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Inhoud

Dit werkboek bouwt voort op Werken in een beautysalon. In dat boek leer je al basisvaardigheden
voor schoonheidsverzorging met de daarbij noodzakelijke theorie. In Werken in een beautyfarm ga je
meer de diepte in. Er komen vooral vaardigheden met ondersteunende theorie aan bod voor de
verzorging van het gezicht en de handen.
Voor de afronding van het keuzevak Huidverzorging is er een extra opdracht gericht op de praktische
verzorging van de rug. En voor het keuzevak Hand- en voetverzorging is er een extra opdracht rondom
de praktische verzorging van de voeten. Je hoort van je docent welke extra opdrachten jij gaat doen.
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Werken met Edu4all

REGISTREREN, AANMELDEN EN LICENTIE ACTIVEREN
Je gaat aan de slag met Edu4all. Volg volgend schema om te kijken wat je moet doen.

Wachtwoord:Gebruikersnaam:  

Ga naar bronnen.edu4all.nl/bronnen/
handleiding en bekijk de film 
Licentie activeren.

Ga naar licentie.edu-actief.nl. 
Klik op Aanmelden.

Kies voor Aanmelden via Edu’Actief.

Kies voor Een nieuwe gebruikersnaam 
aanmaken.

Maak een gebruikersnaam en wachtwoord 
aan.
Gebruikersnaam = je schoole-mailadres*
Wachtwoord = naam van je school

*Heb je geen schoole-mailadres? Vraag dan 
  je docent om een gebruikersnaam.

Schrijf je gebruikersnaam en wachtwoord 
op in de vakken onderaan deze pagina.

Vul op de website de licentie in die op 
de eerste pagina van dit werkboek staat. 
Klik op Activeren. 

Je hebt nu toegang tot de bronnen. 
Log in op www.edu4all.nl met je 
gebruikersnaam en wachtwoord. 

Ga naar licentie.edu-actief.nl.

Je kunt direct aan de slag.
Ga naar www.edu4all.nl en log 
in met je gebruikersnaam en 
wachtwoord.

Ja NeeIs dit het eerste werkboek van Edu4all 
waar je mee werkt?

Is dit het eerste werkboek voor dit 
profielvak of keuzevak?

Zoek in een werkboek dat je 
eerder hebt gedaan je 
gebruikersnaam en wachtwoord 
op. Schrijf je gegevens op in de 
vakken onderaan deze pagina.

NeeJa
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BRONNEN
In dit werkboek staan opdrachten. Om deze opdrachten te maken, heb je soms bronnen nodig, zoals
tekstbronnen, films, websites en de Theek-iT.

Wanneer je een bron gaat gebruiken, staat er een pictogram in je werkboek: BRON

Achter het pictogram staat in paarse, dikgedrukte tekst welke bron je nodig hebt. Bijvoorbeeld:

BRON Lees Tekstbron 1.2 Persoonlijke verzorging. Maak daarna opdracht 13 tot en met 16.

BRON Bekijk de Film Werken in de thuiszorg bij ouderen. Maak daarna opdracht 1.

Bij het eerste voorbeeld ga je een tekstbron lezen. Bij het tweede voorbeeld ga je een film bekijken.
Deze bronnen vind je op www.edu4all.nl.
Op bronnen.edu4all.nl/bronnen/handleiding wordt uitgelegd hoe je werkt met de bronnen op de
website.

OVERLEG MET JE DOCENT
Soms is het nodig om te overleggen met je docent. Je ziet dan dit pictogram in je werkboek: 

Achter het pictogram staat waarover je met je docent gaat overleggen. Bijvoorbeeld:

61. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze.
a. Kijk in kolom 5. Taak 12 tot en met 14 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg

met je docent welke taken je nog moet doen.

We wensen je veel succes en plezier met het maken van de opdrachten!

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Kennismaken met een beautyfarm

BRON Bekijk de Film Werken in een beautysalon. Maak daarna opdracht 1.

1. De film laat verschillende werkplekken in een beautysalon of beautyfarm zien.
a. Welke zijn dat?

, ,

 en .

b. Er zijn zes faciliteiten die gasten tussen de behandelingen door kunnen gebruiken. Vul in welke

dat zijn: , ,

, ,

 en .

c. Met welke doelgroepen werk je in een beautyfarm?
1.

2.

