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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 kapsalon

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

1. De film laat verschillende behandelingen in een kapsalon zien.
a. Welke behandelingen heb je in de film gezien? Geef voorbeelden.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

b. Wat maakt het kappersvak elke keer weer anders?

c. Wat zijn de kenmerken van het beroep volgens de kapper?
Het beroep is ,  en .

d. Waarom moet je je als kapper elk jaar oriënteren op de mode?

e. Als kapper bouw je een intieme relatie op met je klanten, omdat je lichamelijk contact hebt.
Leg uit wat je hiervan vindt.

f. Als kapper ben je nooit uitgeleerd. Is dat iets voor jou? Leg je antwoord uit.

7Werken in een kapsalon
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BRON Lees ‘Werken in een kapsalon’ van Tekstbron 16.1 Werken in de Uiterlijke Verzorging. Maak daarna
opdracht 2.

2. Wanneer je kapper wilt worden kun je een mbo-opleiding doen op verschillende mbo-niveaus.
a. Wat zijn de twee belangrijkste verschillen tussen een junior kapper op mbo-niveau 2 en een

salonmanager op mbo-niveau 4? Een salonmanager op mbo-niveau 4 heeft:
1.

2.

b. Als kapper kun je je eigen salon beginnen, maar je kunt ook op andere plekken je beroep
uitvoeren. Op welke plekken is dat?
1.

2.

3.

c. Waar zou jij zelf het liefst gaan werken? In een eigen salon of als medeweker in de salon van
iemand anders? Leg je antwoord uit.

d. Welke behandelingen mag een junior kapper geven?

1.

2.

3.

4.

5.

3. Veel mensen werken als kapper.
a. Ken jij iemand die als kapper werkt?

Zo ja, wie is dat? 

Zo, nee, ga verder met opdracht 4.
b. Op welke manier werkt deze persoon? Heeft deze persoon een eigen bedrijf of werkt deze

persoon in de salon van iemand anders?

c. Heb jij of iemand uit je omgeving wel eens een kapsalon bezocht? Zo ja, voor welke behandeling
was dat?

4. Zoek in je woonplaats of regio waar je school staat voorbeelden van drie kapsalons.
BRON Noteer de gegevens van de kapsalons in het Schema Behandelingen en prijzen van kapsalons.

a. Zet de naw-gegevens en de websites van de kapsalons in kolom 1 van het schema.
b. Geef in kolom 2 aan welke behandelingen de kapsalons aanbieden.
c. Zet in kolom 3 de prijzen voor drie verschillende knipbehandelingen.
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d. Vergelijk de prijzen voor het model knippen. Zijn de prijsverschillen tussen de drie kapsalons
groot of valt het wel mee? Leg je antwoord uit.

e. Bewaar het bestand.

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 kapsalon aan de slag gaat, moet je:
kunnen zorgen voor je eigen persoonlijke verzorging1.
kunnen zorgen voor goede arbeidsomstandigheden2.
kunnen communiceren met klanten aan de receptie en de telefoon op een klantvriendelijke en
gastvrije manier om:

3.

• afspraken te maken
• klanten te begroeten
• klanten te begeleiden naar de behandelplaats
• afspraken vast te leggen in de agenda.
ergonomisch, hygiënisch en milieuvriendelijk kunnen werken4.
bij een klant:5.
• informatie kunnen verzamelen over de hoofdhuid en het haar
• een haardiagnose kunnen formuleren op een haardiagnoseformulier en daarover communiceren
• de haren van een klant kunnen wassen en een verzorgend product aanbrengen
• de haren van een klant kunnen drogen en in model brengen
• een wasmassage kunnen uitvoeren, zoals een kneed-, klop- en wrijfmassage
• de haren kunnen afdelen in de negen vakken ter voorbereiding op permanenten.

6. Hiervoor lees je wat je wat je moet kunnen om in de kapsalon te kunnen werken.
a. Welk leerdoel lijkt je het leukste om te doen en waarom?

b. Welk leerdoel lijkt je het minst leuk om te doen en waarom?
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7. Heb je ervaring in het verzorgen of in model brengen van het haar van anderen? Ja / Neea.
b. Wat vind je leuk? Wat vind je minder leuk? Vul het schema in. Als je nog geen ervaring hebt,

bedenk dan wat je leuk of minder leuk zou vinden.

