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1. Instructie student
Inleiding
Je gaat beginnen met het portfolio(-examen) voor het examen haarmodelijn. In dit document staat hoe het
examen in elkaar zit en wat er van je wordt verwacht. Zorg dat je deze informatie nauwkeurig leest.
Veel succes met het examen!

Kerntaken en werkprocessen
In dit examen laat je zien dat je aan de eisen voldoet die horen bij het examen haarmodelijn. Je laat zien dat je
de onderstaande onderdelen beheerst:
P3-K2 Een kapsalon leiden

P3-K2-W4

P3-K2-W4 Vertaalt trends naar een eigen haarmodelijn

Vakkennis en vaardigheden
• volgt nauwgezet trends en ontwikkelingen;
• formuleert op concrete wijze uitgangspunten zoals thema’s, onderwerpen, vormen en soorten kapsels,
kleuren, omvormingen en te gebruiken materialen en kan de keuzes onderbouwen;
• maakt een ontwerp van de nieuwe kapsels en ondersteunt het ontwerp met beeldmateriaal (bijv.
vaktechnische tekening of foto’s) en evt. instructies;
• kiest passende materialen en hulpmiddelen om de nieuwe kapsels te realiseren;
• houdt rekening met vervaardigingswijze, behandelingsduur en kosten van de te ontwikkelen kapsels;
• betrekt medewerkers actief bij zijn plannen en evalueert de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de nieuwe
haarmodelijn.
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1.1 Algemene informatie over het examen
Hieronder staat algemene informatie over het examen. In paragraaf 1.2 is beschreven wat je precies moet
doen, wat je moet laten zien of inleveren en hoe dit wordt beoordeeld staat beschreven in paragraaf 1.3.
Om in aanmerking te komen voor het behalen van het examen haarmodelijn moet de student voor de
volgende onderdelen een ‘voldoende’ of ‘goed’ gehaald hebben:
Portfolio-assessment met cgi
Examenopdrachten bestaande uit de volgende onderwerpen:
a. Werkproces 4:
i. Vertaalt trends naar een eigen haarmodelijn
Verdediging examenopdrachten middels een criteriumgericht interview met een beoordelaar;
Algemeen: de examensituatie
Je gaat aan de slag met je portfolio.
Je kunt de opdrachten zelfstandig uitvoeren of in opdracht van je docent. Vraag je docent informatie wanneer
je de opdrachten kunt gaan maken en wat hiervoor vereist is, wanneer de deadline is en hoe je de opdrachten
moet inleveren.
Voordat je het criteriumgericht interview kunt gaan afleggen, moeten alle examenopdrachten zijn ingeleverd
en zijn ingelezen door de assessor.
De beoordeling
Bij iedere opdracht dien je de stappen die je doorloopt om tot het eindproduct te komen vast te leggen. Dat
kan door screenshots, mindmappen, verslaglegging, moodboard, etc.

Voorbereiding op het examen
Als alle bewijsstukken beschreven per opdracht zijn ingediend, kan het interview plaatsvinden met de assessor.
In het interview ga je toelichten hoe je tot het eindresultaat bent gekomen.
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1.2 Portfolio- opdrachten
Zorg ervoor dat je de opdrachten en de beoordelingsformulieren (zie volgende hoofdstuk) nauwkeurig leest,
zodat je weet wat er van je wordt verwacht wanneer je aan het portfolio(-examen) begint.

