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Te toetsen kerntaken en werkprocessen: 
 

P2-K1 Specialistische haarbehandeling bij dame uitvoeren 

W1  Snijdt het haar 

W2 Kleurt en ontkleurt het haar dame 

W3 Vormt het haar tijdelijk om 

W4 Bereidt het blijvend omvormen voor  

W5 Vlecht het haar en steekt het op 

 

Toetsplan: 

 Profieldeel  haarstylist dame 25644 

Toets-
code 

Naam 
Onderdeel  

Toets  Kerntaak Werkproce
s 

Beoordelin
gsvorm 

Cijfers 
minimaal te 
behalen: 6 
 

14.1 Vaardigheden 
haarstylist dame 

portfolio assessment technieken haarstylist 
dame 

P2-K1 1, 2, 3, 4, 5 portfolio 1 cijfer 

14.2 Snijden coupe 
dame 

14.2.1 Snijden dame 1 Praktijktoets 1 cijfer 

14.2.2 Knippen/snijden/haarkenmerken Theorietoets 1 cijfer 

14.3 Kleuren en 
ontkleuren 

14.3.1 Kleuren en ontkleuren dame  2 Praktijktoets 1 cijfer 

14.3.2 Kleuren en 
ontkleuren/haarkenmerken 

Theorietoets 1 cijfer 

14.4 Omvormen 14.4.1 Watergolven 3 Praktijktoets 1 cijfer 

14.4.2 Omvormen in droog haar 3 Praktijktoets 1 cijfer 

14.4.3 Permanenten inleg 4 Praktijktoets 1 cijfer 

14.4.4 
Omvormen/geschiedenis/haarkenmerken 

3, 4 Theorietoets 1 cijfer 

14.5 Lang haar 14.5.1 Vlechten 5 praktijktoets 1 cijfer 

14.5.2 Opsteken praktijktoets 1 cijfer 

 

Onderdeel 14.1 
Toets-code Naam Onderdeel  Toets  

14.1 Vaardigheden haarstylist dame 14.1.1 portfolio assessment technieken haarstylist dame 
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Toets 14.1.1 portfolio-assessment technieken haarstylist dame 
 

Examenopdracht 14.1.1 portfolio-assessment technieken haarstylist dame 

 

Een praktijkexamen of proeve van bekwaamheid is een momentopname van de beoordeling van 
competenties en vaardigheden op een bepaald moment, in een bepaalde setting, op een 
gecontroleerde wijze van vaste randvoorwaarden.  
Een goede kapper, ofwel haarstylist dame moet haar beste werk kunnen laten zien in een 
showmap digitaal of schriftelijk waarin alle voorkomende technieken op diverse modellen en 
settings aangetoond worden.  
Het portfolio-assessment beoordeelt of alle benodigde technische vaardigheden met 
persoonlijke creatieve inslag worden beheerst en of er voldoende kennis en inzicht is om te 
voldoen aan de competenties die worden gesteld aan een haarstylist dame.  
 
Voor alle vaardigheden en technieken verzamel je in je portfolio modeldossiers die de volgende 
gegevens bevatten per modeldossier:  

- Foto model voor de behandeling,  
- DABplan,  
- Foto model na de behandeling,  
- Reflectieverslag; wat ging er goed en wat kan er beter.  

 
Om voldoende variatie aan te tonen zorg je voor minimaal 5 verschillende modeldossiers per 
beschreven vaardigheid waarin je zorgt dat alle beschreven technieken aan bod zijn gekomen.  
 

Benodigde examentijd: Verzameling portfolio opdrachten gedurende schooljaar. 

Assessmentduur 20 minuten gesprek met assessoren.  

