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Te toetsen kerntaken en werkprocessen: 

P2-K1 Specialistische haarbehandeling bij dame uitvoeren 

W1  Snijdt het haar 

 

Toetsplan: 
Zie geel gearceerde onderdeel 

 

 

 Profieldeel  haarstylist dame 25644 

Toets-
code 

Naam 
Onderdeel  

Toets  Kerntaak Werkproce
s 

Beoordelin
gsvorm 

Cijfers 
minimaal 
te 
behalen: 6 
 

14.1 Vaardigheden 
haarstylist dame 

portfolio assessment technieken haarstylist 
dame 

P2-K1 1, 2, 3, 4, 5 portfolio 1 cijfer 

14.2 Snijden coupe 
dame 

14.2.1 Snijden dame 1 Praktijktoets 1 cijfer 

14.2.2 Knippen/snijden/haarkenmerken Theorietoets 1 cijfer 

14.3 Kleuren en 
ontkleuren 

14.3.1 Kleuren en ontkleuren dame  2 Praktijktoets 1 cijfer 

14.3.2 Kleuren en 
ontkleuren/haarkenmerken 

Theorietoets 1 cijfer 

14.4 Omvormen 14.4.1 Watergolven 3 Praktijktoets 1 cijfer 

14.4.2 Omvormen in droog haar 3 Praktijktoets 1 cijfer 

14.4.3 Permanenten inleg 4 Praktijktoets 1 cijfer 

14.4.4 
Omvormen/geschiedenis/haarkenmerken 

3, 4 Theorietoets 1 cijfer 

14.5 Lang haar 14.5.1 Vlechten 5 praktijktoets 1 cijfer 

14.5.2 Opsteken praktijktoets 1 cijfer 
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Toets 14.2.1 Snijden coupe dame 
 

Examenopdracht 14.2.1 snijden coupe dame 

Je snijdt en knipt het haar van een model in de gewenste coupe bij een dame. Gebruik alleen de 

schaar om een contour te knippen. Je ontleedt hiervoor de coupe en werkt technieken uit. Je past 

de benodigde snijtechnieken toe om zo het gewenste resultaat te krijgen. Je snijdt met het mes 

de coupe in het haar en brengt tevens lengte-, diepte- en/of punteffilatie aan. Je kiest 2 van de 

drie effilatietechnieken voor het hele haar.   

 

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, 
➢ Volgens de wens van het model en werkt volgens het DABplan, 
➢ Voldoende effilatie, minimaal 2 cm van het haar wordt ingekort, 

 

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, 

o Het model mag geen afro-haar hebben, 

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. 

o Spreekt Nederlands of onder begeleiding van tolk 

 

 

Benodigde examentijd: 45 minuten 

 

Toetsmatrijs 14.2.1 snijden coupe dame 
Beoordelingscriteria Werkproces 

P2-K1-W 
Weging naar 
onderwerp 

1. Knippen naar wens, vertalen in DABPLAN naar juiste 
coupe met passende kniptechnieken  

1 10% 

2. Toepassing en uitvoering van de snijtechnieken* (kritiek 
item; moet voldoende) 

40% 

3. Sfeer bepaling: uitleg voor en tijdens de behandeling aan 
de klant 

10% 

4. Controle resultaat kapsel en verwijderen nekhaar 10% 
5. Advies aan klant voor onderhoud kapsel 10% 
6. Effilatie 20% 
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Kennis en vaardigheden 
kennis klantkenmerken 
▪ Herkent verschillende type haar 

o Europees, Afrikaans, Aziatisch, Mixed hair 
▪ Functies van het haar 

o Beschermend, sociaal en esthetisch 
 
kennis gezichtsvormen 
• Ovaal, rechthoekig, rond, vierkant, driehoekig, assymmetrisch 
 
kennis 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 

▪ Kenmerken en verschillen van 
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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: inkniptechnieken, slicen, effilateitechnieken en penseeltechnieken 

o Kan deze technieken toepassen met schaar en mes. 
 
▪ Werken volgens richtlijnen ARBO catalogus kappers 
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Beoordelingscriteria 14.2.1 snijden coupe dame 

 

Beoordelingscriteria Beoordeling goed Maximaal te behalen 
punten (minimaal 6 
punten voor voldoende 
cijfer) 

1. Snijden naar wens, 
vertalen in DABPLAN 
naar juiste coupe met 
passende snijtechnieken  

De wens van de klant is vertaald in een 
passende coupe met de juiste snijtechnieken, 
passend bij de gezichtsvorm en type klant 

1 

2. Toepassing en uitvoering 
van de snijtechnieken* 
(kritiek item; moet 
voldoende) 

De snijtechnieken zijn op de juiste wijze in 
het kapsel gebracht en uitgevoerd. 

