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Te toetsen kerntaken en werkprocessen:
P3-K1

Specialistische haarbehandeling bij heer uitvoeren

W4

Knipt/trimt baard en snor

W5

Scheert en masseert de huid

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

3
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Toets 15.4.1 knippen/trimmen baard en snor
Examenopdracht 15.4.1 knippen/trimmen baard en snor
Je geeft advies over de vorm van de baard en eventueel snor. Je knipt een baard en zo nodig de
snor op basis van de wens van de klant en het gegeven advies. Je wast en verzorgt het
gezichtshaar. Je modelleert het gezichtshaar met kam en schaar en/of tondeuse en bepaalt de
contourlijnen. Je werkt de contourlijnen met een scheermes af. Je verwijdert overtollig haar en
controleert het resultaat van de behandeling en corrigeert, indien nodig. Tot slot reinig, verfris
en verzorg je de huid.
Resultaat
➢ De baard en eventueel snor van de klant zijn vakkundig in model geknipt/getrimd.
Eisen aan het herenmodel wat je meeneemt:
• Een baardgroei die lang genoeg is om te knippen/trimmen. Eventueel met snor,
• 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: 30 minuten

Toetsmatrijs 15.4.1 knippen/trimmen baard en snor
Beoordelingscriteria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Werkt zorgvuldig volgend DABplan
Werkt naar tevredenheid klant
Techniek knippen/trimmen
Techniek wassen baard, reinigen en verfrissen van de
huid
Houdt rekening met groeirichting
Resultaat getrimde baard en snor
Advies onderhoud en thuisverzorging
werken volgens de richtlijnen

Werkproces
P3-K1-W
4

Weging naar
onderwerp
10%
10%
20%
20%
10%
10%
10%
10%
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Kennis en vaardigheden
▪ 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
▪ haar groeit vaak in de hals omhoog
o normale baardgroei
o lichte baardgroei
▪ vaak lichte inplantering op kin en bovenlip
o is bekend met invloed van huidtypes op:
o haargroei
o haarimplant
▪ 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
o 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
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Beoordelingscriteria 15.4.1 knippen/trimmen baard en snor
Beoordelingscriteria

Beoordeling goed

1.

Werkt zorgvuldig volgens
DABplan

2.

Werkt naar tevredenheid klant

3.

Techniek knippen/trimmen

4.

Techniek wassen baard, reinigen
en verfrissen van de huid

5.

Houdt rekening met
groeirichting
Resultaat getrimde baard en
snor

Het DAB-plan en de uit te voeren
technieken zijn passend bij de
behandeling en worden op correcte wijze
uitgevoerd.
Inventariseert de wens van de klant. De
klant is tevreden over de behandeling.
Het gereedschap wordt op de juiste
manier gehanteerd en de
behandeltechnieken worden op correcte
wijze toegepast.
De baard is op juiste wijze verzorgd,
passend bij het haartype. De huid is
gereinigd en verfrist.
Werkt zowel met de haargroeirichting
mee als tegen de haarrichting in.
Het resultaat van de behandeling is
overeenkomstig het DAB-plan en naar
tevredenheid van de klant.
Het advies is passend bij de huid en het
haartype van de klant.
Werkt veilig volgens de arbo normen.

6.
7.
8.

Advies onderhoud en
thuisverzorging
werken volgens de richtlijnen

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

1
2

2
1
1
1
1
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Toets 15.4.2 Scheert en masseert de huid
Examenopdracht 15.4.2 scheert en masseert de huid
Je controleert de conditie van de huid en de groeirichting van het baardhaar. Je zeept de te
scheren huid in met de kwast met scheerzeep en warm water. Als er voldoende is ingezeept span
je de huid en scheer je het baardhaar in de groeirichting weg. Als de conditie van de huid het
toelaat, zeep je het voor de tweede maal in en scheert het baardhaar nogmaals tegen de
groeirichting in. (uitscheren) Daarna gebruik je een warme doek en een koude doek. Je sluit de
poriën met water en aluinblok en stopt daarmee kleine bloedingen. Je sluit de behandeling af
met een gezichtsmassage en gebruikt hierbij een geschikt product. Je masseert de huid van het
gezicht. Na afloop verwijder je het massageproduct en sluit de behandeling af met verzorgingsen/of verfrissende producten en eventueel talkpoeder.
Resultaat
➢ Het gezichtshaar van het model is vakkundig glad geschoren. De hoofdhuid en gezicht zijn
gemasseerd.
Eisen aan het herenmodel wat je meeneemt:
• Zichtbare baardgroei waarbij de lengte de groeirichting van het haar aangeeft,
• 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: 30 minuten

Toetsmatrijs 15.4.2 scheert en masseert de huid
Beoordelingscriteria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Herkent conditie van de huid en gezichtshuidproblemen
Scheert volgens de 14 stappen van het stappenplan
Scheerbeweging met mes vanuit de pols
Past scheertechnieken toe; met haargroeirichting, tegen
haargroeirichting en hellingsgraad mes 30-45 graden
Resultaat
Thuisadvies en naar tevredenheid model werken
Massage en nazorg
Werken volgens de richtlijnen

Werkproces
P3-K1-W
5

Weging naar
onderwerp
10%
20%
10%
20%
10%
10%
10%
10%
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Kennis en vaardigheden
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
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:
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▪

▪

▪

▪

▪

▪ 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
kan massagetechnieken toepassen: effleurages, rotaties, petrissages, tapotements en vibraties
massagetechnieken:
o euffleurrages
o strijkmassage
o petrissages
o kneedmassage
o tapotements
o klopmassage
o rotaties
o draaiende beweging
o vibratie
o trilmassage
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o

frictie
o

drukmassage

Beoordelingscriteria 15.4.2 scheert en masseert de huid
Beoordelingscriteria

Beoordeling goed

1.

Het DAB-plan en de uit te voeren technieken
zijn passend bij de behandeling en worden op
correcte wijze uitgevoerd.
Inventariseert de wens van de klant. De klant is
tevreden over de behandeling.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Herkent conditie van de
huid en
gezichtshuidproblemen
Scheert volgens de 14
stappen van het
stappenplan
Scheerbeweging met mes
vanuit de pols
Past scheertechnieken toe;
met haargroeirichting,
tegen haargroeirichting en
hellingsgraad mes 30-45
graden
Resultaat
Thuisadvies en naar
tevredenheid model
werken
Massage en nazorg
Werken volgens de
richtlijnen

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

Het gereedschap wordt op de juiste manier
gehanteerd en de behandeltechnieken worden
op correcte wijze toegepast. Tijdens het
scheren wordt de huid strak gespannen.
Het gereedschap wordt op de juiste manier
gehanteerd en de behandeltechnieken worden
op correcte wijze toegepast. Tijdens het
scheren wordt de huid strak gespannen.

1

Er zijn geen wondjes ontstaan. De huid is glad
geschoren.
Het resultaat van de behandeling is naar
tevredenheid van de klant. Er is een passend
advies gegeven voor de verzorging thuis.
Er is een massage gegeven passend bij het
huidtype van de klant. De juiste
nazorgproducten worden gebruikt.
Werkt veilig volgens de arbo normen.

1

2

1
1
1
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