Opdracht: vaktechnische en modische ontwikkelingen
Om een goede haarmodelijn te ontwikkelen is het belangrijk om voortdurend bij te houden hoe de
vaktechnische en modische ontwikkelingen in de kappersbranche zijn en welke trends te verwachten
zijn.
Stap 1:
Zoek verschillende informatiebronnen waarin de vaktechnische en modische ontwikkelingen in de
kappersbranche beschreven staan. Denk aan: algemene media: mode en fashion tijdschriften (nationaal en
internationaal), websites, YouTube, Facebook, televisie, vakliteratuur (nationaal en internationaal)
bijvoorbeeld: ANKO-kapperszaken, Top Hair, Coiffure, Mooi Lijfstijl.
Stap 2
Kies minimaal 3 verschillende relevante bronnen en schets een beeld van de huidige vaktechnische en
modische ontwikkelingen in de kappersbranche.
Stap 3
Kies één vak de beschreven ontwikkelingen en werk deze dieper uit.
Stap 4
Omschrijf als laatst hoe je de vaktechnische en modische ontwikkelingen gaat blijven volgen in de toekomst
en tijdens je werk.
Archiveer de volgende gegevens in je examenportfolio:
Gebruikte informatiebronnen, minimaal 3 verschillende relevante bronnen, een uitgewerkte ontwikkeling,
methode om de ontwikkelingen te blijven volgen in de toekomst.
Voorbereiding criteriumgericht interview:
Bereid je voor op het gesprek met de beoordelaar.
Gespreksonderwerpen:
Welke vaktechnische en modische ontwikkelingen spreken je aan en waarom?
Hoe zorg je ervoor dat je deze ontwikkelingen kan blijven volgen in de toekomst?
Motiveer je werkwijze met je achterliggende kennis van voor de onderneming/sector relevante
samenwerkingsvormen en basiskennis over het kappersvak en de haarmodelijn.

4

Opdracht: Ontwerpen voor een haarmodelijn
Je hebt nu onderzoek gedaan naar de huidige vaktechnische en modische ontwikkelingen. Deze trends en
ontwikkelingen ga je in deze opdracht verder uitwerken naar een ontwerp voor een haarmodelijn.
Stap 1:
Kies een thema voor een haarmodelijn dat je aanspreekt. Denk hierbij na over de onderwerpen, vormen en
soorten kapsels, kleuren, omvormingen en te gebruiken materialen. Werk dit vast uit in een conceptplan
voor 3 haarmodelijnen.
Stap 2
Maak van je uitgewerkte ideeën een moodboard en werk een aantal tekeningen uit of maak gebruik van
foto’s.
Stap 3
Leg je uitgewerkte ideeën voor aan je klasgenoten of docent en vraag om feedback op je gemaakte ideeën.
Verwerk deze feedback in je plan.

Archiveer de volgende gegevens in je examenportfolio:
Gebruikte informatiebronnen, thema en conceptplan 3 haarmodelijnen, feedback op je gemaakte ideeën.
Voorbereiding criteriumgericht interview:
Bereid je voor op het gesprek met de beoordelaar.
Gespreksonderwerpen:
Waarom heb je voor een bepaald thema gekozen en hoe zie je dit terug in je conceptplannen?
Welke feedback heb je gekregen en hoe heb je dit verwerkt in je plannen?
Motiveer je werkwijze met je achterliggende kennis van voor de onderneming/sector relevante
samenwerkingsvormen en basiskennis over het kappersvak en de haarmodelijn.
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Opdracht: Vastlegging ontwerp
Je hebt nu nieuwe haarmodelijnen bedacht en deze verwerkt in conceptplannen. Het is nu belangrijk om je
ontwerp vast te gaan leggen.
Stap 1:
Kies je beste conceptplan uit. Dit plan ga je verder uitwerken in een ontwerp. Beschrijf hoe je het ontwerp
gaat afstemmen op gezichtsvormen, haartypen en het huidige modebeeld. Voeg deze onderdelen toe aan je
conceptplan.
Stap 2
Ondersteun je ontwerp met beeldmateriaal (bijvoorbeeld vaktechnische trainingen of foto’s). Zorg ervoor
dat het voor iedereen duidelijk is welke kant je op wilt met je ontwerp.
Stap 3
Maak instructies voor je ontwerp. Zorg er hierbij voor dat iedere beroepsbeoefenaar weet hoe je het
ontwerp toe moet passen en van begin tot eind moet implementeren.