1* 

- Aansluiting partijen De partijen sluiten op elkaar aan zoals 
aangegeven in het DABplan 

1* 

- Contouren De contouren zijn afgewerkt 1 
- Effilatie  2 van de 3 technieken zijn correct toegepast 1 
3. Sfeer bepaling: uitleg 

voor en tijdens de 
behandeling aan de klant 

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 

1 

4. Controle resultaat kapsel 
en verwijderen nekhaar 

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 

1 

5. Advies aan klant voor 
onderhoud kapsel 

Geeft een duidelijk advies hoe de klant het 
kapsel kan onderhouden, laat de producten 
zien en legt uit hoe de producten moeten 
worden gebruikt.  

1 

6. Effilatie Er zit voldoende effilatie in het haar volgens 
2 technieken 

2 
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Toets 14.2.2 Theorietoets specialistische haarbehandeling 
 

Theorietoets 14.2.2 specialistische haarbehandeling  

 

Voor alle specialistische haarbehandelingen ligt theoretische kennis aan ten grondslag. Het 

inzicht welke technieken, producten en materialen je op welk moment inzet om tot de gewenste 

coupe te komen kan niet allemaal worden getoetst bij één praktische toets. Om te beoordelen of 

er voldoende kennis is voor het uitvoeren van de specialistische vaardigheden om diverse 

soorten type klanten en type haarkenmerken te behandelen. Daarvoor wordt een theoretische 

toets ingezet met gesloten vraagtypen.  

 

 

Benodigde examentijd: 60 minuten, 30 vragen 40 vragen 

 

Theorietoets 14.2.2 specialistische haarbehandeling  
Onderwerp toets Werkproces 

P2-K1- 
Weging naar aantal 
vragen 

Kennis van geschiedenis en 
cultuurkenmerken van 
haardracht van vrouwen 

W1-5 2 

Alledaagse indicaties en 
contra-indicaties  
(bouw en functie en 
haarkenmerken) 
Contra-indicaties 

W1-5 8 
 
 
6 
2 

Snijd- en kniptechnieken 
Materialen en producten 
Behandeling/techhniek 

W1 20 
6 
14 
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Kennis  
Kennis van geschiedenis en cultuurkenmerken van haardracht van vrouwen 

• Tijdsbeelden door de eeuwen heen (healthyhairdresser.nl blog ) 
o 1900, De top-knot was hot. Volume bij lang en kort haar. Gibson girl 
o 1910, Lang haar. Los en golvend of opgestoken. Kapsel ‘gordijn haar’; 

haar wordt om een haarband gewikkeld in verschillende laagjes. Er 
kunnen ringetjes en andere sieraden aan de haarband worden 
vastgemaakt.  

o 1920, strakke boblijnen in alle soorten en maten. Kokosnoot bob en 
Eton Crop. Jaren van de Charleston dans. 

o 1930, korte bob met een twist. Korte krullende bobkapsels ook wel 
vingerkrullen genoemd.  

o 1940, Lang gekruld haar, vaak met één pluk van het haar opgerold en 
vastgepind aan één kan van het hoofd, de victory roll kapsel. Jaren 
van de Pin up Girl.  

o 1950, Haar wordt opgestoken gedragen met een pony. Chignons, de 
lage knot. Tijd van Audrey Hepburn.  

o 1960, kort haar, jongensachtig kapsel als ‘Pixie’. ‘Beehive kapsel’ en 
de omgekeerde bob waarbij de puntjes van het haar naar binnen 
krulden. Actrice Mia Farrow 

o 1970, Hippietijd, alles mocht; pony’s, laagjes, korte stekels en lange 
golvende haren.  

o 1980, Permanenten met veel volume, hanenkammen, sjaaltjes en 
Whale Spout. Kort haar met verschillende laagjes.  

o 1990, Modellen als Naomi Campell met lange steile lokken, Cindy 
Crawford met dikke volle haardos, Carla Bruni met satijnachtige 
bruine haren. Maar ook Rachel van de serie Friends met haar 
bekende kapsel.  

o 2000-2010, alle soorten met name net uit bed kapsel, gekleurde 
extensions en wafelhaar.  

o 2010-nu, blondines; honingblond, vanilleblond, goudblond, etc. Lang 
haar met zachte krullen.  

