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Welkom
Mijn naam is Eline Gosselaar en ik ben sinds eind 2022 werkzaam als Global Educator bij Oolaboo. Vanaf mijn 15e ben ik werkzaam binnen de kappersbranche en ongeveer 

12 jaar geleden heb ik de overstap gemaakt van werken in een kapsalon, naar het ontwikkelen en het uitrollen van educatie, zowel in het binnenland als in het buitenland. 

Ik kan wel zeggen dat ik leef voor educatie!  Educatie, jezelf blijven ontwikkelen, blijven groeien en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen binnen de kappersbranche, zijn 

de sleutel tot een bloeiende en goedlopende salon en helpen jou als haarstylist je zelfverzekerd te voelen in hetgeen wat je dagelijks doet. Wij willen jou inspireren, blijven 

motiveren en nieuwe creatieve input blijven geven. Daarom hebben wij een geweldig educatieprgramma ontwikkeld: The Education Platform 2023. Vanuit dit platform 

willen wij je laten zien dat wij niet alleen een leverancier zijn van een geweldig concept met fantastische producten, ook willen wij die extra creatieve input, die extra 

aandacht en die extra begeleiding geven, zodat jouw salon en jouw medewerkers zich kunnen onderscheiden van andere salons.

The Education Platform 2023 is een nieuwe manier van educatie waarin alles is gebaseerd op twee belangrijke pilaren:

1. jouw behoefte als onze trouwe Oolaboo relatie

2. educatie dankzij het flipped learning concept 

Wij willen optimaal inspelen op jouw behoefte en doen dit dankzij een nieuwe ontwikkeling binnen educatie, waarin de 

theorie, de materie, de filosofie en de creatieve input op een interactieve manier overgebracht wordt. Flipped learning is 

het nieuwe lesgeven en laat het traditionele “lesgeven” ver achter zich. The Education Platform 2023 is opgebouwd uit 5 

verschillende levels (zie de pagina hiernaast). Op deze manier zal het in één oogopslag duidelijk zijn voor welke doelgroep 

elk level is ontwikkeld en kun jij zelf bepalen waar jouw behoeftes en die van jouw medewerkers liggen. Ik hoop je te mogen 

ontvangen in ons Learning Centre in Zutphen, zodat jij zelf kunt ervaren hoe deze nieuwe manier van educatie in z’n werk 

gaat. Bovendien bestaat er ook de mogelijkheid om veel van onze  trainingen in de salon te houden!

Ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in!

Heel veel liefs en tot snel,

Eline 



5 groeimodules 
The Education Platform 2023, waar persoonlijke ontwikkeling, kennis en groei bij elkaar komen. Sta je aan het begin van je carrière als kapper of ben je een ervaren hair lover? Wij 
vinden het belangrijk dat iedereen op het juiste niveau kan trainen. Onze workshops en trainingen zijn ontwikkeld voor de startende Oolaboo salon tot en met professionals die 
een jarenlange ervaring hebben met onze producten en de ambitie hebben om hun theorie- en praktijkkennis te willen vergroten. Dankzij onze 5 speciaal ontwikkelde modules, 
kun je individueel en vooral op eigen tempo werken aan je vaardigheden, productkennis en competenties. Deze groeimodules zijn zo ontwikkeld dat je vanuit de primaire 
productkennis, vervolgens je persoonlijke skills en tenslotte je creatieve vaardigheden ontwikkelt om alle modules succesvol te doorlopen. 

Oolaboo Basic Education Program

Oolaboo Creative Education Program Oolaboo Trend Education Program

Oolaboo Advanced Education Program Oolaboo Intense Education Program

A B C
ED 1. Trend Collectie The Winter Edition

2. Trend Collectie The Summer Edition
1. Blonde Expert  
2. Brown Expert 
3. Grey All The Way
4. Beautiful Balayage
5. Fantastic Foils
6. Big hair, Don’t Care
7. Signature Cuts
8. To Fade Or Not To Fade   

1. The Secret To Sales 
2. Meet Your Client 
3. Back To Basics
4. Color Lab 

1. Luxury Haircare Advanced 
2. Super Foodies Advanced, de weg van de thee 
3. Ecolorgy Advanced 

1. Get to know Oolaboo 
2. Luxury Haircare Fundamentals
3. Super Foodies Fundamentals
4. Ecolorgy Fundamentals



Oolaboo Basic Education Program
Het Oolaboo Basic Education Program is de eerste stap van een reeks trainingen en de officiële kennismaking met Oolaboo.

Ons Oolaboo Basic Education Program is speciaal ontwikkeld door Oolaboo en uitsluitend voor de volgende doelgroep:

• potentiële salons
• nieuwe medewerkers
• stagiaires
• junior hairstylists

level A



1
2

Oolaboo Basic Education Program
Het Oolaboo Basic Education Program is de eerste stap van een reeks trainingen en de officiële kennismaking met Oolaboo.

Ons Oolaboo Basic Education Program is speciaal ontwikkeld door Oolaboo en uitsluitend voor de volgende doelgroep:

• potentiële salons
• nieuwe medewerkers
• stagiaires
• junior hairstylists

Datum:  zondag 19 februari
  zondag 16 april    
  zondag 17 september 
  zondag 19 november
Kosten:  gratis
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  training dagdeel van 10.00 tot 14.00 uur
Lunch:   inbegrepen
Model:  geen model nodig
Tools:  geen tools nodig
Extra:  goodiebag
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  gratis

Datum:  maandag 13 februari
  dinsdag 14 maart     
  maandag 1 mei 
  maandag 4 september
  maandag 2 oktober    
  dinsdag 7 november
Kosten:  € 92,50 p.p. excl. btw
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  dagtraining van 10.00 tot 17.00 uur
Lunch:   inbegrepen
Model:  model / kort tot halflang haar
Tools:  geen tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer

Get To Know Oolaboo 
BRAND PRESENTATION

“You never get a second change to make a great first impression”

De eerste training in ons Oolaboo Basic Education Program is dé introductie van Oolaboo: Get to know Oolaboo!

