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Te toetsen kerntaken en werkprocessen:
P3-K1

Specialistische haarbehandeling bij heer uitvoeren

W1

Knipt en snijdt het haar van een gedekt model

W2

Knipt en stylet het haar van een kort model

W3

Föhnt het haar van een gedekt model

W4

Knipt/trimt baard en snor

W5

Scheert en masseert de huid

Toetsplan:
Profieldeel haarstylist heer 25645
Toetscode

Naam
Onderdeel

Toets

Kerntaak

15.1

Vaardigheden
haarstylist heer

15.1.1 specialistische
haarbehandeling heer

P3-K1

Werkproce
s

Beoordelin
gsvorm

Cijfers minimaal te
behalen: 6

1, 2, 3, 4, 5

theorietoets

1 cijfer

praktijktoets

1 cijfer

15.1.2 portfolio-assessment
technieken haarstylist heer
15.2

Heer gedekte
coupe

15.2.1 knippen/snijden heer
gedekt

1

Praktijktoets

1 cijfer

15.2.2 Fohnen heer gedekt

3

Praktijktoets

1 cijfer

15.3

Heer kort model

Knippen/stylen kort model
heer

2

Praktijktoets

1 cijfer

15.4

Gezichtshaar

15.4.1 knippen/trimmen
baard en snor

4

Praktijktoets

1 cijfer

15.4.2 scheert en masseert de
huid

5

Praktijktoets

1 cijfer

Onderdeel 15.1
Toetscode

Naam Onderdeel

Toets

15.1

Vaardigheden haarstylist heer

15.1.1 specialistische haarbehandeling heer

15.1.2 portfolio-assessment technieken haarstylist heer
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Toets 15.1.1 Theorietoets specialistische haarbehandeling
Theorietoets 15.1.1 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, 40 vragen

Theorietoets 14.1.1 specialistische haarbehandeling
Onderwerp toets
Kennis van geschiedenis en
cultuurkenmerken van
haardracht van mannen
Alledaagse indicaties en
contra-indicaties
(bouw en functie en
haarkenmerken)
Knippen/ snijden/ föhnen
gedekt model
Knippen/stylen kort model
Knippen/trimmen baard en
snor
Scheren en masseren van de
huid

Werkproces
P3-K1W1-5

Weging naar aantal
vragen
2

W1-5

8

W1, 3

5

W2
W4

10

W5

15
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Kennis
Kennis van geschiedenis en cultuurkenmerken van haardracht van mannen
▪ Tijdsbeelden door de eeuwen heen (trendheads.nl)
o 1920, schoon geschoren, vaak hoeddragend. Haar onder de hoed was kaarsrecht, glad
achterovergekamd en met een deel in het midden of opzij met hoogglans. Rudolph Valentino, Fred
Astaire. De tijd van ‘the great Gatsby’.
o Jaren 30, netjes en strak rond het oor en stijl naar beneden tot niets over was bij de nek, het omhoog
laten overlopen in een langere toplengte dat op zijn plaats gehouden werd met pomade op oliebasis. Nu
de ‘fade’. Ook de ‘Undercut’ komt uit deze tijd. Carey Grant, Jimmy Stewart en Clark Gable.
o Jaren 40, militaire look, beinvloedt door de Tweede wereldoorlog. Gebruikelijke kapsel waren kort aan
de zijkanten gecombineerd met langere lokken bovenaan. Een afslag was zeer vak een kapsel dat strak
achterover gekamd werd met pommade,. Errol Flynn en Frank Sinatra.
Ontstaan van de pompadour naar aanleiding van de greasers en rock and roll. Gezichtshaar beging
tevoorschijn te komen met potloodsnorren en goatees voorop.
o Jaren 50, hoge kuif en pompadour stijl. De ‘eendenstaart’ werd symbolische coiffure van ontevreden
mannen uit de jaren 50. Elvis Presley en James Dean.
Gangbare kapsel van Ivy League met een scheiding met tapstoelopende achterkant en zijkanten. Steve
McQueen. Populariteit van ‘crew cut’ neemt af aan het einde van het decennium.
o Jaren 60, volledig gegroeide lange kapsels, slanke botte stijl naar een meer gelaagde shaggy stijl, Ringe
Starr. Gezichtshaar werd steeds populairder in de vorm van lange bakkebaarden. Eind jaren 60
veranderen de bakkebaarden in volle baarden en hoofdbanden vervingen hoeden. Begin van de
hippiebeweging
▪ Verschillende culturenkenmerken van haardracht
▪ bezit kennis van uiterlijke klantkenmerken en types
o kan verschillende klanttypes noemen, onder andere
o romantisch
o sober-chic
o natuurlijk- sportief
o dramatisch-extravagant
o is bekend met en herkent verschillende typen haar
o Europees haar
o Afrikaans haar
o Aziatisch haar
o mixed haar
o functie van het haar
o beschermend
o sociaal
o esthetisch
bezit product- en materiaalkennis voor het herenvak zoals kwasten, zepen, scheermessen, coupeschaar,
kam met rechte rug, heren föhnborstel en verzorgingsproducten
o kent verschillende soorten materialen en de verschillen tussen de materialen:
o type messen:
▪ feather-mes (getand mes)
▪ open mes
▪ effileermes
o type scheermessen:
▪ open mes (wordt geslepen)
▪ klapmes (met verwisselbare mesjes)
o - type kammen (dikte kam, stevigheid tanden):
▪ - grove kam
▪ - stugge kam
▪ - flexibele kam
o - föhnborstels:
▪ - platte borstel
▪ - beslag van de borstel (stalen punten, plastic spijkerborstel, ventilatieborstel)
o - kwasten:
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o

