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Te toetsen kerntaken en werkprocessen:
B1-K2

Basis haarbehandeling uitvoeren

W1

Verzorgt het haar en hoofdhuid

W2

Knipt het haar

W3

Kleurt en ontkleurt het haar

W4

Föhnt het haar van een dame

Toetsplan:
Toetscode

Naam
Onderdeel

Toets

13.2

Basis
haarbehandeling

13.2.1 Verzorgen haar en hoofdhuid

Kerntaak

Werkproces

Beoordelingsvorm

Cijfers
minimaal te
behalen: 6

1

Praktijktoets

1 cijfer

13.2.2 Knippen dame
basisvaardigheden

2

Praktijktoets

1 cijfer

13.2.3 Knippen heer
basisvaardigheden

2

Praktijktoets

1 cijfer

13.2.4 Kleuren en ontkleuren van
een dame of heer

3

Praktijktoets

1 cijfer

13.2.5 Föhnen van een dame

4

praktijktoets

1 cijfer

B1-K2
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Toets 13.2.1 Verzorgen haar en hoofdhuid
Examenopdracht 13.2.1 verzorgen haar en hoofdhuid
Je verzorgt het haar en hoofdhuid van de klant. Je wast het haar met een bijpassende shampoo
en je geeft een massage van de hoofdhuid. Je past bijbehorende massage grepen toe. Je brengt
indien nodig een verzorgend product op. Je geeft de klant uitleg wat je doet en welke producten
je gebruikt. Tijdens de behandeling check je of de klant zich prettig voelt. Je spreekt van te voren
af hoe de klant tijdens de wasbehandeling signalen kan geven als iets niet prettig aanvoelt.

Eisen aan het model wat je meeneemt:
Je voert dit examen uit gecombineerd met een vakgericht examen. Bijvoorbeeld kleuren,
knippen of snijden of een combinatie hiervan. Kijk naar de instructies van het vakgericht examen
naar de gevraagde modeleisen.
Benodigde examentijd: 10 minuten

Toetsmatrijs 13.2.1 verzorgen haar en hoofdhuid
Beoordelingscriteria
1.

2.

Verzorgen haar- en
hoofdhuid
- Wassen van het
haar,
Massage hoofdhuid,
- Verzorgen van het
haar
Toepassing producten
en
behandelingsmethode
- Aanpassen
behandeling
- Advies aan klant

Werkproces
B1-K2-W1
1

Weging naar
onderwerp
50%

1

50%
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Kennis en vaardigheden
▪ Condities, (oorzaken) en behandelingsmethoden haar en hoofdhuid;
o Vet haar en hoofdhuid (talgklieren scheiden teveel vet af en het haar geurt)
Haar niet teveel betasten en kammen. Producten aangepast bij dit type haar en hoofdhuid.
o Droge hoofdhuid en haar (talgklieren scheiden te weinig vet uit)
Stimulerende massage en producten aangepast aan dit type haar en hoofdhuid
o Poreus en of beschadigd haar (door föhnen, kleuren, permanenten, zonlicht of medicijngebruik)
Producten aangepast aan dit type haar en extra verzorgende producten
o Gespleten haarpunten (slijtage)
Regelmatig knippen van de puntjes en producten aangepast aan dit type haar
o Gevoelige hoofdhuid (huidaandoening of allergische reactie)
Haar voorzichtig borstelen en producten aanpassen aan dit type haar
o Droge roos (celdeling huid is te snel, overmatige losse schilfers en jeuk)
Producten aanpassen aan dit huidtype
o Vette roos (celdeling huid is te snel, talgproductie is verhoogd, gele schilfers vastgeplakt op
verschillende plaatsen van het hoofd)
Producten aanpassen aan dit huidtype
▪

Contra-indicaties voor alle behandelingen
o Hoofdluis en neten
o Eczeem en psoriasis

▪

Massage van de hoofdhuid
o Druk en snelheid aanpassen aan hoofdhuid,
o Gebruik van passende massagegrepen (tapotements, petrissage, vibraties, effleurages, fricties)

▪

Wassen van het haar met bijpassende verzorgingsproducten

▪

Werken volgens richtlijnen ARBO catalogus kappers
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Beoordelingscriteria 13.2.1 verzorgen haar en hoofdhuid
Beoordelingscriteria