Deze Brand presentation is ontwikkeld voor iedereen die interesse heeft getoond in ons fantastische merk en behoefte 
heeft om meer informatie te krijgen over Oolaboo. Je krijgt antwoorden op de volgende vragen:

• wie zijn wij? 
• wat is onze heritage? 
• wat is onze filosofie? 
• wat is onze visie en onze missie?
• wat onderscheidt ons van alle andere merken? 

Dit en meer zal tijdens deze training beantwoord worden. Tijdens deze Brand presentation zullen wij jou alle in’s & outs 
gaan vertellen over ons fantastische merk en kun jij dankzij onze look, feel and touch bar persoonlijk onze geweldige 
producten ervaren.

Luxury Haircare Fundamentals   
BASIC PRODUCT INFORMATION LUXURY HAIRCARE

“Luxury is a state of mind”

De tweede training in ons Oolaboo Basic Education Program is Luxury Haircare Fundamentals!

Deze theoretische en praktijkgerichte training zal volledig in het teken staan van onze verzorgende lijn Luxury Haircare. 
Wij zullen jou tijdens het ochtendprogramma alle basisprincipes op een visuele, heldere en duidelijke manier uitleggen, 
zodat je na het volgen van deze training, precies weet welk product het beste past, bij welk haartype. Met als gevolg 
dat  jij, vol zelfvertrouwen en zelfstandig de juiste diagnose kunt stellen bij jouw klant.Tijdens het middagprogramma 
zullen we jou onze Oolaboo Cleanse Ceremony en onze Oolaboo Care Ceremony stap voor stap uitleggen, zodat jij, 
in combinatie met de vergaarde kennis, jouw klanten kunt laten onderdompelen in de wereld van Luxury Haircare.

level A



Datum:  maandag 20 februari
  dinsdag 21maart
  maandag 8 mei
  maandag 11 september
  maandag 9 oktober    
  maandag 13 november
Kosten:  € 92,50 p.p. excl. btw
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  dagtraining van 10.00 tot 17.00 uur
Lunch:   inbegrepen
Model:  model / kort tot halflang haar
Tools:  geen tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer

Datum:  maandag 27 februari
  dinsdag11 april  
  maandag 22 mei
  maandag 23 oktober 
  zondag 26 november
Kosten:  € 92,50 p.p. excl. btw
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  dagtraining van 10.00 tot 17.00 uur
Lunch:   inbegrepen
Model:  basis kleurmodel / kort tot halflang haar
Tools:  tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer
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Ecolorgy Fundamentals    
BASIC COLOR INFORMATION ECOLORGY

“The best color in the whole world is the one that looks good on you”

De vierde training in ons Oolaboo Basic Education Program is Ecolorgy Fundamentals!

Tijdens deze theoretische- en praktijkgerichte training duiken wij in de wereld van Ecolorgy en gaan wij je alle 
basisprincipes uitleggen van deze bijzondere kleurlijn.
 
• wat is het? 
• welke ingrediënten gebruiken we? 
• hoe gebruik je het? 

Deze basis informatie zal ervoor zorgen dat jij de juiste diagnose kunt maken en vol zelfvertrouwen jouw klanten van 
de juiste haarkleur zult voorzien.

Super Foodies Fundamentals    
BASIC PRODUCT INFORMATION SUPER FOODIES

“To nourish your soul you must first nourish your body”

De derde training in ons Oolaboo Basic Education Program is Super Foodies Fundamentals!

Tijdens deze theoretische- en praktijkgerichte training duiken wij in de wereld van de super foods. Een gezonde 
levensstijl, gezonde voeding, bewustwording, mindfulness en super foods zijn steeds meer terrein aan het winnen 
en bijna niet meer weg te denken in de hedendaagse maatschappij. De behoefte aan 100% veganistische, low 
waste cosmetics wordt alleen maar groter en Oolaboo speelt in op deze behoefte door onze lijn Super Foodies te 
ontwikkelen. Tijdens het ochtendprogramma, zullen wij jou alles vertellen over deze fantastische serie, gebaseerd op 
de meest populaire super foods. Tijdens het middagprogramma zullen wij jou meenemen in de wereld van wellness 
en de verschillende behandelingen die, in combinatie met deze serie, extra uitgerold kunnen worden, zodat jij, jouw 
klanten dit wellness gevoel optimaal kunt laten beleven in jouw salon.



In - Salon Training
De meeste trainingen in deze brochure zijn ook in jouw 
salon te boeken. Elke kapper, elke salon en iedere 
cliënt  is anders. Onze salontrainingen zijn daarom het 
perfecte antwoord op jouw individuele behoeften. 
Neem je salonsucces in eigen handen en boek een 
in-salontraining en laat jullie 1 op 1 informeren en 
inspireren door trainingen op maat in jouw salon. 
Neem contact op met je Oolaboo Account Manager 
of Eline Gosselaar, onze Global Trainer,  en ontdek 
meer over mogelijkheden voor de trainingen in jouw 
salon, voor jouw team!



Oolaboo Advanced Education Program
Het Oolaboo Advanced Education Program is de tweede stap van een reeks trainingen en de opvolging van ons Oolaboo Basic Education Program.