o
o

o

▪ - scheerkwast
▪ - nekkwast
▪ - verschillende soorten haar van de kwast (natuurlijke haren, synthetische haren)
is bekend met eigenschappen/kwaliteitsaspecten van kammen en scharen:
▪ - ergonomie van de gereedschappen
▪ - hardheid van de gereedschappen
▪ - materiaal van de gereedschappen (en eventuele allergische reacties):
• - roestvrijstaal
• - koolstofgehalte
• - nikkelgehalte
is bekend met hoofdbestanddelen en werking van:
- zeep:
▪ - scheerzeep
▪ - scheercrème
▪ - scheerschuim
- verzorgingsproducten:
▪ - verfrissende verzorgingsproducten (bijvoorbeeld pre- en after-shave, balsem)
▪ - medicinale verzorgingsproducten (bijvoorbeeld aluin)

Kennis van indicaties en contra-indicaties, haarkenmerken het herkennen en erover adviseren
▪ Verschillende huidlagen
o opperhuid
o lederhuid
o onderhuids bindweefsel
▪ eigenschappen van de verschillende huidlagen:
o bescherming
o voeding en zuurstof
o regelen temperatuur
o voelen pijn en temperatuur
▪ plaats van de onderdelen in de huid
o bloedvaten
o zenuwen
o zweetkliertjes
o talgkliertjes
o haartjes
▪ opbouw van het haar:
o schubbenlaag
o vezellaag
o merg
o haarschacht
o haarwortel
o haarzakje/haarfollikel
o haarpapil
▪ functie van de verschillende haarlagen:
o schubbenlaag:
o bescherming, dikte van het haar
o vezellaag
o sterkte en elasticiteit
o merg
o voeding haar
▪ fases van de haargroeicyclus
o groeifase
o overgangsfase
o rustfase
o uitvalsfase
▪ verschillende soorten haar
o lanugo haar
o vellus haar
o terminaal haar
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▪

▪
▪

▪
▪

▪

eigenschappen van (gezond) haar
o glans
o rekbaarheid/veerkracht
o capillariteit
o hygroscopie
o elektrische lading
grondstoffen van het haar
o keratine
o melanine
opbouw van de natuurlijke haarkleur
o pigmentcellen:
o melanocyten in haarbol
o natuurlijk pigment melanine:
o korrelpigment (grote korrels): eumelanine
o verspreid pigment (kleine korrels): pheomelanine
haarkleur wordt bepaald door
o hoeveelheid kleurpigmenten
o verhouding tussen eumelanine en pheomelanine
verschillende verbindingen in het haar
o zwavelbruggen
o waterstofbruggen
o zoutbruggen
(technische) aspecten van het haar
o dikte (fijn, normaal, dik)
o vorm (rond, ovaal, plat/bandhaar)
o krulsterkte (steil, golvend, krullend)
o implant (haardichtheid, groeirichting)
o lengte (kort, halflang, lang)
o natuurkleur