1.
-

Verzorgen haar- en
hoofdhuid
Wassen van het haar,

-

Massage hoofdhuid,

-

Verzorgen van het haar

2.
-

Toepassing producten en
behandelingsmethode
Aanpassen behandeling

-

Advies aan klant

Beoordeling goed

Installeert de klant, checkt de
klanttevredenheid of de klant comfortabel
zit en of het water niet te warm of te koud is.
Gebruikt passende producten en wast het
haar zonder dat de klant nat wordt. De klant
wordt beschermt met een handdoek
Voert een massage uit passend bij het
haartype en naar comfortabelheid van de
klant. Gebruikt combinatie van meerdere
massagetechnieken en masseert minimaal
5 minuten
Gebruikt passende verzorgingsproducten,
laat ze zonodig inwerken en spoelt ze
zonodig grondig uit
Past de behandeling en producten aan aan
de conditie van haar- en hoofdhuid. Kan
benoemen waarom de klant dit type haar en
hoofdhuid heeft wat de mogelijke oorzaken
kunnen zijn en welke behandelmethode er
bijhoren.
Geeft uitleg over de producten en
beveelt passende producten aan. Legt
uit hoe de producten gebruikt kunnen
worden.

Maximaal te behalen
punten (minimaal 246
punten voor voldoende
cijfer)
62

62

62
92

92
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Toets 13.2.2 Knippen dame basisvaardigheden
Examenopdracht 13.2.2 knippen dame basisvaardigheden;
Knip een model met een combinatie van basiskniptechnieken naar wens van het model waarbij
minimaal 2 cm van het haar wordt ingekort.
Gebruik van minimaal 2 van onderstaande combinatie basiskniptechnieken van het kapsel:
o gelijke lengte,
o toenemende lengte,
o afnemende lengte,
o massief/1 lengtelijn,
o aanbrengen van accenten in de nek en aan de contourlijn.
De modellen worden voor het examen gewisseld.
Resultaat
Het kapsel voldoet aan de volgende eisen:
➢ Is een bewuste modelvorming aanwezig,
➢ De partijen sluiten onderling op elkaar aan,
➢ De partijen zijn met elkaar in evenwicht, vormen een geheel,
➢ Er is geknipt volgens een combinatie van 2 basiskniptechnieken,
➢ Van alle partijen moet minimaal 2 cm afgeknipt worden. De bovenlengte moet daarbij
minimaal 5 cm lengte overblijven.
➢ Volgens de wens van het model.
Eisen aan het model wat je meeneemt:
o Een maximale haarlengte van 20 cm en minimaal 7cm voor alle partijen.
o Het model mag geen haarverlenging hebben en geen afrohaar,
o Het model is minimaal 16 jaar en spreekt de Nederlandse taal
o Indien het model jonger is dan 18 jaar heeft deze toestemming van ouder of voogd voor
de behandeling.
Benodigde examentijd: 45 minuten

Toetsmatrijs 13.2.2 knippen dame basisvaardigheden
Beoordelingscriteria
1.
2.
3.
4.
5.

Knippen naar wens, vertalen in DABPLAN naar juiste
coupe met passende kniptechnieken
Toepassing en uitvoering van de kniptechnieken*
(kritiek item; moet voldoende)
Sfeer bepaling: uitleg voor en tijdens de behandeling aan
de klant
Controle resultaat kapsel en verwijderen nekhaar
Advies aan klant voor onderhoud kapsel