 

Toetsmatrijs 14.1.1 portfolio-assessment technieken haarstylist dame 
Beoordelingscriteria Werkproces 

P2-K1-W 
Weging naar 
onderwerp 

1. Snijden dame 1 30% 
2. Kleuren en ontkleuren dame 2 30% 
3. Watergolven 3 10% 
4. Omvormen in droog haar 3 10% 
5. Permanenten inleg 4 10% 
6. Vlechten en opsteken 5 10% 
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Vaardigheden Snijden en knippen dame     
Te verwerken technieken die je in je portfolio laat zien: 
▪ Snijtechnieken toepassen 

o Inkniptechnieken 
o Slicen 
o Effilatietechnieken 

o Lengte-effilatie 
o Punt-effilatie 
o Diepte-effilatie 

o Penseeltechnieken  
▪ Lijnenspel toepassen op nieuwe coupes 

o Convex 
o Concave 
o Rond  
o Vierkant 

▪ Basiskniptechnieken 
o Één lengtelijn 
o Gelijke lengten 
o Afnemende lengten 
o Toenemende lengten 

 
Portfolio- eisen betreft snijden en knippen dame: 
Verwerk minimaal 5 3  modellendossiers in je portfolio waarin al deze technieken aan bod komen. Verwerk de 
volgende modelopdrachten:  

➢ 1 model met alleen snijtechnieken, combineren met laatste trends 
➢ 1 model met een coupe volgens de laatste trends,  
➢ 1 model die een coupe wenst vanaf een voorbeeld foto,  combineren met basiskniptechnieken 
➢ 1 model met alleen een combinatie van basiskniptechnieken,  
➢ 1 model waarin de wens is vertaald naar een nieuwe coupe in technieken.  

 
Een modeldossier bevat minimaal de volgende bewijsstukken:  

- Foto model voor behandeling,  
- Beschrijving van wens van het model,  
- DABplan met alle verzamelde gegevens en behandelpan,  
- Foto tijdens de behandeling waarop jij en het model zichtbaar zijn,  
- Foto na de behandeling waarop jij en het model zichtbaar zijn.  
- Reflectie verslag waarin je de door jouw gegeven behandeling evalueert. Wat ging er goed en wat 

kon er beter.  
 
Wat komt aan bod tijdens het beoordelingsgesprek met de assessor: 
Welke technieken zijn verwerkt in de coupe, hoe herken je deze technieken, hoe beoordeel je of de technieken 
correct zijn verwerkt, Wanneer ben je tevreden met deze coupe.  
 
Let op: dit portfolio is je showcase. Je presenteert je beste werk in je portfolio.  
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Vaardigheden Kleuren en ontkleuren dame     
Te verwerken technieken die je in je portfolio laat zien: 
▪ Kan opbreng-, kleur- en ontkleurtechnieken combineren 

o Totaalkleuring 
o Het volledige haar is van aanzet tot punt gekleurd 

o Deelkleuring 
o Een deel van het haar is van aanzet tot punt gekleurd 

o Folietechnieken 
o Highlights 
o Lowlights 

o Uitgroeibehandeling 
o Overlopende kleuren (balayage op verschillende manieren aangebracht) 

 
Portfolio- eisen betreft kleuren en ontkleuren dame: 
Verwerk minimaal 4 modellendossiers in je portfolio waarin al deze technieken aan bod komen. Verwerk de 
volgende modelopdrachten:  

➢ 1 model waar je kleurcorrecties reduceert toepast,  
➢ 1 model waar je kleuroverloop maakt,  
➢ 1 model waar je een totale ontkleuring maakt,  
➢ 1 model waar je werkt met pasteltinten eventueel gecombineerd met trendkleuren 

1 model met trendkleuren, eventueel gecombineerd met pasteltinten.  
Een modeldossier bevat minimaal de volgende bewijsstukken:  

- Foto model voor behandeling,  
- Beschrijving van wens van het model,  
- DABplan met alle verzamelde gegevens en behandelpan,  
- Foto tijdens de behandeling waarop jij en het model zichtbaar zijn,  
- Foto na de behandeling waarop jij en het model zichtbaar zijn.  
- Reflectie verslag waarin je de door jouw gegeven behandeling evalueert. Wat ging er goed en wat 

kon er beter.  
 
Wat komt aan bod tijdens het beoordelingsgesprek met de assessor: 
Welke technieken zijn verwerkt in de coupe, hoe herken je deze technieken, hoe beoordeel je of de technieken 
correct zijn verwerkt, Wanneer ben je tevreden met de kleuring.  
 
