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Voorwaarden algemeen: 

Om het examen te mogen afleggen, dient de deelnemer te beschikken over een door de Anbos erkend diploma 

schoonheidsspecialist. 

De kandidaat en het model dienen beiden over de fysieke en psychische mogelijkheden te beschikken voor het af 

te leggen praktijkexamen camouflage.  

Het model zal door de kandidaat verzocht worden om voorafgaand aan het praktijkexamen een verklaring te 

ondertekenen, waarin het model toestemt in de behandeling.  

Indien het model de Nederlandse taal niet beheerst of begrijpt, dient de kandidaat zorg te dragen voor een tolk. 

De tolk is stand-by tijdens het gehele praktijkexamen.  

Communicatie tussen de examendeelnemer en de cliënt dient in de Nederlandse of Engelse taal gevoerd te 

worden. 

 

Voorwaarden model:  

Voldoet een model niet aan onderstaande eisen welke betrekking hebben op het examen, kan een 

kandidaat worden uitgesloten van het examen. Examengeld kan niet worden geretourneerd of worden 

doorgeschoven naar een volgende examenperiode. De modellen worden voor het examen gewisseld. 

De eisen die voor het model gelden zijn: 
- Het model mag mannelijk of vrouwelijk van aard zijn.  
- Het model dient bereid te zijn de behandeling te ondergaan en tekent hiervoor een formulier dat ze op 

eigen risico deelneemt als model aan dit examen.  
- Indien het model jonger is dan 16 jaar, dient een toestemmingsformulier van een ouder/ verzorger te 

worden overlegd.  
- Het model dient een huidafwijking te hebben, waarbij een duidelijk kleurverschil is die gecamoufleerd 

kan worden. Het te camoufleren oppervlak dient minimaal 12 cm2 groot te zijn. Indien de 
huidafwijking te groot is wordt in overleg met de assessoren een specifieke grootte van het gebied 
aangegeven om te camoufleren. 

-  Hierbij is sprake van één van de volgende indicaties: 
o Pigmentstoornis 
o Hypopigmentaties 

▪ Leucoderma 
▪ Naevus depigmentosus 
▪ Vitiligo  

o Hyperpigmentatie 
▪ Efeliden (in grote getale en donker) 
▪ Fytofotodermatitis 

• Berlock dermatitis 
▪ Lentigines / lentigo senilis 
▪ Melasma gravidarum 
▪ Melasma traumaticum 
▪ Naevus pigmentosus / naevus naevocellularis 

• Blauwe naevus 
▪ Naevus spilus 

o Tatoeages 
o Bloedvatafwijkingen 

▪ Bezemrijs 
▪ Haemangiomata 
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• Naevus cavernosum / caverneuze haemangioma 

• Naevus fructuosum / tubereuze haemangioma 
▪ Lupus eythematodus 
▪ Naevus flammeus / naevus vinosus 
▪ Rosacea in ernstige vorm 

o Bindweefselafwijkingen  
▪ Littekens met duidelijk kleurverschil 

• Hypertrofische littekens 

• Hypotrofische littekens 

• Keloid  
▪ Striae met duidelijk kleurverschil 

Procedure examen: 

De tijdsduur van het examen wordt vastgesteld op 105 minuten. Hierin worden de volgende punten 
afgehandeld: 

1. U wordt door de voorzitter/assessor uitgenodigd het examenlokaal te betreden. Uw model wordt 
bekeken en heeft u de mogelijkheid om uw producten en materialen klaar te zetten voor de 
behandeling. Hiervoor heeft u 15 minuten de tijd.  

2. De modellen worden voor het examen gewisseld. U begint het examen met een analyse en het 
formuleren van een behandel- en adviesplan. U heeft hiervoor 15 minuten de tijd. 

3. Na het formuleren van het behandel- en adviesplan heeft u nog 60 minuten de tijd. U kunt deze tijd 
gebruiken om;  

Uw cliënt een behandeling te geven en voor te bereiden op een eventuele vervolgafspraak, 
zoals u op uw behandel- en adviesplan heeft aangeduid. 

4. Na de behandeling heeft u 15 minuten tijd om uw  werkplek op te ruimen en te reinigen volgens de Code 
van de Schoonheidsspecialist  en voor te bereiden voor een volgende behandeling. 

  
 

 

Kernvraag proeve camouflage; 

- Is de examenkandidaat in staat om een cliënt behorende in de categorie ‘camouflage’ te adviseren, 
behandelen en eventueel door te verwijzen binnen de beschikbare tijd en de geldende 
kwaliteitsnormen? 
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Beoordelingscriteria; 

 Tijdens het examen worden de hygiëneregels in acht genomen, zoals deze bekend zijn in de hygiënecode voor 
de Schoonheidsspecialist. 