Ons Oolaboo Advanced Education Program is speciaal ontwikkeld door Oolaboo en uitsluitend voor de volgende doelgroep:

• bestaande salons
• salonmanagers
• saloneigenaren
• allround hairstylists

level B



Datum:  maandag 3 april
  maandag 18 september 
  maandag 6 november 
Kosten:  € 92,50 p.p. excl. btw
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  dagtraining van 10.00 tot 17.00 uur
Lunch:   inbegrepen
Model:  model / kort tot halflang haar
Tools:  geen tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer

Datum:  maandag 13 maart
  maandag 17 april
  maandag 16 oktober
  dinsdag 14 november
Kosten:  € 92,50 p.p. excl. btw
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  dagtraining van 10.00 tot 17.00 uur
Lunch:   inbegrepen
Model:  model / kort tot halflang haar
Tools:  geen tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer
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Super Foodies Advanced, de weg van de thee    
ADVANCED PRODUCT INFORMATION SUPER FOODIES

“Matcha waiting for?”

De tweede training in ons Oolaboo Advanced Education Program is Super Foodies Advanced, de weg van de thee! 

Ben jij iemand die jouw cliënten graag het optimale wellnessgevoel wil meegeven? Hou jij ervan jouw klanten onder 
te dompelen in traditionele luxe en wil jij dat verschil gaan maken in jouw salon? Wil jij optimaal gebruik maken van 
dit programma in combinatie met traditionele Chinese behandelingen, om je op deze manier te onderscheiden van 
alle andere salons? In opvolging op Super Foodies Fundamentals, zullen we met Super Foodies Advanced wederom 
een stap verder gaan in de theorie van Super Foodies.
 
• waar komt de filosofie vandaan? 
• wat doet elk ingrediënt individueel? 

Daarnaast zullen wij, door middel van een workshop tijdens het middagprogramma uitgebreid aandacht geven aan 
de verschillende traditionele Chinese behandelingen in combinatie met massages.

Luxury Haircare Advanced  
ADVANCED PRODUCT INFORMATION LUXURY HAIR CARE

“Knowledge is power”

De eerste training in ons Oolaboo Advanced Education Program is Luxury Haircare Advanced!

Tijdens deze gevorderde, theoretische en praktijkgerichte training duiken we dieper in de wereld van Luxury Haircare.
In opvolging van de Luxury Haircare Fundamentals, zullen we met Luxury Haircare Advanced een stap verder gaan in 
de theorie van Luxury Haircare. Meer kennis over de producten, de ingrediënten en de verschillen. Daarnaast zullen 
wij, door middel van een workshop in het middagprogramma, uitgebreid aandacht geven aan het consult en het 
productadvies.

level B



Datum:  maandag 6 maart
  maandag 20 maart   
  maandag 24 april 
  maandag 30 oktober
  maandag 20 november
Kosten:  € 92,50 p.p. excl. btw
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  dagtraining van 10.00 tot 17.00 uur
Lunch:   inbegrepen
Model:  model / kort tot halflang haar
Tools:  geen tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer
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Ecolorgy Advanced     
ADVANCED COLOR INFORMATION ECOLORGY

“Dont be afraid to sparkle a little brighter”

De derde training in ons Oolaboo Advanced Education Program is Ecolorgy Advanced! 

Ben jij op de hoogte van de basis kleurinformatie van Ecolorgy, heb je de Ecolorgy Fundamentals afgerond maar heb 
je zo’n ongelofelijke passie voor kleuren en wil je nog meer informatie over onze geweldige kleurserie?
 
• wil jij alle kleurcombinaties weten? 
• alle weetjes leren? 
• alle uitdagingen op het gebied van kleuren vol zelfvertrouwen aankunnen? 

Dan is Ecolorgy Expert dé training voor jou. Tijdens het ochtendprogramma zullen we dieper ingaan op de diepere 
kleurentheorie en zullen we in groepsverband gaan brainstormen over alle verschillende mogelijkheden binnen 
Ecolorgy en Ecolorgy+. Tijdens het middagprogramma zullen we de uitdagingen waar jij tegenaan loopt in jouw salon 
gaan behandelen en tackelen, zodat je na deze training als een echte Ecolorgy Expert aan de slag kunt gaan in jouw 
salon.



Power in Color
Als Oolaboo Color Expert ken je het complete 
Ecolorgy  kleurassortiment en bouw je vertrouwen 
op door je klant hierover gericht te adviseren.
Word de expert in het selecteren van de juiste kleur 
voor de juiste klant, danzij onze productgerichte 
kleurtrainingen en creatieve look & learns en 
workshops!  



Oolaboo Intense Education Program
Het Oolaboo Intense Education Program is de derde stap van een reeks trainingen en de opvolging van ons Oolaboo Basic Education Program en ons Oolaboo Advanced 

Education Program.

In deze reeks nemen we een kijkje achter de schermen. We kijken naar jouw klantenkring, jouw concept, jouw visie en willen samen met jou een plan maken hoe we jouw 

salon naar een nog hoger niveau kunnen tillen.

Ons Oolaboo Intense Education Program is speciaal ontwikkeld door Oolaboo en uitsluitend voor de volgende doelgroep:

• bestaande salons
• salonmanagers
• saloneigenaren
• allround hairstylists

level C



Datum:  zondag 12 februari
  zondag 4 juni     
  zondag 3 september 
Kosten:  € 92,50 p.p. excl. btw  
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  training dagdeel van 10.00 - 14.00 uur
Lunch:   inbegrepen
Model:  geen model nodig
Tools:  geen tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer1

2
Meet Your Client    
COMMUNICATION TRAINING

“Good communication is the bridge between confusion and clarity”

De tweede training in ons Oolaboo Intense Education Program is Meet Your Client! 

