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Te toetsen kerntaken en werkprocessen:
P3-K1

Specialistische haarbehandeling bij heer uitvoeren

W1

Knipt en stylet het haar van een gedekt model

W3

Föhnt het haar van een gedekt model

Toetsplan:
Zie geel gearceerde onderdeel

Profieldeel haarstylist heer 25645
Toetscode

Naam
Onderdeel

Toets

15.1

Vaardigheden
haarstylist heer

15.1.1 specialistische
haarbehandeling heer

Heer gedekte
coupe

15.1.2 portfolioassessment technieken
haarstylist heer
15.2.1 knippen/snijden
heer gedekt

15.2

Kerntaak

Werkproce
s

Beoordelin
gsvorm

Cijfers minimaal te
behalen: 6

1, 2, 3, 4, 5

theorietoets

1 cijfer

praktijktoets

1 cijfer

1

Praktijktoets

1 cijfer

15.2.2 Fohnen heer
gedekt

3

Praktijktoets

1 cijfer

P3-K1

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
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Toets 15.2.1. Knippen/snijden heer gedekt
Examenopdracht 15.2.1 knippen/snijden heer gedekt
Je snijdt en knipt het haar van een model in de gedekte coupe bij een heer. Je knipt het
bovenhaar en je brengt met een mes een effilatie aan in het haar met de rotatietechniek. Je knipt
zij- en achterpartij op met kam en schaar. Met schaar over kam techniek Je knipt strakke
contouren, waarbij de oren volledig vrij komen, de achterpartij moet worden opgeknipt van
niets naar iets. en werkt de contouren en het nekhaar af met een scheermes. Zonder een rechte
rand af te zetten Je beoordeelt het resultaat van je werk en brengt indien nodig correcties aan.
Resultaat
Het kapsel voldoet aan de volgende eisen:
➢ De huid is niet zichtbaar door het haar aan de zijpartijen,
➢ De oren moeten geheel vrij zijn,
➢ Het haar loopt in de nek vloeiend uit,
➢ Het haar is in de nek niet recht afgezet,
➢ Het bovenhaar is niet korter dan 5 cm geknipt,
➢ Er is van alle partijen minimaal 1cm afgeknipt,
➢ Het haar is gelijkmatig geëffileerd,
➢ De haarpartijen sluiten op elkaar aan,
➢ De haarlengten zitten op de juiste plaats,
➢ De achterpartij is van niets naar iets geknipt,
➢ De lijnen in de coupe worden zichtbaar door het in model kammen.
Eisen aan het herenmodel wat je meeneemt:
• Lengte bovenhaar: minimaal 7 cm.
• Lengte zijpartij: minimaal 3 cm,
• De hoofdhuid mag vooraf niet zichtbaar zijn door het bovenhaar.
• Het model mag geen haarverlenging of haaraanvulling hebben.
• Het haar is gewassen,
• Het model is minimaal 16 jaar,
• Indien het model jonger is dan 18 jaar heeft deze toestemming van ouder of voogd voor
de behandeling.
Benodigde examentijd: 35 minuten

Toetsmatrijs 15.2.1 knippen/snijden heer gedekt
Beoordelingscriteria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contouren
Knip/snijtechnieken
Aanslutingen partijen
Opknippen *
Effilatie
resultaat
omgangsvormen
werken volgens de richtlijnen

Werkproces
P2-K1-W
1

Weging naar
onderwerp
10%
10%
10%
30%
20%
10%
5%
5%
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Kennis en vaardigheden
▪ 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
o kan opkniptechnieken met kam-en-schaar toepassen
o opkniptechniek met kam en schaar:
▪ gelijktijdig:
• regelmatig omhoog bewegen van de kam
• open en dicht doen van de schaar (met de duim)
▪ in een regelmatig tempo
▪ het eindresultaat is een vloeiend opgeknipte coupe
o 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
▪ Werken volgens richtlijnen ARBO catalogus kappers
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Beoordelingscriteria 15.2.1 knippen/snijden heer gedekt
Beoordelingscriteria

1.

Contouren

2.

Knip/snijtechnieken

3.

Aansluitingen/ partijen

4.

Opknippen *

5.