Werkproces
B1-K2-W2
2

Weging naar
onderwerp
10%

2

50%

2

10%

2
2

20%
10%
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Kennis en vaardigheden
Basiskennis klantkenmerken
▪ Herkent verschillende type haar
o Europees, Afrikaans, Aziatisch, Mixed hair
▪ Functies van het haar
o Beschermend, sociaal en esthetisch
Basiskennis gezichtsvormen
• Ovaal, rechthoekig, rond, vierkant, driehoekig, assymmetrisch
Basiskennis coupevorming
▪ Weet wat bepalend is voor de coupevorming
o Juiste lengtes op de juiste plaatsen,
o Vorm van de coupe
o Aansluitingen
Basiskniptechnieken kunnen toepassen en combineren; één lengtelijn, gelijke lengten, afnemende lengten,
toenemende lengten
▪ Verschillende afdeeltechnieken
o Viervaksafdeling/ kruisafdeling
o Sterafdeling
o Vijf- of zesbanentechniek
▪ Verschillende manieren om het haar te verdelen
o Verdeling met verplaatsing
o Verdeling in de ruimte
o Loodrechte verdeling
o Natuurlijke valling
▪ Verschillende opneemtechnieken en/of scheidingen
o Horizontaal
o Verticaal
o Diagonaal
o Stervorming
▪ Verschillende lijnen in relatie tot coupevorming
o Convex (bol)
o Concave (hol)
o Rond
o Vierkant
▪ Positie van de schaar ten opzicht van de vingers
o Evenwijdig
o Niet-evenwijdig
▪ Verschillende projectiehoeken
o 0 graden
o 0-45 graden
o 45-90 graden
o >90 graden
▪ Definitie, kenmerken en eigenschappen van verschillende soorten lijnen
o Contourlijn
o Kniplijn
o Basislijn/gidslijn
▪ Verschillende kniplijnen met betrekking tot coupevorming
o Mobiele kniplijn
o Vaste kniplijn
▪ Begrippen met betrekking tot coupevorming
o Symmetrie
o A-symmetrie
o Connected
o Disconnected

8
©Stichting TCI – okt. 20 – nadruk verboden

▪

▪

▪

▪

Kenmerken en verschillen van
o Knippen
▪ Botte lijnen
o Effileren
▪ Punt-effilatie; vloeiend verloop
▪ Lengte- en diepte-effilatie: zachte, vloeiend verloop tussen haarpunten of uitdunnend
effefct
▪ Inknippen
kan vier basiskniptechnieken toepassen:
o - gelijke lengten,
o - alle lengten op het gehele hoofd zijn van gelijke lengte, 90 graden projectiehoek
o - toenemende lagen
o - de lengten nemen toe naar de nek en zijpartijen, >90 graden projectiehoek
o - afnemend/gradatie
o - de lengten nemen af naar de nek en zijpartijen, <90 graden projectiehoek
o - één lengtelijn/massieve lijn
o - alle haren worden op 1 lijn afgeknipt, 0-graden projectiehoek
combineert twee of meer basiskniptechnieken:
o - aansluitingen tussen partijen
o - coupe is in balans of bewust uit balans
o - naar wens klant
o - kent het verschil tussen één lengtelijn techniek en contourlijn knippen ( ?)
o - alle basiskniptechnieken kunnen gecombineerd worden
controle van een coupe:
o - lengten
o - uitstekende puntjes
o - kruiscontrole
o - aansluitingen (wel of geen aansluiting)
o – contouren

Kan contouren knippen en afwerken
▪ afwerken van de contouren:
o - nekharen weghalen met feathermes, open mes of trimmer
Kan effilatietechnieken toepassen: diepte-, lengte- en punteffilatie met coupe- en/of effileerschaar
▪ effecten van verschillende soorten effilatie met schaar
o - diepte-effilatie
o - punt-effilatie
o - lengte-effilatie
▪

Werken volgens richtlijnen ARBO catalogus kappers
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Beoordelingscriteria 13.2.2 knippen dame basisvaardigheden
Beoordelingscriteria

1.

2.

-

Knippen naar wens,
vertalen in DABPLAN
naar juiste coupe met
passende kniptechnieken
Toepassing en uitvoering
van de kniptechnieken*
(kritiek item; moet
voldoende)
Aansluiting partijen

3.

Contouren
Effilatie
Sfeer bepaling: uitleg
voor en tijdens de
behandeling aan de klant

4.

Controle resultaat kapsel
en verwijderen nekhaar

5.

Advies aan klant voor
onderhoud kapsel

Beoordeling goed

De wens van de klant is vertaald in een
passende coupe met de juiste
kniptechnieken, passend bij de gezichtsvorm
en type klant
De kniptechnieken zijn op de juiste wijze in
het kapsel gebracht en sluiten op elkaar aan.
AAnsluiten partijen wordt bij deze genoemd
maar ook bij die eronder
De partijen sluiten op elkaar aan zoals
aangegeven in het DABplan ( zie boven)
De contouren zijn afgewerkt
Geeft uitleg aan de klant, vraagt tussentijds
of de klant tevreden is en maakt een praatje
met de klant. Zorgt voor een ontspannen
sfeer tijdens de behandeling
Overlegt wanneer de klant tevreden is. Laat
de coupe zien aan de klant met een spiegel.
Verwijdert ook de nekharen
Geeft een duidelijk advies hoe de klant het
kapsel kan onderhouden, laat de producten
zien en legt uit hoe de producten moeten
worden gebruikt.