• Verschillende culturenkenmerken van haardracht 
 
Kennis van indicaties en contra-indicaties, haarkenmerken het herkennen en erover adviseren 
 
(contra) indicaties 

• hoofdluis 
• parelziekte 
• droge/vette roos 
• psoriasis 
• schimmelinfectie 
• eczeem 
• zweertjes 
• open wonden 

 
Haarkenmerken 

• Verschillende huidlagen 
• opperhuid 
• lederhuid 
• onderhuids bindweefsel 
• eigenschappen van de verschillende huidlagen: 
• bescherming 
• voeding en zuurstof 
• regelen temperatuur 
• voelen pijn en temperatuur 
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• plaats van de onderdelen in de huid 
• bloedvaten 
• zenuwen 
• zweetkliertjes 
• talgkliertjes 
• haartjes 
• opbouw van het haar: 
• schubbenlaag 
• vezellaag 
• merg 
• haarschacht 
• haarwortel 
• haarzakje/haarfollikel 
• haarpapil 
• functie van de verschillende haarlagen: 
• schubbenlaag: 
• bescherming, dikte van het haar 
• vezellaag 
• sterkte en elasticiteit 
• merg 
• voeding haar 
• fases van de haargroeicyclus 
• groeifase 
• overgangsfase 
• rustfase 
• uitvalsfase 
• verschillende soorten haar 
• lanugo haar 
• vellus haar 
• terminaal haar 
• eigenschappen van (gezond) haar 
• glans 
• rekbaarheid/veerkracht 
• capillariteit 
• hygroscopie 
• elektrische lading 
• grondstoffen van het haar 
• keratine 
• melanine 
• opbouw van de natuurlijke haarkleur 
• pigmentcellen: 
• melanocyten in haarbol 
• natuurlijk pigment melanine: 
• korrelpigment (grote korrels): eumelanine 
• verspreid pigment (kleine korrels): pheomelanine 
• haarkleur wordt bepaald door 
• hoeveelheid kleurpigmenten 
• verhouding tussen eumelanine en pheomelanine 
• verschillende verbindingen in het haar 
• zwavelbruggen 
• waterstofbruggen 
• zoutbruggen 
• (technische) aspecten van het haar 
• dikte (fijn, normaal, dik) 
• vorm (rond, ovaal, plat/bandhaar) 
• krulsterkte (steil, golvend, krullend) 
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• implant (haardichtheid, groeirichting) 
• lengte (kort, halflang, lang) 
• natuurkleur 

 
• semipermanente kleuring (incl. toners van verschillende modetinten) 
• blijvende kleurproducten (oxidatiekleuring) 
• plantaardige kleuringen (bijvoorbeeld henna) 
• ontkleuring 
• is bekend met houdbaarheid van de verschillende kleurproducten: 
• conform gebruiksaanwijzing van de leverancier 
• tijdelijke kleurproducten 

o kleurversteviging, kleurmousse, en kleurspray/poeder: 1 wassing 
o kleurspoeling: 4 tot 8 wassingen 

• semipermanente kleuring: ongeveer 6 weken 
• blijvende kleurproducten en plantaardige kleuringen (bijvoorbeeld henna) 

o de kleur moet uitgroeien maar na ongeveer 6-8 weken is het karakter 
vervaagd 

• ontkleuring 
o de kleur moet uitgroeien 

 
Snijd- en kniptechnieken 
 
Materialen/producten 

• materiaal 
o halskraag/ boord 
o kapmantel  
o knipkraag 
o handdoek 
o afdeelklemmen 
o nekkwast 
o kammen 

▪ grove kam 
▪ knipkam 
▪ opknipkam 

 
o kammen (föhnen) 

▪ grove kam 

• haar kammen en afdelen 
▪ puntkam 

• controle en plukjes opspringen 
o borstels (föhnen) 

▪ pennenborstels 

• föhnen van aanzetten en korte kapsels 
▪ ronde borstels 

• voor volume en krul in de aanzet, de lengte en de punt 
o föhns  

▪ blaas föhn 
▪ diffuser 
▪ stijltang  
▪ omvormtang  

 
o scharen 

▪ vormen  

• rechtshandig 

• linkshandig 
▪ grootte 

• tussen de 4 en de 6 inch 
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▪ anatomie 

• snijbladen 

• ogen 

• schroef 

• halve maantje  

• angel 
▪ soorten  

• coupeschaar 

• effileerschaar 

• channelschaar 
o tondeuse  

▪ handvat 
▪ snoer 
▪ mes met getand voorbladen 
▪ opzetstukken 

o messen  
▪ open mes 
▪ effileermes 

▪ feather razor 
 

▪ stylingproducten 
▪ op oliebasis 

- pommade 
- wax 
- clay 

▪ op waterbasis 
- pommade 
- wax 
- haargel 
- paste 
- clay 
- gelwax 
 

▪ lotions 
- cosmetische lotion 
- kruidenlotion 
- teerhoudende lotion 
- zwavelhoudende lotion 

 
Behandeling/techniek 
 

• Voorafgaand aan de behandeling 
o Tijd inplannen behandeling 
o Wasmassage 

- kneedmassage (petrissages) 
- strijkmassage (effleurage) 
- klopmassage (tapotements) 
- wrijfmassage (fricties) 

 