Kennis heer gedekte coupe
▪ kan herencoupes gedekt model herkennen en analyseren
o (resultaat van een) gedekt model:
o knipt en snijdt het haar op juiste lengte en vorm
o knipt gelijkmatig op met kam en schaar (afnemende lengte, zonder gebruik van tondeuse)
o knipt het haar op tot minimaal 2 cm boven het oor, van oor tot oor over het achterhoofd in een
ongeveer horizontale lijn
o in het bovenhaar wordt gelijkmatige effilatie aangebracht met een mes met de rotatietechniek
o de contouren zijn strak afgezet waarbij de oren volledig zijn vrijgeknipt
o zorgt ervoor dat in de zijpartijen de huid niet zichtbaar wordt
o zorgt ervoor dat de nekpartij vloeiend verloopt van niets naar iets (de nekpartij mag niet recht
worden afgezet)
o houdt rekening met de groeirichting en de structuur van het haar
o de coupe/effileerschaar mag gebruikt worden, behalve in het bovenhaar
▪ kan opkniptechnieken met kam-en-schaar toepassen
o opkniptechniek met kam en schaar:
o gelijktijdig:
▪ regelmatig omhoog bewegen van de kam
▪ open en dicht doen van de schaar (met de duim)
o in een regelmatig tempo
o het eindresultaat is een vloeiend opgeknipte coupe
▪ kan specialistische knip- en effilatietechnieken herkennen en analyseren bij herencoupes:
rotatietechnieken met mes
o positie mes:
o evenwijdig
o roteren
o kan knippen of effileren:
o doel
o verschil
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o materiaal
is bekend met effecten van verschillende soorten effilatie met mes of schaar:
o diepte-effilatie
o punt-effilatie
o lengte-effilatie
o doel van effilatie:
o beweging in het haar brengen
o betere, vloeiende valling
o zachtere lijnen
verschillende typen föhnbehandelingen:
o aanzetten föhnen
o volume bij de aanzet (volume opbouwen)
o haren rond vormen (punten naar binnen en buiten)
o richting in lengten en punten
o doorkammen
o in gewenste verhoudingen
o slagföhnen
o bombage (bolling in een bepaalde richting)
o natuurlijk föhnen:
o in de natuurlijke valling drogen
is bekend met gereedschappen bij verschillende föhnbehandelingen:
o föhn
o borstels
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

▪

▪
▪

Knippen/stylen kort model
▪ kan herencoupes kort model herkennen, analyseren
o (resultaat van een) kort model:
o knipt en stylet het haar op juiste lengte en vorm
o knipt gelijkmatig op met kam en tondeuse (afnemende lengte)
o knipt het haar op tot minimaal 3 cm boven (de aanhechting aan de bovenkant van) het oor, van
oor tot oor over het achterhoofd in een ongeveer horizontale lijn
o zorgt ervoor dat aan het contour en onder in de nek niet langer is dan 3 mm
o zorgt ervoor dat de nekpartij vloeiend verloopt van niets naar iets (de nekpartij mag niet recht
worden afgezet)
o verwijdert het nekhaar met een scheermes
o houdt rekening met de groeirichting en de structuur van het haar
o er moet effilatie in het bovenhaar aangebracht worden
o kan opscheertechnieken met kam-en-tondeuse toepassen
o creëren van een lichte overgang bij opscheertechnieken:
o vloeiend met de juiste snelheid de tondeuse over de (knip)kam bewegen
Kennis van baarden en snorren
▪ bezit kennis van baard- en snor passend bij ontwerp bij diverse gezichtsvormen
o accentueren
o compenseren
o camoufleren (bijvoorbeeld litteken)
▪ bezit kennis van baardhaar en baardgroei
o is bekend met verschillende soorten baardgroei:
o zware baardgroei
o haar groeit vaak in de hals omhoog
o normale baardgroei
o lichte baardgroei
o vaak lichte inplantering op kin en bovenlip
o is bekend met invloed van huidtypes op:
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▪

o haargroei
o haarimplant
eigenschappen van verzorgingsproducten:
o haarbalsem
o crème (bij droge huid)
o baardolie en baardshampoo
o snorrencrème en snorwax