Maximaal te behalen
punten (minimaal 106
punten voor voldoende
cijfer)
1.51

1,51*

32*
1,51*
1,51
1,51

32
1,51
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Toets 13.2.3 Knippen heer basisvaardigheden

Examenopdracht 13.2.3 knippen heer basisvaardigheden
Knip een model met een combinatie van basiskniptechnieken naar wens van het model waarbij
minimaal 1 cm van het haar wordt ingekort.
Gebruik van combinatie basiskniptechnieken van het kapsel:
o gelijke lengte,
o toenemende lengte,
o afnemende lengte,
o massief/1 lengtelijn,
De modellen worden voor het examen gewisseld.
Resultaat
Het kapsel voldoet aan de volgende eisen:
➢ Is een bewuste modelvorming aanwezig,
➢ De bovenlengte na het knippen is nog minimaal 5 cm haarlengte over,
➢ Minimaal 1 cm van het haar moet worden ingekort,
➢ De partijen sluiten onderling op elkaar aan,
➢ De partijen zijn met elkaar in evenwicht, vormen een geheel,
➢ De haarpunten zijn in het kapsel opgenomen,
➢ Volgens de wens van het model.
Eisen aan het model wat je meeneemt:
o Een minimale haarlengte van 7 cm bovenop het hoofd en minimaal 3 cm zijpartijen, (
lengte zijpartijen vrijlaten zolang er maar minimaal 1 cm vanaf kan
o Het model is minimaal 16 jaar en spreekt de Nederlandse taal,
o Indien het model jonger is dan 18 jaar heeft deze toestemming van ouder of voogd voor
de behandeling.
Benodigde examentijd: 45 minuten

Toetsmatrijs 13.2.2 knippen heer basisvaardigheden
Beoordelingscriteria
1.
2.
3.
4.
5.

Knippen naar wens, vertalen in DABPLAN naar juiste
coupe met passende kniptechnieken
Toepassing en uitvoering van de kniptechnieken*
(kritiek item; moet voldoende)
Sfeer bepaling: uitleg voor en tijdens de behandeling aan
de klant
Controle resultaat kapsel en verwijderen nekhaar
Advies aan klant voor onderhoud kapsel

Werkproces
B1-K2-W2
2

Weging naar
onderwerp
10%

2

50%

2

10%

2
2

20%
10%
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Kennis en vaardigheden
Basiskennis klantkenmerken
▪ Herkent verschillende type haar
o Europees, Afrikaans, Aziatisch, Mixed hair
▪ Functies van het haar
o Beschermend, sociaal en esthetisch
Basiskennis gezichtsvormen
• Ovaal, rechthoekig, rond, vierkant, driehoekig, assymmetrisch
Basiskennis coupevorming
▪ Weet wat bepalend is voor de coupevorming
o Juiste lengtes op de juiste plaatsen,
o Vorm van de coupe
o Aansluitingen
Basiskniptechnieken kunnen toepassen en combineren; één lengtelijn, gelijke lengten, afnemende lengten,
toenemende lengten
▪ Verschillende afdeeltechnieken
o Viervaksafdeling/ kruisafdeling
o Sterafdeling
o Vijf- of zesbanentechniek
▪ Verschillende manieren om het haar te verdelen
o Verdeling met verplaatsing
o Verdeling in de ruimte
o Loodrechte verdeling
o Natuurlijke valling
▪ Verschillende opneemtechnieken en/of scheidingen
o Horizontaal
o Verticaal
o Diagonaal
o Stervorming
▪ Verschillende lijnen in relatie tot coupevorming
o Convex (bol)
o Concave (hol)
o Rond
o Vierkant
▪ Positie van de schaar ten opzicht van de vingers
o Evenwijdig
o Niet-evenwijdig
▪ Verschillende projectiehoeken
o 0 graden
o 0-45 graden
o 45-90 graden
o >90 graden
▪ Definitie, kenmerken en eigenschappen van verschillende soorten lijnen
o Contourlijn
o Kniplijn
o Basislijn/gidslijn
▪ Verschillende kniplijnen met betrekking tot coupevorming
o Mobiele kniplijn
o Vaste kniplijn
▪ Begrippen met betrekking tot coupevorming
o Symmetrie
o A-symmetrie
o Connected
o Disconnected
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▪

