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Inleiding 
 

Met trots bieden wij u een servicedocument aan dat in opdracht van de ANBOS in samenwerking met 

de exameninstellingen Stichting TCI, Capabel Examens, Kwaliteitscentrum UV en branchevereniging 

ANBOS is samengesteld. 

 

Aanleiding 

De kwalificatiedossiers mbo en branche afgekort KD en BKD beschrijven de diploma-eisen voor het 

(branche)diploma Schoonheidsspecialist en het (branche)diploma Allround Schoonheidsspecialist.  

Om onderwijsinstellingen en examenbureaus gezamenlijke handvatten te geven voor de 

ontwikkeling van het onderwijs en de ontwikkeling van de examenstructuur is dit servicedocument 

samen met de branche ontwikkeld. Het onderhoud zal ook door deze vier geledingen jaarlijks 

plaatsvinden op basis van evaluatie.  

 

Inhoud 

Dit servicedocument beschrijft gedetailleerd welke beroepstaken in het onderwijs en examens naar 

voren moeten of kunnen komen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen basisvereisten en 

suggesties die gegeven worden voor verdieping of verbreding. De basisvereisten staan voor elke 

beroepshandeling in een vast format. U vindt zowel de theorie als de praktijkeisen. Een overzicht van 

de indeling van de beroepshandelingen vindt u op pagina 3. Om het document zo transparant en 

overzichtelijk te houden, is er gekozen om te verwijzen naar een ander hoofdstuk, tenzij het om 

informatie gaat die specifiek voor de beroepshandeling geldt. De onderwerpen die genoemd staan 

onder Suggesties geven u ruimte voor de inrichting van uw onderwijs.  

 

Er worden beroepsvaardigheden beschreven op niveau 3 en op niveau 4.  

Alle beroepsvaardigheden beschreven in niveau 4 mogen alleen worden gebruikt als de kandidaat 

gediplomeerd is op niveau 3. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel. In deze gevallen staat 

een kennis, inzicht, vaardigheidsaspect aangeduid met (4) achter het aspect in het gedeelte voor de 

Schoonheidsspecialist (deel 1 niveau 3). Er zijn ook verschillen tussen de kwalificatiedossiers. In dat 

laatste geval staat er 3 of 4 achter een aspect. U kunt in het overzicht werkprocessen aflezen wat 

voor uw opleiding van toepassing is. Deze overzichten worden jaarlijks aangepast; de eisen kunnen 

per cohort of uitgave wijzigen.  

 

Na de inhoudsopgave treft u de leeswijzer en een verkort overzicht van de beroepshandelingen aan. 

 

Wij hopen dat u met dit document uw kandidaten effectief en efficiënt kunt opleiden voor hun 

examens.  

 

Stichting TCI 

Capabel Examens 

Kwaliteitscentrum UV 

ANBOS 
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Leeswijzer 
 

De operationalisaties zijn richtlijnen voor de inhoud van de opleiding tot (Allround) 

Schoonheidsspecialist. Exameninstellingen toetsen aan de hand van deze operationalisaties de 

competenties van de kandidaat. Deze operationalisaties zijn opgesteld door de exameninstellingen 

TCI, Capabel Examens, het kwaliteitscentrum UV en de branchevereniging ANBOS.  

 

Indeling 

De samenstellers van dit document hebben gekozen voor een praktische indeling van de 

beroepshandelingen die een (Allround) Schoonheidsspecialist uitvoert. De onderwerpen zijn zoveel 

mogelijk gerangschikt in de volgorde van het uitvoeren van een schoonheidsbehandeling. Een 

schoonheidsbehandeling bestaat uit meerdere van de beschreven beroepshandelingen, bijvoorbeeld 

oppervlaktereiniging, dieptereiniging, massage, advies en verkoop.  

 