In deze training gaan we ons helemaal focussen op communicatie. Communicatie is ontzettend belangrijk en kan 
ervoor zorgen dat iets helemaal geweldig gaat, maar ook dat het finaal de mist in gaat. Dit kan op elk vlak. Privé, 
zakelijk, met een werknemer, met een cliënt, met je partner of met je kind. Wat zou de wereld toch een fantastische 
plek zijn als iedereen op de juiste manier met elkaar zou communiceren. Wil jij het beste uit jezelf halen, jezelf verder 
ontwikkelen op communicatief vlak en op die manier het beste uit jezelf, uit jouw medewerkers en uit jouw cliënten 
halen? Schrijf je dan in voor deze communicatietraining en ontdek de geweldige mogelijkheden die samenhangen 
met de juiste communicatie.

The Secret To Sales   
SALES & ADVICE TRAINING

“If you can’t do great things, do small things in a great way” 

De eerste training in ons Oolaboo Intense Education Program is The Secret To Sales!
 
Vind jij het moeilijk om producten te adviseren? Denk je dat je iets aan het aansmeren bent? Weet je niet hoe je moet 
beginnen als je advies wilt geven? Heb je moeite met negatieve reacties van jouw klant? Al deze onderwerpen en 
nog veel meer zaken zullen stap voor stap behandeld worden in deze commerciële  verkoop- /adviestraining.
Schrijf je snel in voor deze interessante training, zodat ook jij vol zelfvertrouwen een adviesgesprek kunt hebben met 
jouw cliënt en de “commerciële” vruchten zult gaan plukken van een goed productadvies.

level C Datum:  zondag 5 maart
  maandag 5 juni
  zondag 24 september
Kosten:  € 92,50 p.p. excl. btw 
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  dagtraining van 10.00 tot 17.00 uur
Lunch:   inbegrepen
Model:  geen model nodig
Tools:  geen tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer
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Color Lab    
COLOR THEORY 2.0

“Science is the poetry of reality”

De vierde en laatste training in ons Oolaboo Intense Education Program is Color Lab!
 
Deze theoretische training is speciaal ontwikkeld voor echte vakidioten! Tijdens deze training gaan we ons storten op 
de theorie en het basisprincipe van onze kleuren….maar dan 2.0. Heb jij Ecolorgy Fundamentals en Ecolorgy Expert 
gevolgd en ben je nog niet verzadigd genoeg? Wil je nog meer weten over opbouw van een kleur en hoe het nou 
precies werkt op laboratorisch niveau? Dan ben je van harte welkom bij Color Lab!

Back To Basics    
BACK TO THE BASICS OF THE HAIRDRESSING THEORY

“Going back to the basics will strenghten your foundation”

De derde training in ons Oolaboo Intense Education Program is Back to basics!
 
• de basis van het kappersvak
• de basis van de kapperstheorie
• de basisopbouw van een haar
• hoe werkt het ook alweer met de Ph waarde? 
• welke pigmenten hadden we ook alweer? 
• wat zijn de verschillen tussen roos en schilfers? 

Deze zaken, en nog veel meer andere vragen komen aan bod bij deze fantastische, interactieve en theoretische 
training. Oolaboo heeft het voor elkaar gekregen om een visuele en interactieve training te ontwikkelen, waarin de 
basistheorie op een dusdanige manier wordt uitgelegd dat het voor elke gepassioneerde hairstylist een feest is om 
aan deel te nemen.

Datum:  zondag 30 april
  maandag 12 juni 
  zondag 12 november
Kosten:  € 92,50 p.p. excl. btw 
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  dagtraining van 10.00 tot 17.00 uur
Lunch:   inbegrepen
Model:  geen model nodig
Tools:  geen tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer

Datum:  zondag 14 mei
  maandag 26 juni 
  maandag 27 november  
Kosten:  € 92,50 p.p. excl. btw 
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  dagtraining van 10.00 tot 17.00 uur
Lunch:   inbegrepen
Model:  geen model nodig
Tools:  geen tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer



Everything Expert
Of het nu gaat om kleur, vorm, styling of textuur, 
alles staat of valt met het juiste product. Wees 
een ware expert in datgene wat je doet en waar 
jouw passie ligt. Geef je op voor onze veelzijdige 
trainingen, groei en leer alles wat je nodig hebt om 
de beste te worden in wat je doet. Elk level bestaat 
uit interessante, interactieve trainingen en leidt je 
stap voor stap door de verschillende aspecten van 
ons prachtige vak!



Oolaboo Creative Education Program
Het Oolaboo Creative Education program is de vierde stap van een reeks trainingen en de opvolging van ons Oolaboo Basic Education Program, ons Oolaboo Advanced 

Education Program en ons Oolabo Intense Education Program.

In deze reeks gaan we in op de creatieve kant van dit geweldige vak. Nu je de basis -, de advanced - en de intense theoretische onderdelen hebt behandeld, is het nu tijd 

om jouw creativiteit de vrije loop te laten en gaan we kijken naar jouw skills op het gebied van kleuren, knippen en stylen.

