00 uur Pakket 1, 2 en 3gratis

Maandag 27-Mrt Start ME Lightners Online 10.00 - 11.30 uur gratis Pakket 1, 2 en 3

Januari Maart April Mei JuniFebruari

€ 90Maandag 27-Mrt How to Grow on 
Instagram Hoofddorp 10.00 - 12.30 uur Pakket 1, 2 en 3

Maandag 27-Mrt Tonal Control 
Workshop Hoofddorp 13.30 - 16.00 uur € 110 Pakket  2 en 3

Maandag 27-Mrt Tonal Control Look & 
Learn Tilburg 13.30 - 16.00 uur € 90 Pakket 1, 2 en 3



TijdTraining KostenLocatie Educatie 
pakket

Datum

Maandag 3-Apr How to Grow on 
Instagram Tolbert 10.00 - 12.30 uur € 90 Pakket 1, 2 en 3

Maandag 17-Apr Tonal Control Look & 
Learn Tolbert 13.30 - 16.00 uur € 90 Pakket 1, 2 en 3

Maandag 17-Apr Color Mastery Deel 1 Hoofddorp 10.00 - 16.00 uur € 1000 Pakket 3

Maandag 24-Apr Tonal Control Look & 
Learn Hoofddorp 13.30 - 16.00 uur € 90 Pakket 1, 2 en 3

Maandag 24-Apr Start ME SoColor NL Online 10.00 - 11.30 uur gratis Pakket 1, 2 en 3

Januari Maart April Mei JuniFebruari



TijdTraining KostenLocatie Educatie 
pakket

Datum

Maandag 1-Mei Tonal Control Look & 
Learn Enschede 13.30 - 16.00 uur € 90 Pakket 1, 2 en 3

Maandag 1-Mei Cutting by Pascal Tolbert 10.00 - 16.00 uur € 190 Pakket 2 en 3

Maandag 15-Mei Cutting by Pascal Tilburg 10.00 - 16.00 uur € 190 Pakket 2 en 3

Maandag 15-Mei Color Mastery Deel 2 Hoofddorp 10.00 - 16.00 uur nvt Pakket 3

Maandag 22-Mei Cutting by Pascal Hoofddorp 10.00 - 16.00 uur € 190 Pakket 2 en 3

Januari Maart April Mei JuniFebruari

Maandag 22-Mei Start ME SoColor NL Online 10.00 - 11.30 uur gratis Pakket 1, 2 en 3



TijdTraining KostenLocatie Educatie 
pakket

Datum

Maandag 5-Jun Cutting by Pascal Enschede 10.00 - 16.00 uur € 190 Pakket 2 en 3

Januari Maart April Mei JuniFebruari

Maandag 5-Jun Biolage Webinar Online 10.00 - 11.30 uur gratis Pakket 1, 2 en 3

Maandag 12-Jun Start ME Lightners Online 10.00 - 11.30 uur gratis Pakket 1, 2 en 3

Maandag 12-Jun Color Mastery Deel 3 Hoofddorp 10.00 - 16.00 uur nvt Pakket 3

Maandag 19-Jun Gray Fundamentals Online 10.00 - 11.30 uur gratis Pakket 1, 2 en 3

https://www.facebook.com/groups/333322366739862
https://www.instagram.com/matrix/

