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Voorwaarden algemeen: 

Voldoen modellen niet aan onderstaande eisen welke betrekking hebben op het examen, kan een kandidaat 

worden uitgesloten van het examen. Examengeld kan niet worden geretourneerd of worden doorgeschoven 

naar een volgende examenperiode.  

De kandidaat en het model dienen beide over de fysieke en psychische mogelijkheden te beschikken voor het af 

te leggen praktijkexamen. 

Het model zal door de kandidaat verzocht worden om voorafgaand aan het praktijkexamen een verklaring te 

ondertekenen, waarin het model toestemt in de behandeling en deze op eigen risico zal ondergaan.  

Voorwaarden Model: 

Elke kandidaat brengt zelf een voor het examen geschikte cliënt mee. Deze cliënt is geschikt voor het 

praktijkexamen als de taken kunnen worden uitgevoerd: 

Tevens dient het model te voldoen aan de volgende eisen:  

- De leeftijd van het model dient niet ouder te zijn dan 30 jaar. 

Procedure examen: 

De tijdsduur van het examen wordt vastgesteld op 1 uur en 30 minuten. Hierin worden de volgende punten 
afgehandeld: 

1. 15 minuten voor aanvang van het examen wordt uw model bekeken en hebt u de mogelijkheid om uw 
spullen klaar te zetten. Ook uw spullen voor een praktijkbehandeling.  

2. U begint het examen met het overleggen van de werkplan en de werktekening aan de assessor. 
Vervolgens start de examentijd van 90 minuten. 

3. Na 90 minuten wordt u beoordeeld en heeft u 15 minuten de tijd om uw model weer af te schminken.   
 

Examenopdracht: 

Voor het examen fantasiegrime dient u naar uw eigen fantasie een creatie neer te zetten waarbij 
een totaalbeeld van grime, styling en fantasiepruik verwerkt zijn tot een geheel.  
  
Voor de beoordeling dienen de volgende stappen te worden doorlopen:  

1. Voorbereiding: 
a. Volgens ontwerpplan; 

- Dit plan dient thuis te worden gemaakt en geeft inzage in het ontwikkelingsproces 
van fantasiepruik, grime en styling.  

- Het ontwerpplan bevat een moodboard die de sfeer neerzet. 
b. Volgens werktekening; 

- Deze tekening dient thuis te worden gemaakt. 
- De werktekening dient een complete legende (materialen, kleurnummers) te 

bevatten. 
- De legende dient op de juiste plaats op de tekening te worden aangemerkt.  

2. Uitvoering van de grime; 
a. Er wordt gekeken naar de originaliteit van de grime en de uitwerking hiervan.  

 
Het resultaat: 
Er wordt gekeken naar de toepassing en afstemming van verschillende stylingkenmerken zoals sieraden, 
accessoires, haardracht, kleding, schoeisel en poses. Het geheel wordt beoordeeld van top tot teen.  
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Tijdens de gehele uitvoering worden de volgende hygiëneregels in acht genomen volgens de code van de 
grimeur; 
Er wordt gekeken naar de hygiënische aspecten van de werkplek, behandeling en omgang met materialen. 
Daarnaast dient er werkkleding te worden gedragen. Werkkleding houdt in een schort dan wel een T-shirt met 
mouwen. Het uiterlijk dient een professioneel aanzien te hebben.  
 

Beoordelingscriteria Proeve van bekwaamheid ‘ fantasiegrime’  

Beoordelingscriteria:  
 
 

1. Werkplan met werktekening 
De werktekening dient op de juiste wijze te zijn ingevuld, waarbij de gebruikte materialen, kleuren en 
kleurnummers verwijzen naar het ingekleurde grimeontwerp. Tevens dient de werktekening duidelijk en 
overzichtelijk te zijn. 
Uit de onderbouwing moet duidelijk naar voren komen, wat het uitgangspunt is geweest voor de 
fantasiegrime/pruik en wat de denk- en handelwijze is geweest van de kandidaat om tot het gepresenteerde 
eindresultaat te komen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van tekst en beeldmateriaal. 
 

2. Techniek van de grime 
De grime moet origineel en fantasierijk zijn, waarbij het een geheel moet vormen met de fantasiepruik. Tevens 
dient de grime door te lopen op het bovenlichaam of een deel ervan.(Body-paint). de grime dient een duidelijk 
driedimensionaal effect waarneembaar te zijn d.m.v. oplichten/beschaduwen, opzetstuk, FX-wax, e.d. De grime 
vertoont meerdere kleurvariaties en details afgestemd op de fantasiepruik. 
  

3. Techniek van de pruik  
 De kandidaat heeft de pruik goed uitgevoerd als de verwerkte materialen zijn bevestigd op een basis van een 
stevig, flexibel materiaal. Tevens dienen de materialen stevig te zijn bevestigd op de basis en dienen qua kleur 
en uitstraling een geheel te vormen met de grime en de body-paint. De eigen haren mogen niet zichtbaar zijn. 
 

4. Originaliteit en totaalbeeld. 
De fantasiegrime en pruik tonen originaliteit als kleuren, vormen, patronen, 3D- effecten, e.d. op een 
doordachte, vernieuwende manier zijn aangebracht en waarbij een stukje eigenheid naar voren komt. Tevens 
dient het totaalbeeld een geheel te vormen qua kleur, vormen, lijnenspel, uitstraling, e.d. 
De kandidaat heeft voor een juiste styling gekozen als de gebruikte kledingstukken, stoffen, sieraden, attributen 
een geheel vormen met de grime en de pruik. 
 

5. Hygiëne 
 Hygiëne voor de behandeling: 
De kandidaat werkt in de door haar ingerichte ordelijke werkplek met schone materialen. De kandidaat heeft 
haar handen gewassen voordat ze begint met de behandeling. Het model is beschermd met een kapmantel.  
 
 Hygiëne tijdens de behandeling: 
De kandidaat gooit het afval tijdens de behandeling in de daarvoor bestemde afvalgelegenheid. Bij het gebruik 
van de materialen houdt de kandidaat de hygiene richtlijnen in acht en blaast niet in penselen of op de 
werkplek.  
 
 Hygiëne na de behandeling: 
De kandidaat ruimt de gebruikte materialen op, nadat deze zijn gereinigd en gedesinfecteerd.  
 
 Persoonlijke Hygiëne: 
De kandidaat draagt zorg voor schone persoonlijke kleding en een frisse adem. Schone handen en korte nagels.  

 
Cesuur: alle beoordelingscriteria 1 t/m 5 moeten minimaal met voldoende worden gescoord om het cijfer 6 te 
behalen. 
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