Let op: dit portfolio is je showcase. Je presenteert je beste werk in je portfolio.  
 

 

 

Vaardigheden Watergolven     
Te verwerken technieken die je in je portfolio laat zien: 
▪ Watergolpatronen toepassen; steensgewijs, halve cirkel, boucleren en slagleggen 

o Halve cirkel, rechthoek, steensgewijs, oblong, driehoek 
o Plaat boucles, half opstaande boucles, diepte/volume boucles 

▪ kan inlegpatronen en inroltechnieken toepassen 
o inroltechniek: 

o volumeroller, het haar wordt 90 graden uit de huid opgenomen 
o extra volumeroller, het haar wordt >90 graden uit de huid opgenomen 
o getrokken roller, het haar wordt < 90 graden uit de huid opgenomen 
o diepteroller, het haar kan 1 van bovengenoemde technieken bevatten maar wordt van 

achteren naar voor ingerold. 
o inlegpatronen: 

o steensgewijs geplaatst 
o halve cirkel, 3 tot 4 rollers draaiend vanuit één punt 

o slagleggen 
o dal (diepte) 
o rug 
o evenwijdig 
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o boucleren 
o volume bouclés 
o diepte bouclés 
o platte bouclés 

▪ kan rollers indraaien rekening houdend met: spanning, spreiding, dikte, plaats roller en aansluitingen 
o inroltechniek watergolf: 

o < 90-graden / > 90-graden inroltechniek 
 
Portfolio- eisen betreft watergolven: 
Verwerk minimaal 3 modellendossiers in je portfolio waarin al deze technieken aan bod komen.  
1x slag 
1x steensgewijs 
1x halve cirkel 
Een modeldossier bevat minimaal de volgende bewijsstukken:  

- Foto model voor behandeling,  
- Beschrijving van wens van het model,  
- DABplan met alle verzamelde gegevens en behandelpan,  
- Foto tijdens de behandeling waarop jij en het model zichtbaar zijn,  
- Foto na de behandeling waarop jij en het model zichtbaar zijn.  
- Reflectie verslag waarin je de door jouw gegeven behandeling evalueert. Wat ging er goed en wat 

kon er beter.  
 
Wat komt aan bod tijdens het beoordelingsgesprek met de assessor: 
Welke technieken zijn verwerkt in de coupe, hoe herken je deze technieken, hoe beoordeel je of de technieken 
correct zijn verwerkt, Wanneer ben je tevreden met deze coupe.  
 
Let op: dit portfolio is je showcase. Je presenteert je beste werk in je portfolio.  
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Vaardigheden Omvormen in droog haar, vlechten en opsteken    
Te verwerken technieken die je in je portfolio laat zien: 
▪ Kan tijdelijk omvormen met de krul- en stijltang (geen fohn) 
▪ Kan vlechttechnieken toepassen 

o Drie strengen 
o Inside/invlechten 
o Outside/opvlechten 

o Vier strengen 
o Verschillende richtingen 

▪ Kan opsteken met haarvulmiddelen, haarstukken en ondersteunend materiaal 
o (decoratieve) haarversieringen 
o Opvulstukken 

▪ Kan lang haar opsteken 
o Verticale rol 
o Losse en vaste krullen 
o Knopen 
o Combinatie van vlechttechnieken 
o Combinatie van opsteek- en vlechttechnieken 

▪ Kan verschillende vastzettechnieken bij het opsteken toepassen 
 
Portfolio- eisen betreft omvormen in droog haar, vlechten en opsteken 
Verwerk minimaal 4modellendossiers in je portfolio waarin al deze technieken aan bod komen. 1 opdracht 
waarin de vlechten zitten 
1opdracht verticale rol 
1 opdracht losse vaste krullen 
1x knopen 
1x opsteek met vlecht in verwerkt 
Een modeldossier bevat minimaal de volgende bewijsstukken:  

- Foto model voor behandeling,  
- Beschrijving van wens van het model,  
- DABplan met alle verzamelde gegevens en behandelpan,  
- Foto tijdens de behandeling waarop jij en het model zichtbaar zijn,  
- Foto na de behandeling waarop jij en het model zichtbaar zijn.  
- Reflectie verslag waarin je de door jouw gegeven behandeling evalueert. Wat ging er goed en wat 

kon er beter.  
 