Minder leukLeukVerzorgen en in model brengen van het haar:
wat heb je gedaan en bij wie?

8. Wanneer je in een kapsalon werkt, dan doe je sommige dingen anders dan wanneer je niet aan
het werk bent.
a. Wat is het verschil tussen het begroeten van een vriend of vriendin en een klant in een kapsalon?

b. Als je in de kapsalon werkt is hygiëne belangrijk. Geef een voorbeeld waarbij hygiëne belangrijk
is in de kapsalon.

c. Geef een voorbeeld waarmee jij laat zien dat je hygiënisch kunt werken.

9. Heb je alle opdrachten van Taak 2 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.

Taak 3 Taken plannen

In deze taak ga je de taken van dit deel inplannen.

10. Bekijk Taak 4 tot en met 12. En bekijk het schema hierna.
a. Maak een planning voor de taken die je gaat doen. Zet de datum en het lesuur in kolom 4.
b. Zoek in de taken naar de opdrachten met .

Bij welke opdrachten is overleg met je docent of controle door je docent nodig?
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c. Overleg met je docent:
• op welke momenten jij de antwoorden van de gemaakte opdrachten gaat nakijken
• op welke momenten je docent jouw werk zal beoordelen.

d. Heb je een taak af? Zet een ✓ in kolom 5. Zet een − als je een taak niet kon doen. Als je Taak 1,
2 en 3 gedaan hebt, kun je deze nu afvinken.

6.5.4.3.2.1. Paraaf
docent

AfDatum en lesuurRichttijd in
minuten

OnderwerpTaak

25Kennismaken met een
kapsalon

1

15De leerdoelen bij Deel A2

10Taken plannen3

50Zorgen voor je
persoonlijke verzorging

4

80De HAM-code bestuderen
en kammen en borstels
schoonmaken

5

50Klanten ontvangen en de
agenda inplannen

6

100Een haardiagnose
formuleren en
communiceren naar de
klant

7

80Haren wassen, verzorgen
en in model brengen

8

60Het haar afdelen9

80Haren wassen met
hoofdhuidmassage,
verzorgen en in model
föhnen

10

30Terugkijken en verder
kijken

11

20Voorbereiden op de toets12

Aan de slag
Op het leerplein ga je helpen in Kapsalon Robijn. Jij gaat meehelpen met het uitvoeren van
werkzaamheden bij verschillende medewerkers van de kapsalon. Eén keer per week gaan twee
medewerkers van de kapsalon behandelingen uitvoeren bij bewoners van een verpleeghuis. Daar ga
jij in Deel B bij helpen. In Deel C ga je in de kapsalon van Beautysalon Lavendelhof werken.
In Deel A kijk je eerst naar je eigen persoonlijke verzorging. Ook ga je de agenda inplannen en een
formulier voor een hoofdhuid- en haardiagnose maken. Daarna ga je aan de slag in de kapsalon en
help je kapper Daisy Prins bij het wassen, verzorgen, drogen en het in model föhnen van de haren.
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Taak 4 Zorgen voor je persoonlijke verzorging

Als kapper heb je een representatieve functie. Je ontvangt klanten en geeft klanten een behandeling.
Maar eerst zorg je voor je eigen persoonlijke verzorging.

VOORBEREIDEN
BRON Lees ‘Eerste indruk’ van Tekstbron 16.1 Werken in de Uiterlijke Verzorging. Maak daarna opdracht

11 en 12.

11. Als klanten je voor het eerst zien, dan letten ze op je uiterlijk.
a. Waar letten klanten op als ze jou voor het eerst zien?

1.

2.

3.

b. Hoe zorg jij ervoor dat klanten een goede eerste indruk van jou krijgen?

Op welke manier besteed jij hier aandacht aan?Persoonlijke verzorging

Verzorgde kleding

Verzorgd lichaam

Verzorgde haren

Prettige uitstraling
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12. Wanneer je voor je beroep met het uiterlijk bezig bent, worden er andere eisen gesteld aan je eigen
persoonlijke verzorging.
a. Wat zijn volgens jou speciale aandachtspunten voor de uiterlijke verzorging van een kapper?