Kennis van scheren en masseren van de huid
▪ bezit kennis van huidproblemen
o kan herkennen:
o dikte huid:
▪ dunne huid
▪ dikke huid (getaand/gelooid)
o huidirritaties:
o in de nek/hals door boorden en collen
o irritaties door scheren in de hals
o ingegroeide haren
▪ vooral bij kroeshaar
o acne
▪ acne (desinfecteren)
▪ actieve acne (niet nat scheren met open mes)
o littekens op de huid
▪ van acne, van waterpokken
o kan gezichtshuidproblemen herkennen en daar naar handelen
o kan na de eerste scheerbeurt (met de haargroei mee) een afweging maken voor een tweede
scheerbeurt (tegen de haargroei in):
o de tweede keer niet tegen de haargroei in te scheren:
▪ poriën kunnen openspringen
▪ huid kan rood worden
▪ huid kan bloeden
o bij bloedende huid:
▪ bloeden stelpen met aluin, aluin heeft adstringerende werking
▪ aluin natmaken en over de huid halen (stift of blok)
o kan gezichtshuidproblemen herkennen en daar naar handelen:
o huidveroudering
▪ bij veel huidplooien de huid (extra) straktrekken
o huidirritatie zoals zonneallergie of uitslag
▪ aangepast product
▪ niet nat scheren
o eczeem of Psoriasis
▪ niet scheren
o acne
▪ acne (desinfecteren)
▪ actieve acne (niet nat scheren met open mes)
▪ kan scheren volgens een stappenplan
o stappenplan voor het scheren:
o controleert de conditie van de huid en de groeirichting van het baardhaar
▪ analyseert de huid op oneffenheden en huidirritaties
o brengt het hoofd in de juiste positie
o (eventueel) plaatst kompressen of warme doek over de huid
o (eventueel) brengt pre-shave product aan op de huid
o (eventueel) plaats kompressen of warme doeken over de huid
o zeept de te scheren huid voldoende in met de kwast met scheerzeep en warm water
o spant hij de huid en scheert hij het baardhaar in de groeirichting weg
▪ scheert volgens de 14 stappen van het scheermodel
▪ controleert tijdens het scheren of de zeep nog vochtig is
▪ maakt het mes tussentijds schoon
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zeept voor de tweede maal de huid in en scheert het baardhaar nogmaals tegen de
groeirichting in (uitscheren)
▪ controleert vooraf de conditie van de huid het toelaat
▪ scheert volgens de 14 stappen van het scheermodel
o controleert tijdens het scheren of de zeep nog vochtig is
▪ maakt het mes tussentijds schoon
o verwijdert de scheerzeepresten met een warme doek
o sluit de poriën met:
▪ koude (natte) doek
▪ aluin (stopt daarmee kleine bloedingen)
o geeft een gezichtsmassage:
▪ gebruikt bij de massage een geschikt product
▪ verwijdert het product na de massage
o sluit de behandeling af met
▪ verzorgings- en/of verfrissende producten
▪ eventueel talkpoeder
kan een scheerbeweging met het mes maken, draaiend vanuit de pols
o scheerbeweging:
o inzepen met de kwast draaiend vanuit de pols
o mes met in de juiste hoek op de huid houden
o mes soepel bewegen:
▪ in en uit de hand (horizontale en diagonale bewegingen)
▪ hanteert met scheren zowel de forehand als backhand
o tijdens het scheren:
o zorgen voor voldoende werkruimte
o (bewegingen van) collega’s in de gaten houden (voorkom aanstoten)
kan technieken voor scheren gebruiken: met haargroeirichting mee, tegen haargroeirichting in en
hellingsgraad van het mes
o hellingsgraad van het mes:
o 30-45 graden
o gebruik van mes:
o volgens arbo-richtlijnen (vervangen mes, juiste wijze van opruimen)
o werken met een scherp mes
kan warme en koude doeken bereiden en op het gezicht leggen
o warme en koude doeken aanbrengen:
o juist temperatuur (controleren op binnenkant pols)
o verschillende manieren om doeken warm te maken:
o magnetron
o water (uit kraan of uit ketel)
kan reinigings-, verzorgings- en finishingproducten voor het heren gebruiken, zoals pre-shave, zeep, aluin,
talkpoeder en aftershave
o gebruikt het product volgens gebruiksaanwijzing van de leverancier:
o pre-shave
▪ huid openzetten
▪ voorbehandeling om het haar rechtop te zetten
o zeep:
▪ scheerzeep
▪ scheercrème (lange intrektijd, maakt huid glad, verzacht haar en zet haar rechtop)
▪ scheerschuim (geen intrektijd)
o verzorgingsproducten:
▪ verfrissende verzorgingsproducten (bijvoorbeeld after-shave, balsem)
▪ adstringerende verzorgingsproducten (bijvoorbeeld aluin)
▪ medicinale verzorgingsproducten
▪ hydraterende producten
▪ verzachtende/verkoelende producten
bezit kennis van klassieke massagetechnieken: effleurages, rotaties, petrissages, tapotements en vibraties
massagetechnieken:
o euffleurrages
o strijkmassage
o

