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WIJ GELOVEN IN DE 

KRACHT VAN OPLEIDING. 

ONS DOEL IS OM DE BESTE 

EDUCATIE AAN TE BIEDEN 

BINNEN DE 

KAPPERSWERELD.

PARTNER IN DE EDUCATIE



LEARN FORWARD

@ SCHOLEN

@ KAPSALONS

LAB – ONLINE 

EDUCATIEPLATFORM

PARTNER IN DE EDUCATIE



LAB INFO
Aanmelden



Aanmelden (1/3)

EERSTE KEER AANMELDEN

Je klikt op de link in de mail om je de eerste keer aan te 

melden. Je neemt de gebruikersvoorwaarden en privacy 

voorwaarden door en je kan aan de slag!



Aanmelden (2/3)

EERSTE KEER AANMELDEN

• Je zal ook een wachtwoord moeten aanmaken.

• Het wachtwoord moet minstens 8 teken(s), minstens 1 

getal(len), minstens 1 kleine letter(s), minstens 1 

hoofdletter(s), minstens 1 niet-alfanumerieke teken(s) zoals 

*, -, of # hebben.

Voorbeelden correcte wachtwoorden:

22Maike_

Aimy33***

*Merel4444*



Aanmelden (3/3)
AANMELDEN

• Ga naar de site www.pivotpointlab.nl
• Geef je emailadres en paswoord in en kies ‘Inloggen’



LAB INFO
//INHOUD



3 collecties:

HUMANOID FLUIDITY RECYLE 

Vanaf nu 
heb je 1 

maand 

toegang tot 

LAB. We 

bieden jullie 

de inhouden 
aan van 3 

collecties



HUMANOID

DAMES TREND 

COLLECTIE PIVOT 

POINT INTERNATIONAL

ENJOY THE HUMANOID 

COLLECTION AND 

CHOOSE YOUR OWN 

REALITY!

4 modellen – telkens 2 stylingvariaties



FLUIDITY

LANG HAAR TREND 

COLLECTIE PIVOT 

POINT INTERNATIONAL

Zacht, vrouwelijk, trendy 

uiterlijk met beweging en 

nonchalance ...

6 kapsels



RECYCLE

HEREN TREND 

COLLECTIE PIVOT POINT 

ITALIE
Draagbare en verkoopbare kapsels. Basis technische 

skills kunnen altijd opnieuw en anders geïnterpreteerd 

worden om zo unieke en functionele looks te creëren.

//uitgesproken // gesofisticeerd //casual

6 modellen 



COIFFURE.ORG

Coiffure.org stelt ook enkele step-by-step boekjes ter 

beschikking in LAB. Dit kan je dan in LAB terugvinden 

onder de categorie ‘Coiffure.org’.

BEDANKT COIFFURE.ORG!



ALGEMEEN

Je wordt opgenomen in de digitale 

Pivot Point Academy. De posts die 

je plaats zullen dan ook door 

anderen gezien worden.

// Het is in LAB ook mogelijk om een eigen 

omgeving voor je salon te maken. Het is 

zelfs mogelijk om dan ook eigen inhouden 

aan LAB toe te voegen. Neem contact met 

ons voor meer info hierover!



ALGEMEEN

Naast deze drie trend collecties is er nog 
veel meer inhoud in LAB te ontdekken. 

FUNDAMENTALS >> KNIPPEN DAMES // 
KNIPPEN HEREN // VORMGEVING // KLEUR // 
LANG HAAR // ….

SALONABILITY >> BARBIERSTECHNIEKEN // 
CUT & COLOR // LONG HAIR

TREND >> REVIVE

Wil je ook deze onderdelen ontdekken? Neem contact met 
ons voor meer info.



LAB INFO
Wat moet je 
weten bij de 
start….



De inhoud van de drie trend collecties kan je 
terugvinden onder ‘CURSUSSEN’. De andere 
onderdelen zijn niet van toepassing zolang je niet 
aan een opleidingsplan bezig bent.



Cursussen

Gemakkelijk

zoeken



Cursussen

1. Selecteer de 

juist categorie

2. Ga naar de 

cursus door op 

de naam te 

klikken



Naast de video zie je ook deze onderdelen:

• Ontwerpkeuzekaart > deze kan je uitprinten en 
aantekeningen van het kapsel op maken; je kan 
er nadien een foto van nemen en terug 
uploaden bij ‘Mijn resultaat’

• Mijn Resultaat > neem een foto van het kapsel 
dat je hebt gemaakt en doe het hier uploaden

• Post je feedback > post je feedback of een 
vraag



Per collectie zie je ook telkens een Online eBook
Hierin kan je de technieken terugvinden en de step by step



Je kan ook een pagina

nummer ingeven om 

rechtstreeks naar een

pagina te gaan



OEFENEN?

Aan de slag op oefenhoofd? Op onze webshop krijg je 

momenteel 25% extra korting bovenop de salonkorting. 

Gebruik de kortingscode EXTRA25.

www.pivotpointshop.nl



MEER WETEN?

In LAB heb je ook een categorie ‘LAB ondersteuning’ – hier 

kan je meer info vinden.

Uiteraard kan je ons ook altijd contacteren voor meer info!

BELGIE NEDERLAND
016/47 92 30 0499/33 09 10
mail@pivotpoint.be mail@pivotpoint.nl

mailto:mail@pivotpoint.be
mailto:mail@pivotpoint.nl