1.

2.

3.

b. Bekijk de foto’s. Welke vrouw ziet er verzorgder uit? Zet een X bij die foto.

c. Waar komt het door dat die vrouw er verzorgder uitziet?

UITVOEREN
13. Welke producten en/of materialen gebruik jij om je haar te verzorgen en in model te brengen?

Producten en materialen

Verzorgingsproducten

Stylingsproducten
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14. Werk in tweetallen. Jullie gaan elkaars haar in model brengen. Het kapsel moet geschikt zijn om
te kunnen werken in de kapsalon. Je zet het haar vast of brengt het zo in model dat het niet voor
het gezicht hangt.
a. Zorg voor je persoonlijke verzorging als kapper.
b. Wat ga je doen en gebruiken om het haar van je medeleerling in model te brengen?

het haar vlechten
het haar vaststeken
klemmetjes
haarlak
anders, namelijk 

het haar opsteken
speldjes
gel
wax

c. Zorg dat bij jullie allebei het haar in model is gebracht.

TERUGKIJKEN
15. Je hebt je verdiept in je eigen persoonlijke verzorging. Leg je antwoorden hierna uit.

a. Waarover ben je tevreden?

b. Waarover ben je niet tevreden?

c. Is jouw persoonlijke verzorging voldoende om te werken in een kapsalon?

d. Ben je tevreden over hoe je haar in model is gebracht door je medeleerling?

16. Heb je alle opdrachten van Taak 4 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken. Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3.

Taak 5 De HAM-code bestuderen en kammen en borstels schoonmaken

Kapsalon Robijn voldoet aan de HAM-code. Klanten weten dan dat het personeel goed let op de
hygiëne, de arbeidsomstandigheden en het milieu. Je verdiept je in de informatie en je gaat oefenen
met je eigen arbeidsomstandigheden binnen de kapsalon. Regelmatig worden alle kammen en borstels
van de kapsalon schoongemaakt. Vandaag is dit jouw taak.

VOORBEREIDEN
BRON Lees Tekstbron 16.2 HAM-code. Maak daarna opdracht 17 tot en met 20.
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17. Bij de HAM-code horen allerlei regels en afspraken.
a. De letters HAM zijn een afkorting van drie woorden. Leg bij elk woord in één zin uit waar het

om gaat.
H = 

A = 

M = 

b. Wat is het linnengoed van een kapsalon?
1.

2.

3.

c. Het linnengoed was je minimaal op ˚C en maximaal op ˚C.
d. In een kapsalon heb je te maken met chemische stoffen zoals haarverf, haarlak en

permanentvloeistof. Welke arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat jij niet ziek wordt van
deze chemische stoffen?

een fietskruk
goede ventilatie
wassen op 95 ˚C

e. Wat voorkom je door de behandelstoel en fietskruk op de juiste hoogte te zetten?

f. Door goed om te gaan met het milieu en zuinig om te gaan met energie werk je vaak ook
kostenbesparend. Leg uit waar dit door komt.

18. Zet achter elk voorbeeld of dit hoort bij Hygiëne, Arbo of Milieu.
Resten van haarverf gescheiden inzamelen Hygiëne / Arbo / Milieu
Zorgen voor goede ventilatie Hygiëne / Arbo / Milieu
De fietskruk is in hoogte verstelbaar Hygiëne / Arbo / Milieu
Na elke knipbehandeling de vloer in de kapsalon vegen Hygiëne / Arbo / Milieu
Alleen wassen met een volle wasmachine Hygiëne / Arbo / Milieu
Losliggende snoeren voorkomen Hygiëne / Arbo / Milieu
Navulverpakkingen gebruiken Hygiëne / Arbo / Milieu
Dichte schoenen dragen Hygiëne / Arbo / Milieu
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19. Belangrijke onderdelen van de persoonlijke verzorging in de kapsalon zijn de kleding en de
schoenen.
a. Welke redenen zijn er om bedrijfskleding te dragen in de kapsalon? Leg elke reden uit met een

voorbeeld.
1.

2.

3.

b. Wat zijn nadelen van het dragen van bedrijfskleding?
1.

2.

c. Waarom moet je goed passende schoenen dragen?

d. Met welke voetproblemen kun je te maken krijgen?
1.