▪

▪

▪

▪

▪
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o
o
o
o
o

petrissages
o kneedmassage
tapotements
o klopmassage
rotaties
o draaiende beweging
vibratie
o trilmassage
frictie
o drukmassage
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Toets 15.1.2 portfolio-assessment technieken haarstylist heer
Examenopdracht 15.1.2 portfolio-assessment technieken haarstylist heer
Een praktijkexamen of proeve van bekwaamheid is een momentopname van de beoordeling van
competenties en vaardigheden op een bepaald moment, in een bepaalde setting, op een
gecontroleerde wijze van vaste randvoorwaarden.
Een goede kapper, ofwel haarstylist dame moet haar beste werk kunnen laten zien in een
showmap digitaal of schriftelijk waarin alle voorkomende technieken op diverse modellen en
settings aangetoond worden.
Het portfolio-assessment beoordeelt of alle benodigde technische vaardigheden met
persoonlijke creatieve inslag worden beheerst en of er voldoende kennis en inzicht is om te
voldoen aan de competenties die worden gesteld aan een haarstylist dame.
Voor alle vaardigheden en technieken verzamel je in je portfolio modeldossiers die de volgende
gegevens bevatten per modeldossier:
- Foto model voor de behandeling,
- DABplan,
- Foto model na de behandeling,
- Reflectieverslag; wat ging er goed en wat kan er beter.
Om voldoende variatie aan te tonen zorg je voor minimaal 5 verschillende modeldossiers per
beschreven vaardigheid waarin je zorgt dat alle beschreven technieken aan bod zijn gekomen.
Benodigde examentijd: Verzameling portfolio opdrachten gedurende schooljaar.
Assessmentduur 20 minuten gesprek met assessoren.

Toetsmatrijs 15.1.2 portfolio-assessment technieken haarstylist heer
Beoordelingscriteria
1.
2.
3.
4.

Knippen/snijden/fohnen gedekt model
Knippen/stylen kort model
Knippen/trimmen baard en snor
Scheren en masseren van de gezichtshuid