Archiveer de volgende gegevens in je examenportfolio:
Gebruikte informatiebronnen, ontwerp gericht op gezichtsvormen, haartypen en huidige modebeeld,
ondersteunend materiaal en instructies van het ontwerp.
Voorbereiding criteriumgericht interview:
Bereid je voor op het gesprek met de beoordelaar.
Gespreksonderwerpen:
Hoe ga je in je ontwerp om met gezichtsvormen, verschillende haartypen en het huidige
modebeeld.
Hoe zou je aan een collega uitleggen hoe je dit kapsel zou implementeren?
Welk beeldmateriaal heb je gebruikt om je ontwerp te ondersteunen en uit te leggen.
Motiveer je werkwijze met je achterliggende kennis van voor de onderneming/sector relevante
samenwerkingsvormen en basiskennis over het kappersvak en de haarmodelijn.
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Opdracht: Uitstraling haarmodelijn
Je hebt nu een specifiek plan uitgewerkt in een ontwerp. Er resteren nu nog maar een aantal onderdelen
zoals de aansluiting van het ontwerp op de uitstraling van de kapsalon en op de verschillende doelgroepen.
Stap 1:
Bepaal eerst wat de uitstraling is van je (toekomstige) kapsalon. Bedenk welke producten je gebruikt en wat
het thema is van de kapsalon. Voeg ook hier eventueel beeldmateriaal toe om je thema te ondersteunen.
Stap 2
Bepaal nu de doelgroep waarop de haarmodelijn van toepassing is. Bepaal bij welke klanten je ontwerp het
beste aansluit en hoe je dit bij andere klanten zou kunnen toepassen.
Stap 3
In deze stap ga je kijken hoe je het nieuwe ontwerp van de haarmodelijn kan laten aansluiten bij de
uitstraling van je salon en hoe je dit het beste toe kan passen bij je doelgroep. Beschrijf welke onderdelen je
gaat aanpassen en waarom. Denk hierbij aan thema’s, onderwerpen, vormen en soorten kapsels, kleuren,
omvormingen en te gebruiken materialen.
Archiveer de volgende gegevens in je examenportfolio:
Gebruikte informatiebronnen, uitstraling salon, beoogde doelgroep, aansluiting ontwerp.
Voorbereiding criteriumgericht interview:
Bereid je voor op het gesprek met de beoordelaar.
Gespreksonderwerpen:
Wat is de uitstraling van je (toekomstige) salon en waarom heb je hiervoor gekozen?
Welke doelgroep spreekt je ontwerp het meeste aan en hoe zou je het ontwerp aan kunnen passen
voor andere doelgroepen?
Kun je laten zien hoe je ontwerp aansluit op de uitstraling van je salon en op de doelgroep.
Motiveer je werkwijze met je achterliggende kennis van voor de onderneming/sector relevante
samenwerkingsvormen en basiskennis over het kappersvak en de haarmodelijn.
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Opdracht: Evaluatie en integratie
Je ontwerp is nu zo goed als klaar. Je hebt nagedacht over je ontwerp zelf, over de uitstraling en toepassing
binnen de huidige salon en doelgroep. Je ontwerp is nu klaar voor de evaluatie en integratie.
Stap 1:
Je gaat nu je ontwerp presenteren aan je vakgenoten, medewerkers van de salon en of begeleider. Denk
goed na hoe je het ontwerp wil presenteren en hoe dit moet overkomen bij de toehoorders.
Stap 2
Maak van je ontwerp een presenteerbaar geheel. Denk aan PowerPoint, foto’s, video’s, demonstraties etc.
Wees creatief in de uitvoering en hou de uitstraling van je ontwerp hierbij in je achterhoofd.
Stap 3
Betrek je vakgenoten, medewerkers van de salon en of begeleider actief mee aan de hand van je
gepresenteerde ontwerp. Vraag actief naar feedback onder andere over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid
van de nieuwe haarmodelijn.
Stap 4
Verwerk deze feedback aantoonbaar in je definitieve nieuwe haarmodelijn.
Archiveer de volgende gegevens in je examenportfolio:
Gebruikte informatiebronnen, te presenteren haarmodelijn, feedback op je ontwerp, definitieve
haarmodelijn.
Voorbereiding criteriumgericht interview:
Bereid je voor op het gesprek met de beoordelaar.
Gespreksonderwerpen:
Waarom heb je deze manier van presenteren gekozen en wat zou je eventueel achteraf anders
hebben kunnen doen?
Welke feedback heb je ontvangen en hoe heb je dit verwerkt naar je definitieve haarmodelijn?
Zou je deze haarmodelijn zelf gebruiken in je salon en aanraden aan collega’s?
Motiveer je werkwijze met je achterliggende kennis van voor de onderneming/sector relevante
samenwerkingsvormen en basiskennis over het kappersvak en de haarmodelijn.
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1.3 Beoordelingsformulieren
Voorwaardelijke toetsing voor deelname aan het gesprek