2.

e. Waarom draag je in een kapsalon bij voorkeur dichte schoenen? Leg je antwoord uit.

20. Bedrijfskleding moet aan een aantal eisen voldoen.
a. Beoordeel of de kleding op de foto’s voldoet aan de volgende eisen:

wasbaarheid•
• draagcomfort
• veiligheid.

b. Zet onder beide foto’s jouw beoordeling.
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BRON Lees de volgende bronnen:
‘Kammen en borstels’ van Tekstbron 16.3 Producten en materialen voor haarverzorging
Stappenplan 182 Kammen en borstels schoonmaken.
Maak daarna opdracht 21.

21. Bij de hygiëne in een kapsalon hoort ook dat je ervoor zorgt dat de materialen en gereedschappen
die je gebruikt schoon zijn.
a. Je hebt verschillende soorten kammen en borstels. Zet het woord op de juiste plaats in de

tekst.
puntkam - grove kam - fijne kam - luizenkam - ontwarborstel - föhnborstel

Voor het ontwarren van het haar mijn klant gebruik ik een  of een

. Daarna ga ik scheidingen trekken met een

. Tijdens het trekken van scheidingen zie ik dat mijn klant luizen en neten

heeft. Hiervoor gebruik ik een . Als laatste gebruik ik een

 om het haar in model te föhnen en ik gebruik de

 om het haar te stijlen.

b. Kammen en borstels maak je regelmatig schoon. Wat verwijder je na elke klant uit je kam en

borstel? 

c. Waardoor worden kammen en borstels vuil?

1.

2.

3.

4.

5.

d. Hoe vaak per week maak je kammen en borstels schoon? 
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UITVOEREN
22. Oefen in tweetallen het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Kappers krijgen vaak last

van hun rug omdat ze lang staan. Het best kun je staan, lopen en zitten met elkaar afwisselen.
BRON Je kunt hierbij de volgende stappenplannen gebruiken:

6 Een rollenspel doen
164 Staan, tillen en dragen.
a. Oefen het staan achter een wasbak.

Leerling 1 is de kapper. Verstel de wasbak en behandelstoel in een voor jou goede hoogte. Let
erop dat je een rechte rug hebt en houd je schouders laag. Ervaar wat voor jou een goede
houding is waarbij je je rug en schouders niet teveel belast.
Leerling 2 is de klant. Je zit achterover met je haren in de wasbak.
Klaar? Wissel van rol.

b. Oefen het zitten achter de behandelstoel op een fietskruk.

Leerling 1 is de kapper. Verstel de fietskruk en behandelstoel in een voor jou goede hoogte.
Zorg dat je met je beide voeten plat op de grond kunt. Ook nu let je houding, zorg voor een
rechte rug en je houd je schouders laag.
Leerling 2 is de klant. Jij zit in de behandelstoel.
Klaar? Wissel van rol.

23. Maak in tweetallen kammen en borstels schoon.
BRON Gebruik hierbij Stappenplan 182 Kammen en borstels schoonmaken.

Verzamel alle kammen en borstels op jouw werkplek en maak deze schoon.

TERUGKIJKEN
24. Je hebt je verdiept in de HAM-code.

a. Met welk onderdeel van de HAM-code krijg je het meest te maken als je als kapper aan het werk
gaat? Leg je antwoord uit.

b. Een onderdeel van de HAM-code is het dragen van bedrijfskleding. Wat vind jij van het dragen
van bedrijfskleding? Leg je antwoord uit.

c. Het dragen van bedrijfskleding heeft een aantal redenen. Welke is volgens jou voor een kapper
de belangrijkste?

herkenbaarheid
professionaliteit
bescherming en hygiëne

d. Welke houding achter de wasbak heb jij als het prettigst ervaren? Zittend of staand? Leg je
antwoord uit.
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25. Je hebt kammen en borstels schoongemaakt.
a. Wat voor soort kam heb je gebruikt om de losse haren uit de borstel te verwijderen?

b. Wat voor product heb je gebruikt als schoonmaakmiddel?

c. Hoe heb je de borstel op de handdoek gelegd om te drogen?

d. Heb je alles netjes schoongemaakt en opgeruimd? Ja / Nee
Zo nee, maak dit dan alsnog in orde.