Werkproces
P2-K1-W
1, 3
2
4
5

Weging naar
onderwerp
20%
30%
20%
30%
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Vaardigheden Snijden en knippen en föhnen heer gedekt
Te verwerken technieken die je in je portfolio laat zien:
▪ kan herencoupes gedekt model uitvoeren
o (resultaat van een) gedekt model:
o knipt en snijdt het haar op juiste lengte en vorm
o knipt gelijkmatig op met kam en schaar (afnemende lengte, zonder gebruik van tondeuse)
o knipt het haar op tot minimaal 2 cm boven het oor, van oor tot oor over het achterhoofd in een
ongeveer horizontale lijn
o in het bovenhaar wordt gelijkmatige effilatie aangebracht met een mes met de rotatietechniek
o de contouren zijn strak afgezet waarbij de oren volledig zijn vrijgeknipt
o zorgt ervoor dat in de zijpartijen de huid niet zichtbaar wordt
o zorgt ervoor dat de nekpartij vloeiend verloopt van niets naar iets (de nekpartij mag niet recht
worden afgezet)
o houdt rekening met de groeirichting en de structuur van het haar
o de coupe/effileerschaar mag gebruikt worden, behalve in het bovenhaar
▪ kan opkniptechnieken met kam-en-schaar toepassen
o opkniptechniek met kam en schaar:
o gelijktijdig:
▪ regelmatig omhoog bewegen van de kam
▪ open en dicht doen van de schaar (met de duim)
o in een regelmatig tempo
o het eindresultaat is een vloeiend opgeknipte coupe
▪ kan specialistische knip- en effilatietechnieken gebruiken bij herencoupes: rotatietechnieken met mes
o positie mes:
o evenwijdig
o roteren
o kan knippen of effileren:
o doel
o verschil
o materiaal
o is bekend met effecten van verschillende soorten effilatie met mes of schaar:
o diepte-effilatie
o punt-effilatie
o lengte-effilatie
o doel van effilatie:
o beweging in het haar brengen
o betere, vloeiende valling
o zachtere lijnen
▪ verschillende typen föhnbehandelingen:
o aanzetten föhnen
o volume bij de aanzet (volume opbouwen)
o haren rond vormen (punten naar binnen en buiten)
o richting in lengten en punten
o doorkammen
o in gewenste verhoudingen
o slagföhnen
o bombage (bolling in een bepaalde richting)
o natuurlijk föhnen:
o in de natuurlijke valling drogen
▪ is bekend met gereedschappen bij verschillende föhnbehandelingen:
o föhn
o borstels
▪ 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
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Portfolio- eisen betreft snijden en knippen en föhnen heer gedekt
Verwerk minimaal 2 modellendossiers in je portfolio waarin al deze technieken aan bod
Een modeldossier bevat minimaal de volgende bewijsstukken:
- Foto model voor behandeling,
- Beschrijving van wens van het model,
- DABplan met alle verzamelde gegevens en behandelpan,
- Foto tijdens de behandeling waarop jij en het model zichtbaar zijn,
- Foto na de behandeling waarop jij en het model zichtbaar zijn.
- Reflectie verslag waarin je de door jouw gegeven behandeling evalueert. Wat ging er goed en wat
kon er beter.
Wat komt aan bod tijdens het beoordelingsgesprek met de assessor:
Welke technieken zijn verwerkt in de coupe, hoe herken je deze technieken, hoe beoordeel je of de technieken
correct zijn verwerkt, Wanneer ben je tevreden met deze coupe.
Let op: dit portfolio is je showcase. Je presenteert je beste werk in je portfolio.

