Instructies examenkandidaat Proeve van bekwaamheid Grime ouder maken,

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.
Het model dient vrouwelijk te zijn.

Procedure examen:
De tijdsduur van het examen wordt vastgesteld op 1 uur. 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 werktekening aan de assessor. Vervolgens start de
examentijd van 60 minuten.
3. Na 60 minuten wordt u beoordeeld en heeft u 15 minuten de tijd om uw model weer af te schminken.
4. Indien u verdergaat met de Proeve fantasiegrime mag u ook dit examen vervolgen op een tweede
model.

Beoordelingscriteria Proeve van bekwaamheid ‘ ouder maken’
Beoordelingscriteria:

1. Werktekening met reflectieverslag
Er is een werktekening gemaakt waarbij in een reflectieverslag is uitgelegd hoe tot deze keuzes is gekomen. De
werktekening voldoet aan de opdracht en er is een keuze gemaakt voor welke grootte theater de grime wordt
gemaakt.
Dit gedeelte is vooraf aan het examen al gemaakt en voorbereid. De assessor stelt vragen aan u over de
gemaakte werktekening.

2. Techniek van de grime
Algemeen:
De kandidaat voert de techniek van de grime op de juiste wijze uit als de basisgrime een dunne gekleurde laag
op het gehele gelaat waarneembaar is met een geleidelijke overgang aansluitend langs de haargrens, de oren
en de hals.
Wimpers en Wenkbrauwen:
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De buitenhoek van de wenkbrauw is lager gebracht dan de aanzet van de wenkbrauw, afhankelijk van het te
creëren karakter en de wimper -en wenkbrauwharen zijn lichtgrijs gekleurd.
Inschaduwen:
De kandidaat voert het inschaduwen op de juiste wijze uit als de schaduwlijnen zijn opgezet op de volgende
plaatsen;
 Tussen
 De zijkant van de
 De hals; borstbeenvoorhoofdsknobbels
neus,
sleutelbeenen wenkbrauwboog,
tepelspier,
 De neusvleugelplooi,
 De slapen,
 Het kuiltje tussen de
 De neuslippenplooi,
sleutelbeenderen,
 De oogkassen,
 De lijn onder de
 Evt. de mondhoeken
jukboog,
 De oogwallen,
en de cupide.
 De oogbollijn aan de
 De kin,
onderkant van de
 De kaaklijn,
ogen,
Na het zetten van de schaduwlijnen worden deze met een penseel of een vinger uitgestreken in de richting van
de schaduwvallijn.
Oplichten;
De kandidaat verricht het oplichten op de juiste wijze door tegen alle schaduwen een oplichtkleur te plaatsen.
Het neerzetten van de rimpels;
De kandidaat verricht het neerzetten van de rimpels op de juiste wijze als rekening wordt gehouden met het
karakter van de opdracht. Bij een streng karakter zijn de lijnen rechter van vorm dan bij een zacht karakter. De
rimpels worden neergezet met een dermatograph op:
- het voorhoofd,
- de buitenooghoeken met dunnen lijnen,
- de mond meegaande met de mondkringspier,
- de hals,
-eventueel kleine rimpeltjes op de wangen.
Aan de bovenkant en de onderkant van de rimpels worden deze opgelicht.
Afwerking hals en handen;
De kandidaat verricht de afwerking van hals en handen op de juiste wijze door met passend materiaal te zorgen
voor een knokkige of rimpelige uitstraling.

3. Styling en toepassing van de grime vanuit de opdracht
De gegeven grime-opdracht:
Kenmerkende uitstraling:
Aan de opdracht is voldaan als betreft de kenmerkende uitstraling het model uiterlijke kenmerken heeft die
passend zijn bij de aard van de opdracht.
Technische details:
Aan de opdracht is voldaan als betreft de technische details wordt voldaan aan de kenmerken die passend zijn
bij de aard van de opdracht.
Styling:
Sieraden:
De kandidaat heeft de juiste sieraden gekozen bij de stylingsdoel, make-up en persoonlijkheid als het een geheel
vormt.
Accessoires:
De kandidaat heeft de juiste accessoires gekozen bij het stylingsdoel als het passend is bij het onderwerp.
Haardracht:
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De kandidaat heeft de juiste haardrachtvorm en pruik toegepast bij het stylingdoel, de make-up en de
persoonlijkheid als het kloppend is bij de gezichtsvorm en doel van de make-up.

4. 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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Grootte van het theater: klein - middelgroot - groot

Proeve van bekwaamheid Grime: ouder maken 2011-2012: Naam Kandidaat: ________________________Kandidaatnummer:______Datum Proeve_____