26. Heb je alle opdrachten van Taak 5 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken. Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3.

Taak 6 Klanten ontvangen en de agenda inplannen

Je gaat de klanten die de salon binnenkomen ontvangen en je neemt de telefoon aan. Je begroet de
klanten en begeleidt ze naar de wachtruimte. Ook zijn er klanten die langskomen of bellen voor een
afspraak. Je legt de gemaakte afspraken vast in de agenda.

VOORBEREIDEN
27. Als je een zakelijk telefoongesprek aanneemt dan geldt er een aantal regels.

BRON Lees Tekstbron 16.4 Zakelijk bellen en een telefoonnotitie maken om de vragen te
beantwoorden.
a. Zet de woorden op de juiste plaats in de tekst.

kauwgum - beleefd - de meldtekst - formeel taalgebruik

Voor het voeren van zakelijke telefoongesprekken zijn regels. Zorg er dus voor dat je

 en luid en duidelijk spreekt. Bij zakelijk bellen hanteer je

: je gebruikt bijvoorbeeld ‘u’ en je let erop dat je nette

woorden gebruikt. Praat tijdens het telefoneren nooit met  in je mond. Luister

goed naar wat de ander vertelt. Veel bedrijven hebben vaste afspraken over

. Dit is de tekst die je gebruikt als je de telefoon opneemt.

b. Geef voorbeelden van regels voor een zakelijk telefoongesprek.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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c. Van een zakelijk telefoongesprek maak je meestal notities. Wat moet je op een telefoonnotitie
in ieder geval noteren?
1.

2.

3.

4.

d. Wat moet je noteren bij het volgende?
Bij een terugbelafspraak: 

Informatie toesturen: 

Afspraak: 

e. Om geen spelfouten te maken gebruik je het telefoonalfabet. Waar is het telefoonalfabet uit

opgebouwd? 

f. Vooral bij het spellen van de letters van een postcode gebruik je het telefoonalfabet. Spel de
volgende postcodes met behulp van het telefoonalfabet:
1000 MN: 

1234 DB: 

9876 PV: 

UITVOEREN
28. Je gaat de telefoon aannemen voor Kapsalon Robijn.

a. Hoe vaak laat je de telefoon maximaal overgaan voordat je opneemt? 

b. Wat zeg je als je de telefoon aanneemt? 

c. Wat leg je klaar zodat je notities kunt maken?

29. Werk in tweetallen. Jullie gaan oefenen met het voeren van een telefoongesprek. Je mag elkaar
niet zien, dus er is geen non-verbale communicatie.
a. Vraag aan je docent hoe jullie gaan oefenen. Met een telefoonkoffer of door met de ruggen

naar elkaar toe te zitten.
b. Voer het telefoongesprek.

Leerling 1 is de receptionist van de kapsalon. Om een afspraak met een klant in de agenda te
kunnen noteren heb je de volgende gegevens nodig: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
van de klant en welke behandeling de klant wil. Maak een telefoonnotitie en bewaar deze.
Leerling 2 is de klant. Je wilt graag informatie over de kapsalon en een afspraak maken voor
volgende week vrijdag. Je kunt alleen in de ochtend.
Klaar? Wissel van rol.
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30. Er bellen nog meer klanten naar de kapsalon om afspraken te maken. De volgende vijf klanten
willen allemaal op donderdagmorgen een afspraak maken. Plan de klanten op de juiste plekken
in de agenda in.

• De kapsalon gaat open om 8.30 uur.
• Tussen 12.00 en 13.30 uur hebben Daisy en de stagiair om de beurt een half uur pauze.
• Taken van de stagiair: haren wassen (30 minuten) en model föhnen (30 minuten).
• Taken van kapper Daisy: model knippen (30 minuten), haren kleuren (60 minuten),

permanenten (30 minuten), proefkapsel (60 minuten).