Vaardigheden Knippen en stylen haar van een kort model
Te verwerken technieken die je in je portfolio laat zien:
▪ kan herencoupes kort model uitvoeren
o (resultaat van een) kort model:
o knipt en stylet het haar op juiste lengte en vorm
o knipt gelijkmatig op met kam en tondeuse (afnemende lengte)
o knipt het haar op tot minimaal 3 cm boven (de aanhechting aan de bovenkant van) het oor, van
oor tot oor over het achterhoofd in een ongeveer horizontale lijn
o zorgt ervoor dat aan het contour en onder in de nek niet langer is dan 3 mm
o zorgt ervoor dat de nekpartij vloeiend verloopt van niets naar iets (de nekpartij mag niet recht
worden afgezet)
o verwijdert het nekhaar met een scheermes
o houdt rekening met de groeirichting en de structuur van het haar
o er moet effilatie in het bovenhaar aangebracht worden
o kan opscheertechnieken met kam-en-tondeuse toepassen
o creëren van een lichte overgang bij opscheertechnieken:
o vloeiend met de juiste snelheid de tondeuse over de (knip)kam bewegen
Portfolio- eisen betreft Knippen en stylen haar van een kort model
Verwerk minimaal 5 modellendossiers in je portfolio waarin al deze technieken aan bod komen.
Een modeldossier bevat minimaal de volgende bewijsstukken:
- Foto model voor behandeling,
- Beschrijving van wens van het model,
- DABplan met alle verzamelde gegevens en behandelpan,
- Foto tijdens de behandeling waarop jij en het model zichtbaar zijn,
- Foto na de behandeling waarop jij en het model zichtbaar zijn.
- Reflectie verslag waarin je de door jouw gegeven behandeling evalueert. Wat ging er goed en wat
kon er beter.
Wat komt aan bod tijdens het beoordelingsgesprek met de assessor:
Welke technieken zijn verwerkt in de coupe, hoe herken je deze technieken, hoe beoordeel je of de technieken
correct zijn verwerkt, Wanneer ben je tevreden met de kleuring.
Let op: dit portfolio is je showcase. Je presenteert je beste werk in je portfolio.
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Vaardigheden Knippen/trimmen baard en snor
Te verwerken technieken die je in je portfolio laat zien:
▪ kan gezichtshaar verzorgen en advies geven
o is bekend met verschillende soorten gezichtshaar:
o baard en snor
o wenkbrauwen, neushaar en oorhaar
o gebruikt het verzorgingsproduct volgens gebruiksaanwijzing van de leverancier
o juiste hoeveelheid
o juiste toepassing
o juiste haar- en huidtype
o eigenschappen van verzorgingsproducten:
o haarbalsem
o crème (bij droge huid)
o baardolie en baardshampoo
o snorrencrème en snorwax
▪ kan contourlijnen van het gezichtshaar knippen en scheren
o kan verschillende materialen gebruiken:
o schaar (knippen)
o mes (scheren)
o tondeuse
o knipt of scheert contourlijn:
o baardlijn eerst afzetten met tondeuse of schaar
o daarna met een mes overig gezichtshaar wegscheren
Portfolio- eisen betreft Knippen/trimmen baard en snor
Verwerk minimaal 2 modellendossiers in je portfolio waarin al deze technieken aan bod komen.
Een modeldossier bevat minimaal de volgende bewijsstukken:
- Foto model voor behandeling,
- Beschrijving van wens van het model,
- DABplan met alle verzamelde gegevens en behandelpan,
- Foto tijdens de behandeling waarop jij en het model zichtbaar zijn,
- Foto na de behandeling waarop jij en het model zichtbaar zijn.
- Reflectie verslag waarin je de door jouw gegeven behandeling evalueert. Wat ging er goed en wat
kon er beter.
Wat komt aan bod tijdens het beoordelingsgesprek met de assessor:
Welke technieken zijn verwerkt in de coupe, hoe herken je deze technieken, hoe beoordeel je of de technieken
correct zijn verwerkt, Wanneer ben je tevreden met de kleuring.
Let op: dit portfolio is je showcase. Je presenteert je beste werk in je portfolio.
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Vaardigheden Scheren en masseren van de gezichtshuid
Te verwerken technieken die je in je portfolio laat zien:
▪ kan gezichtshuidproblemen herkennen en daar naar handelen
▪ kan na de eerste scheerbeurt (met de haargroei mee) een afweging maken voor een tweede scheerbeurt
(tegen de haargroei in):
o de tweede keer niet tegen de haargroei in te scheren:
o poriën kunnen openspringen
o huid kan rood worden
o huid kan bloeden
o bij bloedende huid:
o bloeden stelpen met aluin, aluin heeft adstringerende werking
o aluin natmaken en over de huid halen (stift of blok)
o kan gezichtshuidproblemen herkennen en daar naar handelen:
o huidveroudering
o bij veel huidplooien de huid (extra) straktrekken
o huidirritatie zoals zonneallergie of uitslag
o aangepast product
o niet nat scheren
o eczeem of Psoriasis
o niet scheren
o acne
o acne (desinfecteren)
o actieve acne (niet nat scheren met open mes)
▪ kan scheren volgens een stappenplan
o stappenplan voor het scheren:
o controleert de conditie van de huid en de groeirichting van het baardhaar
▪ analyseert de huid op oneffenheden en huidirritaties
o brengt het hoofd in de juiste positie
o (eventueel) plaatst kompressen of warme doek over de huid
o (eventueel) brengt pre-shave product aan op de huid
o (eventueel) plaats kompressen of warme doeken over de huid
o zeept de te scheren huid voldoende in met de kwast met scheerzeep en warm water
o spant hij de huid en scheert hij het baardhaar in de groeirichting weg
▪ scheert volgens de 14 stappen van het scheermodel
▪ controleert tijdens het scheren of de zeep nog vochtig is
▪ maakt het mes tussentijds schoon
o zeept voor de tweede maal de huid in en scheert het baardhaar nogmaals tegen de
groeirichting in (uitscheren)
▪ controleert vooraf de conditie van de huid het toelaat
▪ scheert volgens de 14 stappen van het scheermodel
o controleert tijdens het scheren of de zeep nog vochtig is
▪ maakt het mes tussentijds schoon
o verwijdert de scheerzeepresten met een warme doek
o sluit de poriën met:
▪ koude (natte) doek
▪ aluin (stopt daarmee kleine bloedingen)
o geeft een gezichtsmassage:
▪ gebruikt bij de massage een geschikt product
▪ verwijdert het product na de massage
o sluit de behandeling af met
▪ verzorgings- en/of verfrissende producten
▪ eventueel talkpoeder
▪ kan een scheerbeweging met het mes maken, draaiend vanuit de pols
o scheerbeweging:
o inzepen met de kwast draaiend vanuit de pols
o mes met in de juiste hoek op de huid houden
o mes soepel bewegen:
▪ in en uit de hand (horizontale en diagonale bewegingen)
▪ hanteert met scheren zowel de forehand als backhand
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tijdens het scheren:
o zorgen voor voldoende werkruimte
o (bewegingen van) collega’s in de gaten houden (voorkom aanstoten)
kan technieken voor scheren gebruiken: met haargroeirichting mee, tegen haargroeirichting in en
hellingsgraad van het mes
o hellingsgraad van het mes:
o 30-45 graden
o gebruik van mes:
o volgens arbo-richtlijnen (vervangen mes, juiste wijze van opruimen)
o werken met een scherp mes
kan warme en koude doeken bereiden en op het gezicht leggen
o warme en koude doeken aanbrengen:
o juist temperatuur (controleren op binnenkant pols)
o verschillende manieren om doeken warm te maken:
o magnetron
o water (uit kraan of uit ketel)
kan reinigings-, verzorgings- en finishingproducten voor het heren gebruiken, zoals pre-shave, zeep, aluin,
talkpoeder en aftershave
o gebruikt het product volgens gebruiksaanwijzing van de leverancier:
o pre-shave
▪ huid openzetten
▪ voorbehandeling om het haar rechtop te zetten
o zeep:
▪ scheerzeep
▪ scheercrème (lange intrektijd, maakt huid glad, verzacht haar en zet haar rechtop)
▪ scheerschuim (geen intrektijd)
o verzorgingsproducten:
▪ verfrissende verzorgingsproducten (bijvoorbeeld after-shave, balsem)
▪ adstringerende verzorgingsproducten (bijvoorbeeld aluin)
▪ medicinale verzorgingsproducten
▪ hydraterende producten
▪ verzachtende/verkoelende producten
kan massagetechnieken toepassen: effleurages, fricties, petrissages, tapotements en vibraties
o kan massagetechnieken toepassen:
o euffleurrages
▪ strijkmassage
o petrissages
▪ kneedmassage
o tapotements
▪ klopmassage
o rotaties
▪ draaiende beweging
o vibratie
▪ trilmassage
o frictie
▪ drukmassage
o massage uitvoeren:
o onder de kin
o in de hals
o crème inmasseren
o lotion deppen (tapotement)
o