Wat komt aan bod tijdens het beoordelingsgesprek met de assessor: 
Welke technieken zijn verwerkt in de coupe, hoe herken je deze technieken, hoe beoordeel je of de technieken 
correct zijn verwerkt, Wanneer ben je tevreden met deze coupe.  
 
Let op: dit portfolio is je showcase. Je presenteert je beste werk in je portfolio.  
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Vaardigheden Permanenten; wikkelen    
Te verwerken technieken die je in je portfolio laat zien: 
▪ kan wikkels indraaien rekening houdend met spanning, spreiding, dikte, plaats wikkel en aansluitingen 
▪ kan wikkelpatronen toepassen: 9-vaks, waaier en steensgewijs 

o gereedschappen en materialen voor blijvend omvormen: 
o puntkam 
o verschillende soorten wikkels (bijvoorbeeld diabolisch, cilindrisch) 
o vloeitjes 
o lontwatten 
o steunstaafjes 
o nitril handschoenen (geen latex of pvc-handschoenen) 

o wikkelpatronen: 
o wikkelpatronen (9-vaks-, waaier-, steensgewijspatroon) 

o resultaat van wikkeltechnieken: 
o punten mogen niet dubbel gewikkeld worden 
o haar moet met de juiste spanning en spreiding worden gewikkeld 
o wikkels sluiten op elkaar aan 
o wikkels op hun eigen afdelingen 

▪ kan specialistische wikkeltechnieken toepassen 
o specialistische wikkeltechnieken: 

o spiraal-wikkeling 
o duo-wikkeling 
o dubbel-wikkeling 
o piramide-wikkeling 

o kunnen toepassen van: 
o shapers 
o oblong 

 
Portfolio- eisen betreft Permanenten; wikkelen    
Verwerk minimaal 3modellendossiers in je portfolio waarin al deze technieken aan bod komen.  
1x steens 
1x waaier 
1x 9vaks 
Optioneel kan worden gekozen voor een specialistische wikkeltechniek toe te passen. 
Een modeldossier bevat minimaal de volgende bewijsstukken:  

- Foto model voor behandeling,  
- Beschrijving van wens van het model,  
- DABplan met alle verzamelde gegevens en behandelpan,  
- Foto tijdens de behandeling waarop jij en het model zichtbaar zijn die het haar in de wikkels toont,  
- Reflectie verslag waarin je de door jouw gegeven behandeling evalueert. Wat ging er goed en wat 

kon er beter.  
 
Wat komt aan bod tijdens het beoordelingsgesprek met de assessor: 
Welke technieken zijn verwerkt in de coupe, hoe herken je deze technieken, hoe beoordeel je of de technieken 
correct zijn verwerkt, Wanneer ben je tevreden met deze coupe.  
 
Let op: dit portfolio is je showcase. Je presenteert je beste werk in je portfolio.  
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Beoordelingscriteria 14.1.2 portfolio-assessment technieken haarstylist dame 

 

Beoordelingscriteria Beoordeling goed Maximaal te behalen 
punten (minimaal 6 
punten voor voldoende 
cijfer) 

1. Snijden dame Variatie; minimaal 3 modellen 
Authenticiteit; is eigen gemaakt werk 
Geldigheid; bewijsstukken zijn niet ouder 
dan 2 jaar 
 
Motiveert gebruikte technieken in eigen 
werk.  
Kan checkpunten en verbeterpunten 
aangeven.  
Heeft inzicht in gebruik en toepassing van de 
diverse technieken.  
 
Alle technieken zijn verwerkt in de 
modelopdrachten.  

3 
2. Kleuren en ontkleuren 

dame 
3 

3. Watergolven 1 
4. Omvormen in droog haar 1 
5. Permanenten inleg 1 
6. Vlechten en opsteken 1 

 

 

 