VoorkeurenBehandelingenKlant

Vroeg in de ochtendHaren wassen, model knippen en model föhnen
(90 minuten)

1

Om 12.30 uur klaarHaren kleuren, model knippen en model föhnen
(120 minuten)

2

Meteen om 8.30 uurModel knippen
(30 minuten)

3

Uiterlijk om 11.00 uur klaarPermanenten en model knippen, model föhnen
(90 minuten)

4

Geen voorkeurHaren wassen, proefkapsel bruiloft
(90 minuten)

5

a. Zet in het schema onder de kolom van de kapper of de stagiair het nummer van de klant. Zet
onder de kolom ‘Taak’ welke handeling de kapper of stagiair gaat uitvoeren. Plan ook de
lunchpauze in.

TaakStagiairTaakKapper DaisyTijdstip

8.30

9.00

9.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00
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TaakStagiairTaakKapper DaisyTijdstip

12.30

13.00

13.30

b. De stagiair heeft niet haar volledige ochtend volgepland staan. Welke taken en werkzaamheden
kan zij doen op de momenten dat ze geen klant heeft?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TERUGKIJKEN
31. Werk in hetzelfde tweetal als bij opdracht 29. Je hebt samen het voeren van een telefoongesprek

geoefend.
a. Beoordeel jezelf:

Ik heb de telefoon maximaal binnen drie keer overgaan opgenomen. Ja / Nee•
• Ik heb de telefoon aangenomen met: Goedemorgen/middag, Kapsalon Robijn, u spreekt

met voor- en achternaam. Ja / Nee
• Ik heb de klant aangesproken met u. Ja / Nee
• Ik heb een telefoonnotitie gemaakt van het gesprek. Ja / Nee
• Ik heb de gemaakte afspraak herhaald. Ja / Nee
• Ik heb het gesprek afgesloten met: Goedendag, prettige dag of dag meneer/mevrouw.

Ja / Nee
• Ik heb gewacht met het verbreken van de verbinding totdat de klant dat heeft gedaan.

Ja / Nee
b. Wissel je werkboek uit met je medeleerling. Is jouw medeleerling het eens met jouw eigen

beoordeling?
Ja / Nee, omdat 

c. Ben jij het eens met de beoordeling die jouw medeleerling van zichzelf heeft gegeven?
Ja / Nee, omdat 

32. Je hebt een agenda ingepland.
a. Is het je gelukt om alle klanten op de donderdagmorgen in te plannen? Ja / Nee
b. Vind je het maken van een planning makkelijk of moeilijk? Leg je antwoord uit.

33. Heb je alle opdrachten van Taak 6 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken. Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3.
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Taak 7 Een haardiagnose formuleren en communiceren naar de klant

Voordat je een haarbehandeling kunt uitvoeren moet je eerst weten met wat voor type hoofdhuid en
haar je te maken hebt. Je gaat uitzoeken hoe je informatie verzamelt over de hoofdhuid en het haar
en je gaat een formulier voor de haardiagnose maken. Daarna ga je een haardiagnose formuleren en
communiceren naar de klant.

VOORBEREIDEN
34. Voordat je een haarbehandeling uitvoert, analyseer je eerst de hoofdhuid en het haar.

BRON Lees Tekstbron 16.5 Hoofdhuid- en haaranalyse om de vragen te beantwoorden.
a. Waarom analyseer je de hoofdhuid en het haar?

b. Een hoofdhuid- en haaranalyse is een momentopname. Waardoor kunnen er veranderingen
optreden?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

c. Voer je een hoofdhuid- en haaranalyse uit op nat haar of droog haar? Leg je antwoord uit.

d. Wat is het verschil tussen een vette en een droge roos?

UITVOEREN
35. Maak een formulier om een hoofdhuid- en haardiagnose in te kunnen vullen.

BRON Gebruik de Instructie Tabel hoofdhuid- en haardiagnose.
Maak op de computer een tabel en bewaar jouw Formulier Haardiagnose.

36. Overleg met je docent over de uitvoering van deze opdracht.
a. Voer je deze opdracht uit in viertallen of zestallen? 

b. Welk hoofdhuid- en haardiagnoseformulier ga je gebruiken? Het formulier van:
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c. Hoe vaak ga je het formulier printen? 

d. Oefen het invullen van het formulier voor een hoofdhuid- en haardiagnose. Bespreek daarna
de uitkomsten met de klanten.