Ons Oolaboo Creative Education Program is speciaal ontwikkeld door Oolaboo en voor alle doelgroepen, het is echter absoluut een pré als je alle voorgaande trainingen 

met succes hebt afgerond.

level D



Datum:  dinsdag 14 februari
  dinsdag 6 juni   
  dinsdag 12 september 
  dinsdag 3 oktober
Kosten:  € 92,50 p.p. excl. btw 
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  dagtraining van 10.00 tot 17.00 uur
Lunch:   inbegrepen
Model:  model nodig
Tools:  tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer

Datum:   maandag 22 februari
  dinsdag 13 juni  
  dinsdag 1 september 
  dinsdag 21 november
Kosten:  € 92,50 p.p. excl. btw 
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  dagtraining 10.00 tot 17.00 uur
Lunch:   inbegrepen
Model:  model nodig
Tools:  tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer
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Brown Expert   
FROM LIGHT TO DARK

“Brunettes do it better” 

De tweede training in ons Oolaboo Creative Education Program is Brown Expert! 

Tijdens deze creatieve training zullen wij eerst terugblikken op een stukje basistheorie over het donkerder kleuren. 
Wat waren de stappen voor de juiste diagnose ook alweer? Hoe zat het ook alweer met onderliggend pigment? 
Belangrijk als we moeten voorpigmenteren. Deze theorie zal worden opgefrist en tijdens het middagprogramma, 
zullen we gaan kleuren en gezamenlijk brainstormen over de beste kleurrecepten.Voel jij je onzeker op het gebied 
van donkerder kleuren en de handeling die hieraan voorafgaat? Schrijf je dan in voor Brown Expert, zodat jij ook, 
zonder onzekerheden en met de vergaarde kennis, de mooiste donkere creaties kunt maken.

Blonde Expert    
FROM DARK TO LIGHT

“Blondes have more fun”

De eerste training in ons Oolaboo Creative Education Program is Blonde Expert!
 
Tijdens deze creatieve training zullen wij eerst terugblikken op een stukje basistheorie over onze blonde kleuren. Wat 
waren de stappen voor de juiste diagnose ook alweer? Hoe zat het ook alweer met het onderliggende pigment? 
Deze theorie zal weer even worden opgefrist. Tijdens het middagprogramma zullen we gaan kleuren en gezamenlijk 
brainstormen over de beste kleurrecepten. Voel jij je onzeker op het gebied van blond kleuren en oplichten? Schrijf 
je dan snel in voor Blonde Expert, zodat ook jij, zonder onzekerheden en met de vergaarde kennis, de mooiste blond 
creaties kunt maken.

level D



Datum:  dinsdag 7 maart
  maandag 19 juni 
  dinsdag 5 september
  dinsdag 10 oktober
Kosten:  € 92,50 p.p. excl. btw 
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  dagtraining van 10.00 tot 17.00 uur
Lunch:   inbegrepen
Model:  grijs model nodig / kort tot half lang haar
Tools:  tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer

Datum:  maandag 13 maart 
  maandag 22 mei
  maandag 23 oktober
  maandag 27 november  
Kosten:  € 192,50 p.p. excl. btw 
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  look and learn + workshop /   
  avondtraining van 19.00 uur tot 22.00 uur
Model:  er wordt gewerkt op een oefenhoofd,  
  bij een salontraining is een model  
  gewenst
Tools:  tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer
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Beautiful Balayage   
BALAYAGE TECHNIQUES & MONEY PEACE

“If you aren’t doing balayage, you aren’t living” 

De vierde training in ons Oolaboo Creative Education Program is Beautiful Balayage!
 
Balayage is niet meer weg te denken en wordt inmiddels door vele haarstylisten uitgevoerd.
Tijdens deze look and learn zullen wij jou gaan voorzien van verschillende balayage technieken.
We spelen met verschillende producten, oxidaties en uiteraard de ontelbare mogelijkheden en technieken om jouw 
klant te voorzien van de meest fantastische balayage. Er wordt gestart met een korte presentatie, waarna het jouw 
beurt is om op het meegebrachte model te werken.

Grey All The Way   
GREY COVERAGE

“Grey hair is God’s grafitty”

De derde training in ons Oolaboo Creative Education Program is Grey all the way! 

Tijdens deze theoretische en praktijkgerichte training gaan we jou alles vertellen over grijs haar en hoe we hiermee 
omgaan op het gebied van kleuren. Aan bod komt o.a. het verschil tussen gekleurde grijze haren en gedekte grijze 
haren, een stappenplan en het belang van een goed advies. Deze training is speciaal ontwikkeld voor al onze 
Oolaboo relaties die nog succesvoller het kleuren van grijs haar onder de knie willen krijgen en hier meer informatie 
over willen ontvangen. 



Datum:  maandag 20 maart
  maandag 12 juni
  maandag 16 oktober
  maandag 30 oktober
Kosten:  € 192,50 p.p. excl. btw
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  look and learn + workshop /   
  avondtraining van 19.00 uur tot 22.00 uur
Model:  er wordt gewerkt op een oefenhoofd,  
  bij een salontraining is een model  
  gewenst
Tools:  tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer
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Datum:  maandag 27 maart
  maandag 19 juni
  dinsdag 10 oktober 
  dinsdag 24 oktober
Kosten:  € 92.50 p.p. excl. btw
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  look and learn + workshop   
  avondtraining van 19.00 tot 22.00 uur
Model:  föhn model nodig / half lang haar tot  
  lang haar
Tools:  tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer

Big Hair, Don’t Care   
BLOW DRY WORKSHOP

“95% of our arm strength, comes from blowdrying” 

De zesde training in ons Oolaboo Creative Education Program is Big Hair, Don’t Care!
 