Beoordeling van de kwaliteit van de bewijzen (voorwaardelijk)
J

Criterium

N

Het portfolio is compleet: alle opdrachten zijn ingeleverd,
Het geheel aan aangeleverde bewijzen is gevarieerd en voldoende genoeg:
Per opdracht bronnen, uitwerkingen, eindproduct
De bewijzen zijn relevant:
Passend bij de opdracht
De bewijzen zijn actueel:
Niet ouder dan 2 schooljaren
De bewijzen zijn authentiek:
Behorend en gemaakt door de student zelf.
Er is een bewijs van de docent aanwezig.
De bewijzen in het portfolio voldoen aan de volgende eisen;
-

Duidelijk leesbaar,

-

Aantrekkelijk gepresenteerd,

-

Informatie helder en geordend.

Indien hierboven overal JA is ingevuld kan worden overgegaan tot de inhoudelijke beoordeling.
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Toelichting indien ‘nee’ aangekruist.

Indicatoren Beoordeel alle indicatoren met het aantal punten horende bij:
Goed, Voldoende of Onvoldoende
portfolioassessment
haarmodelijn
P3-K2-W4 Vertaalt trends naar een eigen haarmodelijn
Vaktechnische en
De salonmanager houdt aantoonbaar voortdurend bij hoe de vaktechnische en
modische
modische ontwikkelingen in de kappersbranche zijn en welke trends te
ontwikkelingen
verwachten zijn.
Hulpmiddelen:
Algemene media: mode en fashion tijdschriften (nationaal en internationaal),
websites, YouTube, Facebook, televisie, vakliteratuur (nationaal en
internationaal) bijvoorbeeld: ANKO-kapperszaken, Top Hair, Coiffure, Mooi
Lijfstijl.
Ontwerpen voor een
haarmodelijn

De salonmanager vertaalt zijn kennis m.b.t. de trends en ontwikkelingen naar
ontwerpen voor een haarmodelijn.
Hulpmiddelen:
- thema’s, onderwerpen, vormen en soorten kapsels, kleuren, omvormingen en
te gebruiken materialen.
- ontwerp maken op basis van bijvoorbeeld: oriëntatie, moodboard, tekenen,
fotograferen

Vastlegging ontwerp

De salonmanager stemt een ontwerp af op gezichtsvorm, type haar en het
modebeeld en legt het ontwerp vast.
Hulpmiddelen:
Ondersteun het ontwerp met beeldmateriaal (bijv. vaktechnische tekening of
foto’s) en eventueel instructies

Uitstraling
haarmodelijn

De salonmanager laat de haarmodelijn aansluiten bij de uitstraling van de
kapsalon en bij de verschillende doelgroepen.
Hulpmiddelen:
- thema’s, onderwerpen, vormen en soorten kapsels, kleuren, omvormingen en
te gebruiken materialen

Evaluatie en integratie

De salonmanager heeft de nieuwe kapsels aantoonbaar voorgelegd en
geëvalueerd met medewerkers en/of begeleider en past het ontwerp naar
aanleiding van de feedback aan.
Hulpmiddelen:
Betrekt medewerkers actief bij zijn plannen en evalueert de haalbaarheid en
uitvoerbaarheid van de nieuwe haarmodelijn
Overdraagbaar beeldmateriaal, bijvoorbeeld:
- tekenen, fotograferen, video maken, moodboard, portfolio
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Punten
0-1.5-2

Berekening van het cijfer:
maximaal 10 punten – cesuur 55%
Cijfer

Aantal punten Deel I

3

0-3

4

3.5-4

5

4.5-5

6

5.6-6

7

6.6-7

8

7.5-8

9

8.5-9

10

9.5-10
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