• coupevorming 
o in relatie tot de gelaatsvorm 
o in relatie tot de halslijn 
o diagonaal achterwaarts/ convexe 
o diagonaal voorwaarts/ concave 
o horizontale lijn nek 
o horizontale lijn oor  
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o symmetrie  
o asymmetrie  

• haarlijnen  
o rechte lijnen 

▪ horizontaal 
▪ diagonaal naar voren 
▪ diagonaal naar achteren 

• proporties van het kapsel 
o gezichtsvorm 

▪ ovaal 
▪ rond 
▪ lang 
▪ vierkant 
▪ driehoekig/ peervormig 
▪ driehoekig hartvormig 

o profielvorm en schedelvorm 
▪ bolvormig 
▪ holvormig 
▪ platte schedelvorm 

o nek en schouders 
▪ lengte van de nek 
▪ breedte van de schouders 

o lichaamsbouw 
▪ grote vrouw 
▪ tengere vrouw 
▪ grote man 
▪ tengere man 

• stappen om tot een coupe te komen 
o bepalen van de basislijn 
o volgen van de gidslijn 
o de uiteindelijke kniplijn 

• contour en lengteverloop 
o contourlijn 

▪ kunstmatig aangebrachte haargrens 
o lengteverloop 

▪ de haarlengte van de te vormen coupe 

• basistechnieken knippen en snijden 

• het haar afdelen 
o viervaksafdeling 
o sterafdeling 
o vijf- of zesbanentechniek 

• scheidingen trekken 
o horizontale scheiding 
o verticale scheiding 
o diagonale en gebogen scheiding (holle en bolle) 

• positie bepalen 
o t.o.v. de klant 

▪ achter de klant 

• knippen van de bovenpartij en nekpartij 
▪ voor de klant 

• knippen van de voorpartij 
▪ naast de klant 

• knippen van de zijpartijen 
o stand van het hoofd van de klant 

▪ rechtop  
▪ naar voren 
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▪ opzij 
o stand van de schaar en de vingers 

▪ evenwijdig aan de scheidingen 
▪ niet-evenwijdig aan de scheidingen 

• knippen van de coupe  
o passe voor passe 
o Kniptechnieken 

▪ Gelijke lengte 

• 90 graden 

• veel gradatie 

• drukke textuur 

• vijf- zesbanentechniek 

• scheidingen met ronding van het hoofd 

• projectie 90 graden 

• bovenhands 

• mobiele kniplijn 

• gradatie regelmatig 
▪ toenemende lengte  

• > 90 graden 

• veel gradatie 

• drukke textuur 

• horizontaal of stervormige afdeling 

• horizontale of stervormige scheiding 

• projectie meer dan 90 graden 

• bovenhands 

• gradatie waar gewenst 
▪ afnemende/ gradatie  

• < 90 graden 

• weinig en veel gradatie 

• rustige en drukke textuur 

• viervaksafdeling  

• horizontale, diagonale en verticale scheidingen 

• projectie tot 90 graden  

• onder- en bovenhands 

• gradatie tot onder de kruin 
▪ massieve/ een lengtelijn  

• 0 graden 

• geen gradatie 

• rustige textuur 

• viervaksafdeling 

• horizontale/ diagonale scheidingen 

• geen projectie 

• op de huid of tussen de vingers onderhands 

• alle haren op vaste kniplijn 
▪ lengte-effilatie 
▪ punt-effilatie 

 

• basistechnieken föhnen 
o met de hand 

▪ voordrogen 

• doel: droogtijd verkorten 

• bij dik, lang en poreus haar 

• luchtig met de vingers drogen 
▪ blowen 

• losjes in model drogen 
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• met handen en blaas föhn 

• voor natuurlijk effect 
▪ kneden  

• knedend in model drogen en volume geven 

• bij natuurlijke krul of grove permanent 
▪ scrunchen 

• draaien en kneden 

• voor modern kapsel met veel volume 
o met borstels (inclusief afdeeltechnieken) 

▪ aanzetten föhnen 

• pennen – of ventilatieborstel of ronde borstel 

• volume direct uit de huid, basis voor kapsel 
▪ natuurlijk föhnen 

• in natuurlijke valling 

• met pennen- of ventilatieborstel 

• losjes in model 
▪ rollen föhnen 

• stevig in model föhnen 

• ronde borstels 

• veel volume of krul 
▪ minimaal volume föhnen 

• zonder volume, glad en plat 

• met borstel of kam 

• met de kam en stijltang 

• glad stylen  

• krullen creëren 
 

• controleren coupe 
o lengtes 

▪ bevinden deze zich op de juiste plaats 
o aansluitingen 

▪ sluiten de partijen onderling op elkaar aan 
o vloeiende lijnen 

▪ vormt het kapsel één geheel 
o proporties 

▪ is de coupe in evenwicht 
o coupevorming 

▪ past de coupe bij het model 
 
 

 

 

 