Föhnen is een vak apart en wordt vaak gezien als een zware klus, zeker bij lang haar.
Maar tijdens deze look and learn gaan we door middel van simpele technieken, laten zien dat föhnen ook op een 
simpele manier kan. Zonder spierpijn, zonder belasting van je armen en….. met een waanzinnig eindresultaat.
Schrijf je snel in voor deze geweldige blow-dry training en jij gaat het traditionele föhnen weer omarmen.

Fantastic foils    
HIGHLIGHTS, FOILING TECHNIQUES 

“Life isn’t perfect, but your highlight scan be” 

De vijfde training in ons Oolaboo Creative Education Program is Fantastic Foils! 

Tijdens deze look and learn gaan we foliën, highlighten, slicen, mazen en laten we jou verschillende folietechnieken 
zien, zodat jij jouw klant kunt laten shinen met de fantastische highlights. Er wordt gestart met een korte presentatie, 
waarna het jouw beurt is om op het meegebrachte model te werken.



Datum:  maandag 27 maart
  dinsdag 27 juni 
  dinsdag 26 september
  dinsdag 7 november
Kosten:  € 92,50 p.p. excl. btw
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  look and Learn + workshop  /   
  avondtraining van 19.00 tot 22.00 uur
Model:  knip model nodig /kort tot half lang  
  haar
Tools:  tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer

Datum:  zondag 30 april
  dinsdag 13 juni
  dinsdag 14 november 
  dinsdag 28 november
Kosten:  € 92,50 p.p. excl. btw
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  look and Learn + workshop  /   
  avondtraining van 19.00 tot 22.00 uur
Model:  heren model nodig / kort tot half lang  
  haar
Tools:  tools nodig
Extra:   certificaat na het afronden van deze  
  module
Let op:   deze training is ook in de salon mogelijk*
*Kosten:  € 275,00 excl. btw + reiskosten € 0,21 per  
  kilometer

7
8

To Fade Or Not To Fade   
BARBER FADE

“Never fade away”

De achtste en laatste  training in ons Oolaboo Creative Education Program is To Fade Or Not To Fade! 

Tijdens deze barber-training gaan we stap voor stap laten zien hoe je op een snelle, efficiënte manier de perfecte 
fade kunt creëren. Vind je het leuk om heren te knippen maar is een echte traditionele fade iets waar je meer in 
getraind wilt worden? Dan is To Fade Or Not To Fade de look and learn voor jou. Door deze kennis kun je je doelgroep 
vergroten en het verschil gaan maken op het gebied van heren-fades.

Signature Cuts    
PERSONALIZED

“Find your signature”

De zevende training in ons Oolaboo Creative Education Program is Signature Cuts! 

Knippen kunnen we allemaal. Dit leer je op school en in de salon waar je werkt. Maar wat maakt een kapsel uniek? 
Sterker nog…. Wat maakt jou uniek? Waarom komt een cliënt terug bij jou? Deze vragen kunnen heel makkelijk 
beantwoord worden. Het gaat om jouw persoonlijke handtekening! Hoe jij deze kunt creëren, gaan we je helemaal 
uitleggen tijdens deze look and learn. Na de presentatie ga je aan de slag met jouw meegenomen model en ga je 
jouw creativiteit de vrije loop laten.



Ultimate Creativity
Een perfecte coupe is niet zomaar een vorm, kleur 
of styling: het is de ultieme combinatie van alle drie. 
Het Oolaboo Creative Education Program brengt 
je stap voor stap op het hoogste niveau van kennis. 
Inspirerende en creatieve trainingen, die je alles 
leren over vorm, kleur en vaardigheden. Verbeter je 
vaardigheden, bereik technische perfectie en een 
ongelimiteerde creativiteit!



Oolaboo Trend Education Program
Het Oolaboo Trend Education Program is de vijfde stap van een reeks trainingen en de opvolging van ons Oolaboo Basic Education Program, ons Oolaboo Advanced 

Education Program, ons Oolabo Intense Education Program en ons Oolaboo Creative Education Program. In deze reeks gaan we jullie helemaal op de hoogte brengen 

van de nieuwste trends op het gebied van haar, make-up en mode. Wij zullen vanaf 2023 twee keer per jaar een Trendcollectie gaan presenteren op basis van de trends 

voor het aankomend seizoen. Deze zal jou op voorhand laten zien wat de trends worden, zodat jij deze kunt communiceren naar jouw clënten en je altijd up to date 

bent van de laatste ontwikkelngen op het gebied van haar, make-up en mode. Ons Oolaboo Trend Education Program is speciaal ontwikkeld door Oolaboo en voor alle 

doelgroepen. 

level E



Datum:  februari 2024
Kosten:  € 75,00 p.p. excl. btw
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  middagpresentatie van 13.00 uur tot  
  17.00 uur
Lunch:   inbegrepen
Model:  geen model nodig
Tools:  geen tools nodig
Let op:   deze training is niet op locatie mogelijk

1
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Trend Collectie The Winter Edition   
FALL AND WINTER TRENDS

“Life is too short to have boring hair”

De eerste presentatie in ons Oolaboo Trend Education Program is  de Trend Collectie The Winter Edition! 
Tijdens deze trendcollectie gaan we jou laten zien wat de laatste herfst- en wintertrends zijn. Twee keer per jaar zullen 
we jou onderdompelen in de wereld van trends, make-up en mode, zodat jij helemaal up to date bent! Helemaal 
klaar voor de herfst en de winter!

