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Vooraf: 

De examenopdracht bestaat uit de visagie-opdracht, en een sfeeromschrijving van de uit te voeren opdracht. 

De opdracht wordt 2 weken voorafgaand aan het examen verstrekt aan de deelnemer. 

De deelnemer bereidt zich voor op het examen. Dit examen wordt ook wel genoemd: proeve van 

bekwaamheid. Want er wordt gekeken door een assessor hoe bekwaam je bent.  

De deelnemer aan het examen zorgt voor een examenmodel en bereidt zich voor door de make-up opdracht 

thuis te oefenen.  

Verzamel thuis al de spullen die je op het examen nodig hebt om de visagie- opdracht te gaan uitvoeren. 

Voorwaarden model: 

Voldoen modellen niet aan onderstaande eisen welke betrekking hebben op het examen, kan een 

examendeelnemer worden uitgesloten van het examen. Examengeld wordt niet geretourneerd of  

doorgeschoven naar een volgende examenperiode. 

De eisen die voor het model gelden zijn: 

 Het model dient geschikt te zijn om de visagieopdracht uit te voeren.  

 Het model moet voor  het praktijkexamen een verklaring te ondertekenen, waarmee het model 

toestemt in de behandeling. Is het model jonger dan 18 jaar, dient een ouder of voogd de verklaring 

vooraf te ondertekenen.   

Verloop examen: 

Op de dag van het examen neem je alle spullen mee naar school die je nodig hebt. Je zorgt ervoor dat je zelf er 
ook netjes uitziet, je werkkleding aandoet en dat al je spulletjes schoon zijn.  
 
Het examen duurt totaal 2 uur. De tijd is als volgt ingedeeld:  
 
15 minuten:  Je spullen klaarzetten in het lokaal. Je maakt je werkplek netjes in orde.  

De assessor kijkt of je model geschikt is en of er toestemming is gegeven door de ingevulde 
verklaring model.  
De assessor geeft akkoord voor starten van de visagiebehandeling.  

 
90 minuten:  Je hebt anderhalf uur de tijd om de make-up aan te brengen en het model te stylen.  
  De assessor kan ondertussen vragen stellen aan je over wat je aan het doen bent.  
  Als je klaar bent beoordeeld de assessor de make-up.  
 
15 minuten Ondertussen dat de assessor jouw model beoordeelt ruim jij je werkplek op, je maakt je 

spullen schoon en laat je werkplek netjes en schoon achter.  
 
 

Kernvraag proeve basisvisagie; 

 Is de examendeelnemer in staat om bij een cliënt een eenvoudige make-up aan te brengen aangepast 
aan de omstandigheden van de opdracht? 
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Beoordelingscriteria  

Om te slagen dienen alle 4 de beoordelingscriteria te worden gewaardeerd 

met een voldoende. 

1. Voorbereiding  
o De examendeelnemer heeft een schone, netjes opgeruimde werkplek; 
o De materialen zijn gereinigd en gedesinfecteerd en liggen op praktische wijze klaar; 
o De staat van de materialen is deugdelijk; 
o De cliënt is op gastvrije wijze ontvangen en geïnstalleerd op de stoel; 
o De cliënt is op zijn/haar gemak en goed voorbereid op de behandeling. 

2. Toepassing 
o De basismake-up en eenvoudige styling past bij de examenopdracht.  
o De styling is passend bij het model. 

3. Make-up 
o De examendeelnemer brengt de make-up professioneel aan; 
o De kleurtoepassing is technisch correct en is volgens de examenopdracht. 
o De uitstraling van het resultaat is overeenkomstig de examenopdracht. 

4. Werkhouding/verzorging 
o De examendeelnemer heeft een professionele werkhouding; 
o De werkverzorging is volgens de hygiëneregels en richtlijnen; 
o De cliënt wordt op professionele wijze geïnformeerd en begeleid tijdens de behandeling. 
o De werkplek dient gedurende de gehele behandeling overzichtelijk en hygiënisch te blijven. 
o Er wordt gekeken of er cliëntgericht, vriendelijk en begeleidend gewerkt wordt. 

 

 

Mee te nemen materialen door examendeelnemer 

. 
 Hoeslaken voor over de stoel. 

 Handdoek/kapmantel voor op de schouders  van het model. 

 Benodigde visagie- en stylingmaterialen. 

 Examenopdracht. 
 

Beroepshouding en werkkleding  

Zorg dat je een professionele werkhouding hebt. Dat je er verzorgd uit ziet, je eigen haren met een 
haarspeld vast zitten en niet in je gezicht hangen.  
Je draagt werkkleding die schoon is. 
Praat netjes met je model en de assessor en heb een vriendelijke houding.  
 
 