 

Beoordelingscriteria; alle beoordelingscriteria dienen minimaal voldoende te scoren om te slagen 

o Voorbereiding  
1. De kandidaat heeft de juiste voorbereidingen getroffen om gedegen en gestructureerd op een 

professionele wijze de behandeling te starten.  De kandidaat heeft een schone, netjes opgeruimde 
werkplek.  

o De materialen zijn gereinigd en gedesinfecteerd en liggen op een praktische werkwijze klaar.  
o De staat van de materialen is deugdelijk.  
o De cliënt is op een gastvrije wijze ontvangen en geïnstalleerd in de stoel.  
o De cliënt is op zijn gemak gesteld en goed voorbereid voor de behandeling. 

2. Huidanalyse  
o De voorgeschiedenis van de cliënt is in kaart gebracht. 
o De kandidaat heeft de afwijking van het model juist in kaart gebracht.  
o De kandidaat heeft de indicaties en contra-indicaties geregistreerd. 

3. Behandelplan 
o De kandidaat heeft een juiste behandelmethode gekozen, passend bij het model. 
o De kandidaat kan de door haar gekozen behandelmethode goed onderbouwen. 

4. Behandeling 
o De kandidaat is in staat een behandeling uit te voeren conform het behandelplan, waarbij de 

doelen zijn behaald.  
o De kandidaat kan de behandeling uitvoeren rekening houdend met de hygiëneregels.  
o De behandeling kan op een technisch correcte wijze worden uitgevoerd, rekening houdend met 

de risico’s en contra-indicaties van de cliënt.  
o De kandidaat kan hierbij passende methoden, technieken en materialen gebruiken. 

5. Advies/voorl. 
o De cliënt is voorgelicht over de behandeldoelen en heeft haar wensen, klachten en risico’s 

duidelijk kunnen maken aan de kandidaat.  
o De kandidaat heeft hierbij het juiste advies betreft thuisbehandeling en doorverwijzing gegeven 

waarbij alle risico’s zijn vermeden of zo nodig in acht zijn genomen.  
o De cliënt is op de hoogte van verdere behandelingen of doorverwijzingen.  

Cesuur; om te slagen dienen alle beoordelingscriteria met een voldoende te worden beoordeeld. 
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Operationalisaties 

De schoonheidsspecialist start de camouflagebehandeling met het reinigen en ontvetten van de huid van het te 
camoufleren gebied. Vervolgens bereidt ze de kleur en brengt het camouflageproduct op. Ze fixeert het te 
camoufleren gebied en werkt de fixatie af. Indien gewenst leert de schoonheidsspecialist de cliënt de 
camouflagetechnieken zelf toe te passen. 
 
CAMOUFLAGE 

1. Camouflage – voorbereiding 
a. Voert de camouflagebehandeling op basis van een behandelplan uit en wijkt indien nodig 

hiervan af. 
b. Werkt hygiënisch en voert de behandeling uit volgens de Code van de Schoonheidsspecialist. 
c. Reinigt en ontvet de huid van het te camoufleren gebied met een daartoe geschikte lotion 

over een oppervlakte tot minimaal 2 centimeter buiten het te camoufleren gebied. 
2. Camouflage -kleurbereiding 

a. Gebruikt de juiste camouflageproducten, specifiek voor camouflage ontwikkeld voor wat 
betreft houdbaarheid, slijtvastheid en vochtbestendigheid. 

b. Gebruikt de juiste hulpmiddelen. 
c. Mengt maximaal 5 verschillende kleurproducten op de juiste wijze. 

3. Camoufleren 
a. Brengt het camouflageproduct met de juiste druktechniek op. 
b. Werkt indien nodig met aangepaste techniek. 
c. Voert de camouflage aansluitend en gelijkmatig uit. 
d. Brengt de camouflage aan op het te behandelen gebied, evenals ca. 2 cm uitwerkgebied. 
e. Brengt de camouflage laag aan met de juiste dikte. 
f. Brengt de juiste kleur aan zodat er geen kleurverschil met de omringende huid ontstaat. 
g. Past de kleurstructuur aan zodat deze aansluit bij de omringende huid. 

4. Afwerking 
a. Fixeert de camouflage met een ruime hoeveelheid poeder, laat deze ca. tien minuten 

inwerken en verwijdert met een geschikte kwast de overtollige poeder. 
5. Nabehandeling 

a. Tamponneert met een vochtige wat het camouflagegebied of werkt de camouflage af met 
een waterspray. 

6. Resultaat 
a. De huidafwijking is niet meer zichtbaar en de kleur is aangepast aan de omringende huid.  