▪

▪

▪

Kenmerken en verschillen van
o Knippen
▪ Botte lijnen
o Effileren
▪ Punt-effilatie; vloeiend verloop
▪ Lengte- en diepte-effilatie: zachte, vloeiend verloop tussen haarpunten of uitdunnend
effefct
▪ Inknippen
kan vier basiskniptechnieken toepassen:
o - gelijke lengten,
o - alle lengten op het gehele hoofd zijn van gelijke lengte, 90 graden projectiehoek
o - toenemende lagen
o - de lengten nemen toe naar de nek en zijpartijen, >90 graden projectiehoek
o - afnemend/gradatie
o - de lengten nemen af naar de nek en zijpartijen, <90 graden projectiehoek
o - één lengtelijn/massieve lijn
o - alle haren worden op 1 lijn afgeknipt, 0-graden projectiehoek
combineert twee of meer basiskniptechnieken:
o - aansluitingen tussen partijen
o - coupe is in balans of bewust uit balans
o - naar wens klant
o - kent het verschil tussen één lengtelijn techniek en contourlijn knippen
o - alle basiskniptechnieken kunnen gecombineerd worden
controle van een coupe:
o - lengten
o - uitstekende puntjes
o - kruiscontrole
o - aansluitingen (wel of geen aansluiting)
o – contouren

Kan contouren knippen en afwerken
▪ afwerken van de contouren:
o - nekharen weghalen met feathermes, open mes of trimmer
Kan effilatietechnieken toepassen: diepte-, lengte- en punteffilatie met coupe- en/of effileerschaar
▪ effecten van verschillende soorten effilatie met schaar
o - diepte-effilatie
o - punt-effilatie
o - lengte-effilatie
▪

Werken volgens richtlijnen ARBO catalogus kappers
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Beoordelingscriteria 13.2.3 knippen heer basisvaardigheden
Beoordelingscriteria

1.

2.

-

Knippen naar wens,
vertalen in DABPLAN
naar juiste coupe met
passende kniptechnieken
Toepassing en uitvoering
van de kniptechnieken*
(kritiek item; moet
voldoende)
Aansluiting partijen

3.

Contouren
Effilatie
Sfeer bepaling: uitleg
voor en tijdens de
behandeling aan de klant

4.

Controle resultaat kapsel
en verwijderen nekhaar

5.

Advies aan klant voor
onderhoud kapsel

Beoordeling goed

De wens van de klant is vertaald in een
passende coupe met de juiste
kniptechnieken, passend bij de gezichtsvorm
en type klant
De kniptechnieken zijn op de juiste wijze in
het kapsel gebracht en sluiten op elkaar aan.
Er is een bewuste modelvorming aanwezig
Aansluiten wordt ook hieronder beoordeeld
De partijen sluiten op elkaar aan zoals
aangegeven in het DABplan
De contouren zijn afgewerkt
Geeft uitleg aan de klant, vraagt tussentijds
of de klant tevreden is en maakt een praatje
met de klant. Zorgt voor een ontspannen
sfeer tijdens de behandeling
Checkt tijdens en na de behandeling de
tevredenheid van de klant. Overlegt wanneer
de klant tevreden is. Laat de coupe zien aan
de klant met een spiegel. Verwijdert ook de
nekharen
Geeft een duidelijk advies hoe de klant het
kapsel kan onderhouden, laat de producten
zien en legt uit hoe de producten moeten
worden gebruikt.