Trend Collectie The Summer Edition    
SPRING AND SUMMER TRENDS

“Life is too short to have boring hair”

De tweede presentatie in ons Oolaboo Trend Education Program is  de Trend Collectie The Summer Edition! 
Tijdens deze trendcollectie gaan we jou laten zien wat de laatste trends zijn. Twee keer per jaar zullen we jou 
onderdompelen in de wereld van trends, make-up en mode, zodat jij helemaal up to date bent! Helemaal klaar voor 
het voorjaar en de zomer!

level E

Datum:  zondag 10 september 
Kosten:  € 75,00 p.p. excl. btw
Locatie:  Oolaboo Learning Centre Zutphen  
Type training:  middagpresentatie van 13.00 uur tot  
  17.00 uur
Lunch:   inbegrepen
Model:  geen model nodig
Tools:  geen tools nodig
Let op:   deze training is niet op locatie mogelijk



Agenda 2023   
FEBRUARI 
Datum     Training     Level   Plaats   Tijd
zondag  12 - 2 - 2023  Secret To Sales    C intense  Zutphen   10.00 – 14.00 uur
maandag 13 - 2 - 2023  Luxury Haircare Fundamentals  A basic   Zutphen   10,00 – 17.00 uur
dinsdag  14 - 2 - 2023  Blonde Expert    D creative  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
zondag  19 - 2 - 2023  Get To Know Oolaboo   A basic   Zutphen   10.00 – 14.00 uur
maandag  20 - 2 - 2023  Super Foodies Fundamentals  A basic   Zutphen   10.00 – 17.00 uur
dinsdag  21 - 2 - 2023  Brown Expert    D creative  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag  27 - 2 - 2023  Ecolorgy Fundamentals   A basic   Zutphen   10.00 – 17.00 uur
                  
MAART
Datum     Training     Level   Plaats   Tijd
zondag  5 - 3 - 2023  Meet Your Client   C intense  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag 6 - 3 - 2023  Luxury Haircare Advanced  B advanced  Zutphen   10,00 – 17.00 uur
dinsdag  7 - 3 - 2023  Grey All The Way   D creative  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag 13 - 3 - 2023  Super Foodies Advanced  B advanced  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag 13 - 3 - 2023  Beautiful Balayage   D creative  Zutphen   19.00 – 22.00 uur
dinsdag  14 - 3 - 2023  Luxury Haircare Fundamentals  A basic   Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag  20 - 2 - 2023  Ecolorgy Advanced   B advanced  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag  20 - 2 - 2023  Fantastic Foils    D creative  Zutphen   19.00 – 22.00 uur
dinsdag  21 - 2 - 2023  Super Foodies Fundamentals  A basic   Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag  27 - 2 - 2023  Big Hair Don’t Care   D creative  Zutphen   10.00 – 14.00 uur
dinsdag  27 - 2 - 2023  Signature Cuts    D creative  Zutphen   19.00 – 22.00 uur

APRIL
Datum     Training     Level   Plaats   Tijd
maandag  3 - 4 - 2023  Luxury Haircare Advanced  B advanced  Zutphen   10,00 – 17.00 uur
dinsdag  11 - 4 - 2023  Ecolorgy Fundamentals   A basic   Zutphen   10.00 – 17.00 uur
zondag  16 - 4 - 2023  Get To Know Oolaboo   A basic   Zutphen   10.00 – 14.00 uur
maandag 17 - 4 - 2023  Super Foodies Advanced  B advanced  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag 24 - 4 - 2023  Ecolorgy Advanced   B advanced  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
zondag  30 - 4 - 2023  Back To Basics    C intense  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
zondag  30 - 4 - 2023  To Fade Or Not To Fade   D creative  Zutphen   19.00 – 22.00 uur



   
MEI
Datum     Training     Level   Plaats   Tijd
maandag  1 - 5 - 2023  Luxury Haircare Fundamentals  A basic   Zutphen   10,00 – 17.00 uur
maandag 8 - 5 - 2023  Super Foodies Fundamentals  A basic   Zutphen   10.00 – 17.00 uur
zondag  14 - 5 - 2023  Color Lab    C intense  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag  22 - 5 - 2023  Ecolorgy Fundamentals   A basic   Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag  22 - 5 - 2023  Beautiful Balayage   D creative  Zutphen   19.00 – 22.00 uur
                  
JUNI
Datum     Training     Level   Plaats   Tijd
zondag  4 - 6 - 2023  Secret To Sales    C intense  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag 5 - 6 - 2023  Meet Your Client   C intense  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
dinsdag  6 - 6 - 2023  Blonde Expert    D creative  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag 12 - 6- 2023  Back To Basics    C intense  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag 12 - 6 - 2023  Fantastic Foils    D creative  Zutphen   19.00 – 22.00 uur
dinsdag  13 - 6 - 2023  Brown Expert    D creative  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
dinsdag  13 - 6 - 2023  To Fade Or Not To Fade   D creative  Zutphen   19.00 – 22.00 uur
maandag  19 - 6 - 2023  Grey All The Way   D creative  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag  19 - 6 - 2023  Big Hair Don’t Care   D creative  Zutphen   19.00 – 22.00 uur
maandag  26 - 6 - 2023  Color Lab    C intense  Zutphen   10.00 – 14.00 uur
dinsdag  27 - 6 - 2023  Signature Cuts    D creative  Zutphen   10.00 – 14.00 uur