Effilatie

6.

resultaat

7.

omgangsvormen

8.

werken volgens de
richtlijnen

Beoordeling goed

Er zijn strakke contouren geknipt waarbij de oren
geheel vrij zijn.
Het haar loopt in de nek vloeiend uit.
Het haar is met professionele schaar over kam
techniek opgeknipt.
In het bovenhaar is met het mes een effilatie
aangebracht met de rotatietechniek, waarbij het
mes evenwijdig wordt gehouden en geroteerd
wordt.
De diverse partijen moeten onderling op elkaar
aansluiten en gelijkmatig verlopen.
De nekpartij loopt vloeiend van niets naar iets. De
oorpartij is tot minimaal 2 cm boven het oor niet
doorschijnend opgeknipt.
De opkniptechniek loopt in een ongeveer
horizontale lijn van oor tot oor.
Er is met een rotatietechniek met het mes een
gelijkmatige effilatie aangebracht.
Er is een vloeiend opgeknipte coupe met
aansluitingen naar de bovenpartij.
Geeft aan bij het model wat er gaat gebeuren en
houdt het gesprek gaande.
Werkt volgens arbo normen op een veilige manier.

Maximaal te behalen
punten (minimaal 6
punten voor
voldoende cijfer)
1
1

1
3*

2
1
0.5
0.5
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Toets 15.2.2 Föhnen heer gedekt
Examenopdracht 15.2.1 föhnen heer gedekt
Je föhnt het haar van een model in de gedekte coupe bij een heer. Je föhnt de haren glad met
volume en de punten rond in een vierkante coupe met niet teveel stylingsproducten. (na het
fohnen op droog haar) Je creëert optimale houdbaarheid. Je beoordeelt het resultaat van je werk
en brengt indien nodig correcties aan.
- aanzetten föhnen
- in gewenste verhoudingen

Resultaat
Het kapsel voldoet na de föhntechnieken aan de volgende eisen:
➢
Het kapsel is vierkant geföhnd met bijbehorende aanzetten en verhoudingen. Eisen aan
het herenmodel wat je meeneemt:
• Lengte bovenhaar: minimaal 5 cm.
• De hoofdhuid mag vooraf niet zichtbaar zijn door het bovenhaar.
• Het model mag geen haarverlenging of haaraanvulling hebben.
• Het haar is gewassen,
• Het model is minimaal 16 jaar,
• Indien het model jonger is dan 18 jaar heeft deze toestemming van ouder of voogd voor
de behandeling.
Benodigde examentijd: 15 minuten

Toetsmatrijs 15.2.2 föhnen heer gedekt
Beoordelingscriteria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Coupevorming
Föhntechnieken
Lengtes en punten
Verhouding
Resultaat
Thuisadvies
Omgangsvormen
Werken volgens de richtlijnen

Werkproces
P2-K1-W
1

Weging naar
onderwerp
10%
10%
20%
20%
10%
10%
10%
10%
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Kennis en vaardigheden
▪ kan föhn- en styletechnieken gebruiken tijdens het vormgeven van de coupe
o zowel links- als rechtshandig kunnen föhnen
o verschillende typen föhnbehandelingen:
o aanzetten föhnen
▪ volume bij de aanzet (volume opbouwen)
▪ haren rond vormen (punten naar binnen en buiten)
▪ richting in lengten en punten
▪ doorkammen
▪ in gewenste verhoudingen
o slagföhnen
o bombage (bolling in een bepaalde richting)
o natuurlijk föhnen:
▪ in de natuurlijke valling drogen
o is bekend met gereedschappen bij verschillende föhnbehandelingen:
o föhn
o borstels
o 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
▪ Werken volgens richtlijnen ARBO catalogus kappers
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Beoordelingscriteria 15.2.2 föhnen heer gedekt
Beoordelingscriteria

1.

Coupevorming

2.

Föhntechnieken

3.

Lengtes en punten

4.

Verhouding

5.

Resultaat

6.

Thuisadvies

7.

Omgangsvormen

8.

Werken volgens de
richtlijnen

Beoordeling goed

Er is een kapsel geföhnd dat het effect van de
reeds geknipte vormen en lijnen versterkt.
Er wordt op een professionele manier geföhnd
met borstel, waarbij aanzetten ontstaan en punten
rond worden gevormd.
Lengtes en punten zijn rond gevormd. Het kapsel
is zonder gaten of deuken.
Het verloop van de volumepartijen naar de andere
partijen en onderling verlopen zonder
onderbrekingen.
Er is een houdbaar kapsel, passend bij de vorm
van het gezicht.
Er wordt een professioneel advies gegeven over
shampoo, stylingproducten en salonbezoek.
Geeft bij het model aan wat er gaat gebeuren en
houdt het gesprek gaande.
Werkt volgens arbo normen op een veilige manier.

Maximaal te behalen
punten (minimaal 6
punten voor
voldoende cijfer)
1
1
2
2
1
1
1
1
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