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Instructies examendeelnemer Proeve van bekwaamheid visagie,

Algemeen:
Na inschrijving voor het examen proeve van bekwaamheid visagie, ontvangt de deelnemer 4 weken voor
aanvang van het examen de examenoproep, met de tijd, datum en locatie van het examen.
Bij de examenoproep ontvangt de deelnemer ook de examenopdracht. De examenopdracht bestaat uit de
visagie-opdracht, en een sfeeromschrijving van de uit te voeren opdracht.
Voorbereidend op het examen dient de deelnemer zich voor te bereiden op de examenopdracht door het
model en de visagieopdracht voor te bereiden, informatie te verzamelen die betrekking heeft op de opdracht,
voor de materialen te zorgen, eventueel een moodbord voor te bereiden en het werkplan te maken.
Het werkplan visagie kan worden gedownload van de website van TCI en dient bij het examen te worden
ingeleverd. Het werkplan dient voor het examen te worden voorbereid en te worden ingevuld. Het onderdeel
reflectie wordt pas ingevuld op het examen na uitvoer van de visagiebehandeling.

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 examen dient uitvoerbaar te zijn conform de betreffende visagie-opdracht bij het meegebrachte
model.
 De examendeelnemer en het model dienen beiden over de fysieke en psychische mogelijkheden te
beschikken voor het af te leggen praktijkexamen visagie.


Het model zal door de examendeelnemer verzocht worden om voorafgaand aan het praktijkexamen
een verklaring te ondertekenen, waarmee het model toestemt in de behandeling.



Indien het model de Nederlandse taal niet beheerst of begrijpt, dient de examendeelnemer zorg te
dragen voor een tolk. De tolk is stand-by gedurende het gehele praktijkexamen.

Procedure examen:
De tijdsduur van het examen wordt vastgesteld op 2 uur. De volgende procedure wordt gevolgd:
 Ontvangst in examenlokaal en werkplekvoorbereiding:
15 minuten
De assessoren beoordelen de modellen en controleren werkplannen aan de hand van de
examenopdrachten. Zij geven vervolgens accoord voor het starten van de visagiebehandeling.



Start visagiebehandeling aan de hand van de examenopdracht:
90 minuten
De assessoren beoordelen de make-up, styling van de examenopdracht.
Opruimen werkplek:
15 minuten
De assessoren beoordelen de hygiëne en werkhouding.

Kernvraag proeve visagie;


Is de examendeelnemer in staat om bij een cliënt een make-up aan te brengen aangepast aan de
omstandigheden van de opdracht?
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Instructies examendeelnemer Proeve van bekwaamheid visagie,

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

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 Het werkplan alsmede de analyse behorende bij de opdracht zijn volledig ingevuld en liggen
ter inzage klaar voor de examinatoren.
o De examendeelnemer toont inzicht in de uitvoering van het werkplan; in zowel de make-up als
de styling;
o De examendeelnemer kan de make-up en styling toelichten.
3. Make-up
o De examendeelnemer brengt de make-up professioneel aan;
o De kleurtoepassing is technisch correct en is volgens het werkplan;
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.

Beroepshouding en werkkleding
De examendeelnemer dient een professioneel aanzien te hebben met kleding die makkelijk te reinigen
is (volgens de code van de visagist en zoals opgenomen in de exameneisen). De haardracht van de
examendeelnemer is zodanig dat deze niet in het gelaat van het model hangt of een belemmering
vormt bij de uitvoering van de opdracht. Het geheel dient een professionele uitstraling te hebben.
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