Agenda 2023   
SEPTEMBER
Datum     Training     Level   Plaats   Tijd
zondag  3 - 9 - 2023  Secret To Sales    C intense  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag 4 - 9 - 2023  Luxury Haircare Fundamentals  A basic   Zutphen   10,00 – 17.00 uur
dinsdag  5 - 9 - 2023  Grey All The Way   D creative  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
zondag  10 - 9 - 2023  Trend Collection Winter Edition  E Trend   Zutphen   13.00 – 17.00 uur
maandag  11 - 9 - 2023  Super Foodies Fundamentals  A basic   Zutphen   10.00 – 17.00 uur
dinsdag  12 - 9 - 2023  Blonde Expert    D creative  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
zondag  17 - 9 - 2023  Get To Know Oolaboo   A basic   Zutphen   10.00 – 14.00 uur
maandag 18 - 9 - 2023  Luxury Haircare Advanced  B advanced  Zutphen   10,00 – 17.00 uur
dinsdag  19 - 9 - 2023  Brown Expert    D creative  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
zondag  24 - 9 - 2023  Meet Your Client   C intense  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag 25 - 9 - 2023  Ecolorgy Fundamentals   A basic   Zutphen   10.00 – 17.00 uur
dinsdag  30 - 9 - 2023  Signature Cuts    D creative  Zutphen   19.00 – 22.00 uur

OKTOBER
Datum     Training     Level   Plaats   Tijd
maandag  2 - 10 - 2023  Luxury Haircare Fundamentals  A basic   Zutphen   10.00 – 17.00 uur
dinsdag  3 - 10 - 2023  Blonde Expert    D creative  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag  9 - 10 - 2023  Super Foodies Fundamentals  A basic   Zutphen   10.00 – 17.00 uur
dinsdag  10 - 10 - 2023  Grey All The Way   D creative  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
dinsdag  10 - 10 - 2023  Big Hair Don’t Care   D creative  Zutphen   19.00 – 22.00 uur
maandag  16 - 10 - 2023  Super Foodies Advanced  B advanced  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag  16 - 10 - 2023  Fantastic Foils    D creative  Zutphen   19.00 – 22.00 uur
maandag  23 - 10 - 2023  Ecolorgy Fundamentals   A basic   Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag 23 - 10 - 2023  Beautiful Balayage   D creative  Zutphen   19.00 – 22.00 uur
maandag  24 - 10 - 2023  Big Hair Don’t Care   D creative  Zutphen   10.00 – 14.00 uur
dinsdag  30 - 10 - 2023  Ecolorgy Advanced   B advanced  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag  30 - 10 - 2023  Fantastic Foils    D creative  Zutphen   19.00 – 22.00 uur



   
NOVEMBER 
Datum     Training     Level   Plaats   Tijd
maandag  6 - 11 - 2023  Luxury Haircare Advanced  B advanced  Zutphen   10,00 – 17.00 uur
maandag 7 - 11 - 2023  Luxury Haircare Fundamentals  A basic   Zutphen   10.00 – 17.00 uur
dinsdag  7 - 11 - 2023  Signature Cuts    D creative  Zutphen   19.00 – 22.00 uur
zondag  12 - 11 - 2023  Back To Basics    C intense  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag  13 - 11 - 2023  Super Foodies Fundamentals  A basic   Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag  14 - 11 - 2023  Super Foodies Advanced  B advanced  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
zondag  14 - 11 - 2023  To Fade Or Not To Fade   D creative  Zutphen   19.00 – 22.00 uur
zondag  19 - 11 - 2023  Get To Know Oolaboo   A basic   Zutphen   10.00 – 14.00 uur
maandag 20 - 4 - 2023  Ecolorgy Advanced   B advanced  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
dinsdag  21 - 4 - 2023  Brown Expert    D creative  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
zondag  26 - 11 - 2023  Ecolorgy Fundamentals   A basic   Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag 27 - 11 - 2023  Color Lab    C intense  Zutphen   10.00 – 17.00 uur
maandag 27 - 11 - 2023  Beautiful Balayage   D creative  Zutphen   19.00 – 22.00 uur
dinsdag  28 - 11 - 2023  To Fade Or Not To Fade   D creative  Zutphen   10.00 – 14.00 uur

               
Aanmelden 
Je kunt je aanmelden voor een training via onze afdeling Customer Care (telefoonnummer 0575 - 50 99 00) of via jouw Oolaboo Business Development Manager. Onze 
trainingen vinden plaats op basis van ons LAB-principe. Een leer- en ontwikkelprincipe, ontwikkeld door Oolaboo en gebaseerd op: leren - bewonderen - worden. Sta je 
ingeschreven voor een van onze trainingen of een salontraining, maar ben je onverwacht verhinderd? Dan verzoeken wij je dit tijdig te melden. Wij kunnen dan iemand 
anders plaatsen voor de betreffende cursus. Meld je dit te laat of zelfs helemaal niet, dan lukt het ons niet om de geannuleerde cursusplaats in te vullen. 

Daarom hanteren wij de volgende annuleringsregeling:
• tot 2 weken voor aanvang van de training kun je altijd kosteloos annuleren
• bij annulering vanaf 2 weken tot 48 uur voor aanvang van de training wordt 50% van de trainingsprijs in rekening gebracht
• bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de training wordt altijd het volledige bedrag doorberekend, in dit laatste geval is deelname van een plaatsvervanger 

toegestaan

Hotline
Tijdens onze trainingen kun je uiteraard met al je vragen bij ons terecht. Maar ook op andere momenten staan wij altijd voor je klaar. Dus heb je een issue of een prangende 
technische vraag? Bel dan de Oolaboo Hotline.  Telefoonnummer +31(0)575 509900. Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Buiten kantooruren en op 
zaterdag is Eline Gosselaar, Oolaboo Global Trainer, bereikbaar op +31(0)6 41147037 voor al jouw vragen.  
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