Leerling 1 en leerling 2 zijn de kappers. Voer bij de klanten een hoofdhuid- en haardiagnose
uit. Doordat je met zijn tweeën werkt kun je samen overleggen. En doordat je twee of meer
klanten hebt kun je onderling vergelijken. Wanneer je het formulier helemaal hebt ingevuld
bespreek je de uitkomsten met de klanten.
De andere leerlingen zijn klant. Jullie laten je haar- en hoofdhuid beoordelen.
Klaar? Wissel van rol. Zorg dat iedereen minstens éénmaal kapper is geweest.

TERUGKIJKEN
37. Je hebt een formulier voor hoofdhuid- en haardiagnose gemaakt door een tabel te maken op de

computer.
a. Is het je gelukt om de tabel te maken precies volgens de opdracht? Leg je antwoord uit.

b. Vind je het maken van een tabel moeilijk of makkelijk? Leg je antwoord uit.

38. Je hebt een hoofdhuid- en haardiagnose geformuleerd en daarover gecommuniceerd naar de
klant.
a. Was er een klant met meerdere kruinen? En zo ja, waar op het hoofd zaten deze kruinen?

b. Heb je verschil kunnen ontdekken tussen de dikte van het haar van de klanten? Ja / Nee
c. Waren de klanten het eens met jouw hoofdhuid- en haaranalyse? Ja / Nee

39. Heb je alle opdrachten van Taak 7 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken. Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3.

Taak 8 Haren wassen, verzorgen en in model brengen

In de kapsalon ga je samenwerken met kapper Daisy Prins. Zij ontvangt mevrouw Vink. Mevrouw Vink
komt elke woensdag naar de kapsalon om haar haren te laten wassen, verzorgen en droog te föhnen.

VOORBEREIDEN
40. Voordat je het haar gaat wassen maak je het haar van de klant nat.

BRON Lees Stappenplan 180 Haren wassen en verzorgen en een hoofdhuidmassage toepassen.
a. Hoe controleer je of de temperatuur van het water geschikt is voor de hoofdhuid van de klant?

b. Bij het natmaken van het haar zorg je ervoor dat het gezicht en de oren van de klant niet nat
worden. Hoe doe je dat?
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c. Hoe zorg je ervoor dat de handdoek die om de schouders van de klant ligt niet afglijdt?

d. Hoe weet je of de shampoo goed uit het haar is gespoeld?

UITVOEREN
41. Oefen in tweetallen hoe je bij mevrouw Vink de haren wast, verzorgt en op een natuurlijke manier

droog föhnt.
BRON Gebruik hierbij de volgende stappenplannen:

180 Haren wassen en verzorgen en een hoofdhuidmassage toepassen
181 Haren föhnen en in model brengen.

Leerling 1 is de kapper. Je ontvangt mevrouw Vink, begeleidt haar naar de behandelstoel en
installeert mevrouw Vink voor de wasbak. Informeer naar de wensen van mevrouw Vink over het
wassen van het haar. Houd met de wasbehandeling rekening met haar wensen. Voer de
wasbehandeling uit zonder de hoofdhuidmassage en breng een conditioner of crèmespoeling
aan. Maak het haar ‘natuurlijk’ droog met de föhn en gebruik hierbij je handen. Neem na de
behandeling afscheid van je klant.
Leerling 2 is mevrouw Vink. Je wilt je haren laten wassen, verzorgen en föhnen en in model laten
brengen. Je hebt normaal haar en je wilt je haar in model laten föhnen op een natuurlijke manier,
zonder stylingsproducten.
Klaar? Wissel van rol.

TERUGKIJKEN
42. Je hebt mevrouw Vink haar haren gewassen en in model gebracht.

a. Heb je bij de voorbereiding aan je persoonlijke verzorging gedacht? Zet een X bij de foto’s als
je deze handeling bij de voorbereiding hebt uitgevoerd.

b. Heb je ook bedrijfskleding aangetrokken? Ja / Nee
c. Je hebt je klant voor de wasbak geïnstalleerd. Heb je de wasbak op de juiste hoogte afgesteld?

Ja / Nee
d. Heb jij zonder dat je last kreeg van je rug en/of schouders het haar kunnen wassen en drogen?

Ja / Nee
e. Is de kleding van de klant droog gebleven? Ja / Nee
f. Hoe heb je gecontroleerd dat het water de juiste temperatuur had voor de klant?
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