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Te toetsen kerntaken en werkprocessen: 

P3-K1 Specialistische haarbehandeling bij heer uitvoeren 

W2 Knipt en stylet het haar van een kort model 

 

Toetsplan: 
Zie geel gearceerde onderdeel 

 

 Profieldeel haarstylist heer 25645 

Toets-
code 

Naam 
Onderdeel  

Toets  Kerntaak Werkproce
s 

Beoordelin
gsvorm 

Cijfers minimaal te 
behalen: 6 
 

15.1 Vaardigheden 
haarstylist heer 

15.1.1 specialistische 
haarbehandeling heer 

P3-K1 1, 2, 3, 4, 5 theorietoets 1 cijfer 

15.1.2 portfolio-
assessment technieken 
haarstylist heer 

praktijktoets 1 cijfer 

15.2 Heer gedekte 
coupe 

15.2.1 knippen/snijden 
heer gedekt 

1 Praktijktoets 1 cijfer 

15.2.2 Föhnen 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 
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Toets 15.3 knippen/stylen kort model heer 
 

 

Examenopdracht 15.3 knippen/stylen kort model heer 

Je knipt en stylet het haar in een kort model. Je knipt het bovenhaar en brengt effilatie aan in het 

haar. Je knipt de zij- en achterpartij op gebruikmakend van een kam en tondeuse. Je verwijdert 

nekhaar met een scheermes. Je stylet het haar zo nodig gebruikmakend van stylingsproducten. 

Indien gewenst föhn je het haar om droog te maken of om een stijlvorm (bijvoorbeeld een kuif) 

te maken. Je beoordeelt het resultaat van je werk en brengt indien nodig correcties aan.  

 

Resultaat 

Het kapsel voldoet aan de volgende eisen:  

➢ Het haar is  opgeschoren;  zijkanten moeten met tondeuse zonder opzetstukken tot 
minimaal 3 cm boven het oor van oor tot oor over het achterhoofd in een ongeveer 
horizontale lijn,  kapsels mogen ook met disconnectie aan 1 of beide kanten, waarbij de 
lijn van het achterhoofd wel in een horizontale lijn ongeveer is. De zijkanten zijn altijd 
opgeschoren tot minimaal 3 cm boven het oor.    

➢ Het contour en onder in de nek is niet langer dan 3mm,  
➢ De nekpartij verloopt vloeiend  van niets naar iets,  
➢ Er is rekening gehouden met de groeirichting en de structuur van het haar,  
➢ Het haar is op de juiste lengte en vorm geknipt en gestylet,  
➢ Er is gelijkmatig opgeknipt op de kam en tondeuse (afnemende lengte) zonder 

opzetstukken 
➢ Minimaal 2 cm van het haar wordt ingekort van alle partijen, 

 

Eisen aan het model wat je meeneemt: 

o Bovenhaar is minimaal 7 cm, zij en achterpartij is minimaal 3 cm, 

o De hoofdhuid is niet zichtbaar door bovenpartij,  

o Het haar is gewassen, 

o Het model is minimaal 16 jaar, 

o Indien het model jonger is dan 18 jaar heeft deze toestemming van ouder of voogd voor 

de behandeling. 

 

Benodigde examentijd: 35 minuten 
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Toetsmatrijs 15.3 knippen/stylen kort model heer 
Beoordelingscriteria Werkproces 

P3-K1-W 
Weging naar 
onderwerp 

 2  
1. Toepassing en uitvoering van de kniptechnieken* 

(kritiek item; moet voldoende) 
 

40% 

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

10% 

3. Resultaat kapsel, controleren en aanbrengen correcties 
Aansluiting partijen 
Contouren 
Effilatie 

40% 

4. Advies aan klant voor onderhoud kapsel 10% 
 

Kennis en vaardigheden 
Basiskennis klantkenmerken 
▪ Herkent verschillende type haar 

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

o Beschermend, sociaal en esthetisch 
 
Basiskennis gezichtsvormen 
• Ovaal, rechthoekig, rond, vierkant, driehoekig, assymmetrisch 
 
Basiskennis 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 
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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 
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: diepte-, lengte- en punteffilatie met coupe- en/of effileerschaar 

▪ effecten van verschillende soorten effilatie met schaar 
o - diepte-effilatie 
o - punt-effilatie 
o - lengte-effilatie 

 
▪ 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) 
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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: 

▪ vloeiend met de juiste snelheid de tondeuse over de (knip)kam bewegen 
 
▪ Werken volgens richtlijnen ARBO catalogus kappers 
 

 

Beoordelingscriteria 15.3 knippen/stylen kort model heer 
Beoordelingscriteria Beoordeling goed Maximaal te 

behalen punten 
(minimaal 6 
punten voor 
voldoende 
cijfer) 

1. Toepassing en uitvoering 
van de kniptechnieken* 
(kritiek item; moet 
voldoende) 

 

Tondeuse over kam techniek wordt 
professioneel uitgevoerd. Gebruikt een flexibele 
kam aan de contouren. 

4 

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

Legt model duidelijk uit wat er gaat gebeuren 
en houdt het gesprek gaande. 

1 

3. Resultaat kapsel, 
controleren en 
aanbrengen correcties 

Aansluiting partijen 
Contouren 
Effilatie 

De diverse partijen moeten, indien van 
toepassing, onderling op elkaar aansluiten en 
gelijkmatig verlopen. 
Het haar aan de contouren en in de nek zijn 
vloeiend opgeschoren. 
Er zijn strakke zijcontouren aangebracht. 
De nekpartij loopt van niets naar iets. 
Nekharen zijn verwijderd. 
Het bovenhaar is duidelijk zichtbaar geëffileerd. 

4 

4. Advies aan klant voor 
onderhoud kapsel 

Geeft een professioneel thuisadvies betreffende 
de producten en salonbezoek. 

1 

 

 

 

 

 