3.

d. Op welke werkplekken zou jij willen werken? Leg uit waarom.

e. Welke werkzaamheden lijken jou leuk om uit te voeren? Leg uit waarom.

f. Welke werkzaamheden lijken jou minder leuk om uit te voeren? Leg uit waarom.
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BRON Lees Tekstbron 15.1 Werken in de Uiterlijke Verzorging. Maak daarna opdracht 2 tot en met 5.

2. Met een mbo-opleiding kun je in de Uiterlijke Verzorging in verschillende beroepen werken.
a. Welk niveau hoort er bij elk beroep? Vul het schema in.

Beroep in een beautyfarmNiveau mbo-opleiding

b. Welke opleiding doe jij nu? En op welke mbo-opleiding(en) van het schema hiervoor kun jij
instromen?
Ik doe nu de opleiding: 

Ik kan instromen op de mbo-opleidingen:

c. Een allround schoonheidsspecialist mag meer specialistische behandelingen uitvoeren dan
een schoonheidsspecialist. Welke behandelingen zijn dat?
1.

2.

3. Jij beoordeelt het uiterlijk van een ander, maar ook jouw uiterlijk wordt beoordeeld. De eerste
indruk moet goed zijn.
Op welke aspecten zal iemand jou beoordelen?
1.

2.

3.
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4. In een beautyfarm heb je veel verschillende faciliteiten gericht op wellness, zoals een sauna, Turks
stoombad, zwembad, fitnessruimte, zonnebank en een restaurant dat zich richt op gezonde
voeding. Ook zijn er vaak vele verschillende behandelingen mogelijk, zoals een lichaamsmassage,
schoonheidsbehandelingen en hand- en/of voetverzorging.
a. Ken jij iemand die werkt in een beautyfarm, schoonheidssalon, nagelstudio of pedicuresalon?

Plaats dan een X in kolom 2 van het schema hierna.
b. Voor welke faciliteiten of behandelingen heb je weleens een beautyfarm, schoonheidssalon,

nagelstudio of pedicuresalon bezocht? Plaats een X in kolom 3.
c. Voor welke faciliteiten of behandelingen hebben je ouders weleens een beautyfarm,

schoonheidssalon, nagelstudio of pedicuresalon bezocht? Plaats een X in kolom 4.

4. Van deze
faciliteiten en/of
behandelingen
hebben mijn
ouders
gebruikgemaakt.

3. Van deze
faciliteiten en/of
behandelingen heb
ik
gebruikgemaakt.

2. Ik ken iemand
die deze
behandelingen
geeft of werkt in
deze faciliteit.

1. Behandelingen of
faciliteiten

Sauna

Zwembad

Fitnessruimte

Turks stoombad

Zonnebankstudio

Lichaamsmassage

Lichaamsbehandeling

Schoonheidsbehandeling

Hand- en nagelverzorging

Voetverzorging

d. Welke beautyfarm, schoonheidssalon, nagelstudio of pedicuresalon heb je zelf bezocht? Geef
zo mogelijk twee voorbeelden.
1. Naam: 

Adres: 

Website: 

2. Naam: 

Adres: 

Website: 
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e. Welke beautyfarm, schoonheidssalon, nagelstudio of pedicuresalon hebben je ouders weleens
bezocht? Geef zo mogelijk twee voorbeelden.

1. Naam: 

Adres: 

Website: 

2. Naam: 

Adres: 

Website: 

5. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.

Taak 2 De leerdoelen bij Deel A

Als je in een beautyfarm aan de slag gaat, moet je:
een menukaart voor gezonde voeding volgens de Schijf van Vijf kunnen maken1.
klanten kunnen begroeten en begeleiden naar de behandelplaats op een klantvriendelijke en
gastvrije manier

2.

klanten te woord kunnen staan aan de receptie of de telefoon3.
afspraken kunnen maken met de klant en deze vastleggen in de agenda4.
bij een klant:5.
• een oppervlaktereiniging kunnen uitvoeren en een dagcrème aanbrengen
• handen kunnen scrubben en een masker aanbrengen in een paraffinebad
• handen kunnen masseren door strijkbewegingen en ronddraaiende bewegingen
• hand- en/of voetnagels kunnen vijlen en polijsten
• hand- en/of voetnagelriemen kunnen verzorgen
• hand- en/of voetnagels kunnen lakken
• een dagmake-up kunnen aanbrengen.
ergonomisch, hygiënisch, en milieuvriendelijk kunnen werken.6.
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