Maximaal te behalen
punten (minimaal 106
punten voor voldoende
cijfer)
1,51

1,51*

32* 2
1,51*
1,51
1,51

32

1,51
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Toets 13.2.4 Kleuren en ontkleuren van een dame of heer
Let op: in plaats van de toets ’13.2.4 kleuren en ontkleuren van een dame of heer’ kan ook direct
de toets ’14.3 kleuren en ontkleuren van een dame’ worden afgelegd. Dit geeft hetzelfde
resultaat ook voor toets 13.2.4. (14.3 is onderdeel van profieldeel haarstylist dame)

Examenopdracht 13.2.4 kleuren en ontkleuren van een dame of heer
Gebruik van kleurtechnieken al dan niet gecombineerd voor een (ont) kleuring; totaal, deel,
uitgroei of folie. Gebruik van 2 of meer zichtbaar verschillende kleuren met keuze uit
onderstaande technieken:
- spoeling,
- verving,
- semi-verving,
- oxidatieve kleuring,
- high lights,
- low lights,
- folie
Op het DABplan noteer je bij wens van de klant een kleurnummer uit het kleurboek, welke jouw
model heeft gekozen. Bij kleurkeuze vul je de kleurnummers in die volgens jou gebruikt moeten
worden om deze kleur te bereiken. De assessor controleert de eindkleur op je kleurnummer die
je hebt ingevuld bij de wens van de klant met het eindresultaat.
Resultaat
Het kapsel voldoet aan de volgende eisen:
➢ Het hele haar moet gekleurd worden,
➢ Alle grijze haren zijn dekkend gekleurd,
➢ Bij gebruik van folies als 2de kleur, zijn minimaal 6 folies aangebracht,
➢ De eindkleur is conform de wens van de klant,
➢ Er is een egale kleuring van aanzet tot punt,
Minimaal 2 zichtbaar verschillende kleuren Eisen aan het model wat je meeneemt:
Dames:
o Een maximale haarlengte van 20 cm en minimaal 7cm voor alle partijen.
o Het model mag geen haarverlenging hebben en geen afrohaar,
o Indien het haar gekleurd is dient minimaal 1 cm uitgroei zichtbaar te zijn,
o Het model is minimaal 16 jaar en spreekt de Nederlandse taal,
o Indien het model jonger is dan 18 jaar heeft deze toestemming van ouder of voogd voor
de behandeling.
Heren:
o Een minimale haarlengte van 7 cm bovenop het hoofd en minimaal 3 cm zijpartijen,
o Het model is minimaal 16 jaar en spreekt de Nederlandse taal,
o Indien het model jonger is dan 18 jaar heeft deze toestemming van ouder of voogd voor
de behandeling.
Benodigde examentijd: 100 minuten
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Toetsmatrijs 13.2.4 kleuren en ontkleuren van een dame of heer
Beoordelingscriteria
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kleuradvies DABplan naar wens van de klant en passend
bij haarkenmerken
Opbrengtechnieken
Resultaat kleuring*
Heeft gewerkt volgens DABplan
Werkplek blijft ordelijk, werkt volgens ARBO regels
Beschermt klant en zichzelf met de juiste middelen

Werkproces
B1-K2-W3
3

Weging naar
onderwerp
10%

3
3
3
3
3

20%
30%*
20%
10%
10%

Kennis en vaardigheden
Kan opbrengtechnieken toepassen
▪ opbrengen van verf
o bij uitgroei: bij de aanzet
o lengte en punten
▪ past kleur- en opbrengtechnieken toe
o totaalkleuring
o deelkleuring
o folietechnieken
o uitgroeibehandeling
Kan (ont)kleurtechnieken toepassen: basiskleur, grijsdekkend kleuren en verhelderen
▪ kent materialen en gereedschappen bij een (ont)kleurbehandeling, bijvoorbeeld:
o folies
o coupe soleil muts
o kam
o klemmen
o kwast
o maatbeker
o mengbakje
o nitril handschoenen (geen latex of pvc-handschoenen)
o warmtebron (indien nodig)
▪ kent stappen van een (ont)kleurbehandeling:
o indien nodig voorbehandelen
o afdelen
o opbrengen
o posetijd (indien nodig met warmtebron)
o indien nodig controleren tijdens en/of na de posetijd
o uitspoelen
o wassen
o verzorgen
▪ maakt kleur- en productkeuze en stemt dit af met de assessor
o houdt zich aan de gebruiksaanwijzing van de leverancier
▪ kiest soorten kleurproduct en past – na akkoord assessor - toe:
o kleurversteviging
o kleurlaagje om schubbenlaag
o kleurspoeling
o kleurlaagje om schubbenlaag bevat meer kleurpigment als een kleurversteviging
o semipermanente kleuring
o kleurpigment tussen schubbenlaag
o blijvende kleurproducten
o oxidatiekleuring
o verhelderen natuurlijk kleurpigment
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o kleurpigment tot in vezellaag
ontkleuring:
o oxidatieproces: verwijdert kleurpigment
o henna
o kleurpigment tussen haarschubben en met metaalzouten tot in de vezellaag
kiest voorbehandelingsmethode of corrigerende behandeling en past – na akkoord leidinggevende - toe:
o houdt zich aan de gebruiksaanwijzing van de leverancier
o kleurcorrectie:
o kleur afzwakken
o kleur ophalen of versterken
o ontkleuren
o verwijderen natuurlijk of kunstmatig pigment om de juiste ondergrond te verkrijgen
o reduceren
o verwijderen kunstmatig kleurpigment om de juiste ondergrond te verkrijgen
o voorpigmenteren
o toevoegen extra kunstmatig kleurpigment om de juiste ondergrond te verkrijgen
grijspercentage (<50% en >50%)
kleurhoogte en kleurkarakter:
o kleurhoogte: 1-10
o kleurkarakter: koel of warm (aangeduid met letter of cijfer)
o