▪

▪

▪

▪

Portfolio- eisen Scheren en masseren van de gezichtshuid
Verwerk minimaal 2 modellendossiers in je portfolio waarin al deze technieken aan bod komen.
Een modeldossier bevat minimaal de volgende bewijsstukken:
- Foto model voor behandeling,
- Beschrijving van wens van het model,
- DABplan met alle verzamelde gegevens en behandelpan,
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-

Foto tijdens de behandeling waarop jij en het model zichtbaar zijn,
Foto na de behandeling waarop jij en het model zichtbaar zijn.
Reflectie verslag waarin je de door jouw gegeven behandeling evalueert. Wat ging er goed en wat
kon er beter.

Wat komt aan bod tijdens het beoordelingsgesprek met de assessor:
Welke technieken zijn verwerkt in de coupe, hoe herken je deze technieken, hoe beoordeel je of de technieken
correct zijn verwerkt, Wanneer ben je tevreden met de kleuring.
Let op: dit portfolio is je showcase. Je presenteert je beste werk in je portfolio.

Beoordelingscriteria 15.1.2 portfolio-assessment technieken haarstylist heer
Beoordelingscriteria

1.
2.
3.
4.

Knippen, snijden, föhnen
heer gedekt
Knippen, stylen kort
model
Knippen, trimmen
baarden en snorren
Scheren en masseren

Beoordeling goed

Variatie; minimaal 5 modellen
Authenticiteit; is eigen gemaakt werk
Geldigheid; bewijsstukken zijn niet ouder
dan 2 jaar
Motiveert gebruikte technieken in eigen
werk.
Kan checkpunten en verbeterpunten
aangeven.
Heeft inzicht in gebruik en toepassing van de
diverse technieken.

Maximaal te behalen
punten (minimaal 6
punten voor voldoende
cijfer)
2
3
2
3

Alle technieken zijn verwerkt in de
modelopdrachten.
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