▪

▪
▪

Kan eenvoudige kleurcorrecties toepassen
▪ kleurhoogte en kleurkarakter:
o kleurhoogte
o kleurhoogten: 1-10
o kleurkarakter
o koel
o warm
▪ haarkleur wordt bepaald door:
o hoeveelheid kleurpigmenten
o natuurlijk pigment melanine
▪ invloed van de omgeving op de kleurdiagnose
o lichte/donkere ruimte
o koele/warme interieur kleuren
o koel/warm kunstlicht
▪ de (natuurlijke) ondergrond bij kleurbehandelingen:
o eerste kleurbehandeling:
o natuurlijk haar
o reeds eerder gekleurd of ontkleurd haar:
o combinatie van natuurlijke ondergrond en eerdere kleuring
▪ werkwijze bij het klaarmaken van het (ont)kleurproduct
o klaarmaken volgens gebruiksaanwijzing leverancier
o veilig/hygiënisch werken
o altijd nitril handschoenen dragen (geen latex of pvc-handschoenen)
o product klaarmaken op plek met afzuiging
Kan tenminste twee kleuren toepassen binnen een coupe
▪ Zichtbare verschillen
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Beoordelingscriteria 13.2.4 kleuren en ontkleuren van een dame of heer
Beoordelingscriteria

1.

Kleuradvies DABplan
naar wens van de klant
en passend bij
haarkenmerken

2.

Opbrengtechnieken

3.

Resultaat kleuring*

4.

Heeft gewerkt volgens
DABplan

5.

Werkplek blijft ordelijk,
werkt volgens ARBO
regels

6.

Beschermt klant en
zichzelf met de juiste
middelen

Beoordeling goed

Adviseert de klant correct over passende
kleuringen en vertaalt de kleurwens van de
klant naar het juiste recept. Zonodig past de
assessor het recept aan. De klant wordt
geadviseerd welke kleuring past bij het type
van de klant.
Hanteert de juiste opbrengtechnieken, houdt
de tijd in de gaten en controleert het
kleuringsproces.
De kleuring is conform wens van het model
uitgevoerd. Juiste kleur, egale kleuring.
De kleuring is eventueel na correctie,
passend bij het DABplan en is naar wens van
de klant.
Werkt ordelijk en ruimt de werkplek netjes
en hygiënisch op. Let op de houding van de
deelnemer die is ergonomisch en veilig.
Maakt de verving klaar zoals ARBO
convenant voorschrijft.
Gebruikt handschoenen en andere
beschermingsmiddelen voor de klant.

Maximaal te behalen
punten (minimaal 106
punten voor voldoende
cijfer)
1,51

32
4.53*
32
1,51

1,51
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Toets 13.2.5 Föhnen van een dame
Examenopdracht 13.2.5 Föhnen van een dame
Je föhnt het haar met borstels en als doel vorm en houdbaarheid in het kapsel. Indien nodig
droog je het haar voor. Vervolgens deel je het haar af en creëer je met föhn en borstel de vorm en
houdbaarheid in het haar. Je gebruikt hierbij zonodig een ondersteunend product. Als het haar
droog is finish je het haar en gebruik je daarbij zonodig een finishing product. Je geeft advies
over ondersteunende- en finishing producten voor thuisgebruik.
Eisen aan het model wat je meeneemt:
o Een minimale haarlengte van 5 cm bovenop het hoofd
o Het model heeft geen haarverlengingen en geen afrohaar,
o Het model is minimaal 16 jaar en spreekt de Nederlandse taal,
o Indien het model jonger is dan 18 jaar heeft deze toestemming van ouder of voogd voor
de behandeling.
Benodigde examentijd: 35 minuten

Toetsmatrijs 13.2.5 Föhnen van een dame
Beoordelingscriteria
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Vakkundig föhnen met
borstels
Past de juiste afdelingen
toe
Houdt rekening met
gezichtsvorm, structuur,
implant en conditie van
het haar
Werkt naar wens van de
klant en checkt tijdens
het na de behandeling
de wens van de klant
Beoordeelt het resultaat
kritisch en brengt zo
nodig correcties aan
Werkt systematisch
volgens ARBO en
DABplan
Resultaat*

Werkproces
B1-K2-W4
4

Weging naar
onderwerp
30%

4

10%

4

10%

4

10%

4

10%

4

30*
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Kennis en vaardigheden
Kan föhntechnieken toepassen tot een houdbaar kapsel: met borstels föhnen, aanzetten föhnen en rollen föhnen
▪ Zowel links- als rechtshandig kunnen föhnen
▪ kan verschillende typen föhnbehandelingen toepassen:
o aanzetten föhnen
o volume bij de aanzet
o richting in lengten en punten
o rollen föhnen:
o rond föhnen of polijsten (bij gekruld haar)
o met ronde borstels (verschillende diameters)
o – meerdere ronde borstels tegelijk
▪ heeft kennis van de volgende type föhnbehandelingen:
o natuurlijk föhnen:
o in de natuurlijke valling drogen (met of zonder borstels)
o scrunchen:
o met de vlakke hand ronddraaiende bewegingen over de hoofdhuid (volume aanbrengen)
o kneden:
o het haar tussen je handen kneden en gelijktijdig drogen
▪ gereedschappen bij verschillende föhnbehandelingen:
o föhn
o ventilatieborstel
o ronde borstel
o kammen
o mondstukken (breed, smal, diffuser)
▪ resultaat van föhnbehandelingen
o in balans (of bewust uit balans)
o passend bij de vorm van het gezicht
o vrij van deuken en gaten (tenzij bewust aangebracht)
o houdbaarheid
o polijsting
Kan styling- en finishingproducten gebruiken
▪ houdt zich aan de gebruiksaanwijzing van de leverancier
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Beoordelingscriteria 13.2.5 Föhnen van een dame
Beoordelingscriteria

Beoordeling goed

1.

Hanteert de juiste afdelingen en werkt
vakkundig met borstels en föhn zowel linksals rechtshandig
Checkt de haarstructuur, conditie en
natuurlijke valling van het haar. Beoordeelt
hoe het kapsel moet vallen zodanig dat dit
passend is bij het model en naar wens van
het model
Voor de behandeling wordt afgestemd met
het model wat de wens is. Tijdens de
behandeling wordt aan het model laten zien
hoe het kapsel vorm gaat krijgen en na de
behandeling wordt wederom afgestemd of
het model tevreden is.
Het resultaat van de föhnbehandeling is;
- In balans of bewust uit balans
- Passen bij vorm van gezicht
- Vrij van onbedoelde deuken en
gaten
- Houdbaarheid
- Polijsting
Het resultaat is conform het behandelplan
en wens van het model
Werkt ordelijk en ruimt de werkplek netjes
en hygiënisch op. Let op de houding van de
deelnemer die is ergonomisch en veilig.
Er is een houdbaar kapsel gefohnd met
duidelijke aanzetten volume aan de aanzet
en lengte en punt is gepolijst

2.

Vakkundig föhnen met
borstels
Past de juiste afdelingen toe
Houdt rekening met
gezichtsvorm, structuur,
implant en conditie van het
haar

3.

Werkt naar wens van de klant
en checkt tijdens het na de
behandeling de wens van de
klant

4.

Beoordeelt het resultaat
kritisch en brengt zo nodig
correcties aan

5.

Werkt systematisch volgens
ARBO

6.

Resultaat*

Maximaal te behalen
punten (minimaal 106
punten voor voldoende
cijfer)
4,53
1,51

1,51

1,51

1,51
4,53*
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