Beroepshandelingen 

Voor iedere beroepshandeling is beschreven in welke beroepsituatie deze handeling voorkomt, 
welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor het succesvol afronden van deze handeling en welke 
kwaliteitscriteria hierbij een rol spelen.  
In de constructie van dit document zijn hiermee afspraken gemaakt tussen de branche en de 
exameninstellingen wat basisvereisten zijn en wat mogelijke uitbreidingen zijn ter verdieping of 
verbreding van de stof.  
Deze gezamenlijke afspraken zijn als volgt weergegeven:  
Per beroepshandeling is aangegeven wat de minimale vereisten zijn. In de kolom rechts is 
aangegeven op welke manier de beroepshandeling verbreed of verdiept kan worden met specifieke 
kennis en/of vaardigheden. Dit wordt aangegeven onder een kopje Suggesties (3) of Suggesties (4), 
respectievelijk bedoeld voor deelnemers in de opleiding Schoonheidsspecialist of Allround 
Schoonheidsspecialist.  
Er is een onderscheid gemaakt met beroepshandelingen die alleen mogen worden uitgeoefend 
indien aan alle diploma-eisen voor Schoonheidsspecialist niveau 3 is voldaan. Dit zijn de specialisaties 
en zijn beschreven in een tweede document voor niveau 4: Allround Schoonheidsspecialist. 
Daarnaast worden enkele onderdelen weergegeven met een (4) in de beschrijving van het gehele 
document. De theorie mag gegeven worden in niveau 3 en is niet verplicht, de theorie is verplicht 
voor niveau 4 kandidaten.  
Er zijn beroepshandelingen of onderdelen van beroepshandelingen die wel door een niveau 3 
deelnemer uitgevoerd mogen worden ook al staat dat niet vermeld in het betreffende (branche) 
kwalificatiedossier. Deze zijn aangegeven met (*). Deze onderdelen kunnen als verplicht onderdeel 
voorkomen in het branche kwalificatiedossier Schoonheidsspecialist en niet in het kwalificatiedossier 
Schoonheidsspecialist van een bepaald cohort of omgekeerd. In het overzicht op pagina 128 staat 
voor welke onderdelen dit geldt voor het schooljaar 2012-2013.  
De weergave in dit document ziet er als volgt uit: 
Elektrisch ontharen (4) dit onderwerp mag alleen aangeboden worden in niveau 4  

Aromatherapie * dit onderwerp is of voor niveau 3 of voor niveau 4, zie overzicht op pagina 94) 

 

Kolom rechts 

In de kolom rechts op de pagina staan suggesties. De suggesties zijn een verdieping en verbreding 

ten opzichte van de inhoud die moet. Deze inhoud mag aan bod komen tenzij er expliciet bij staat dat 

de vaardigheid voor niveau 4 is bedoeld.  
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Inhoud als richtlijn 

De in dit document aangegeven inhoud is een kapstok voor het geven van de lessen in de opleiding 

en examens. Voor het geven van en toelichting mag er meer informatie gegeven worden dan in het 

document staat. Deze extra onderwerpen komen echter niet voor in het examen.  

 

Hij of zij 

In het document wordt gesproken over zij. Daar waar zij staat, kunt u ook hij lezen.  

 

Verwijzingen 

Om dubbelingen te voorkomen is gekozen om een apart hoofdstuk te maken voor materialen, 

producten, apparaten, veiligheid, arbo en milieu, advies en verkopen, administratie. Regelmatig 

wordt naar deze hoofdstukken verwezen.  

 

Latijnse benaming 

In alle gevallen waarbij een onderwerp zowel een Nederlandse benaming kent als een Latijnse 

benaming, is de Nederlandse benaming als eerste genoemd. In al deze gevallen geldt dat de Latijnse 

benamingen kennis is voor deelnemers uit niveau 4. Als er alleen een Latijnse benaming is 

aangegeven, moet de deelnemer uit niveau 3 deze benaming ook kennen.  

 

Kennis en vaardigheden 

Onderwerpen genoemd onder het kopje kennis en inzicht geven aan welke theorie de kandidaat 

moet beheersen. De kandidaat moet tevens weten in welke context de theorie thuishoort.  

Onderwerpen genoemd onder vaardigheden gaan over het toepassen van de genoemde technieken 

en het uitvoeren van de behandeling (het proces).  

 

Feedback 

Dit document is met de grootste zorg samengesteld uit een groot aantal brondocumenten, kennis, 

ervaring en inzicht van deskundigen. De opzet van het document is zo vormgegeven dat alle 

benodigde kennis, inzicht en vaardigheden in kaart worden gebracht, waarbij de minimale 

basisvereisten worden omschreven en suggesties worden gegeven voor verbreding of verdieping. 

Graag horen we hoe deze opzet bevalt. We zijn benieuwd naar feedback, suggesties, aanvullingen of 

verbeteringen van dit document.  
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1 Omgaan met cliënten 

1.1 Beroepssituatie omgaan met cliënten 

In de beroepspraktijk ontvangt de schoonheidsspecialist 
diverse cliënten uit een multiculturele samenleving van 
verschillende leeftijd en achtergrond, waarbij je o.a. te maken 
krijgt met wensen, verwachtingen en gewoonten, normen en 
waarden, levensbeschouwing en cultuur, emoties en 
gevoelens. In het aangaan van een werk-/vertrouwensrelatie 
is het nemen van de verantwoordelijkheid voor mensen die 
een beroep doen op de deskundigheid van de 
schoonheidsspecialist. Als een werk-/vertrouwensrelatie is 
aangegaan is er sprake van intimiteit door lijfelijk contact en 
of persoonlijke gesprekken. De schoonheidsspecialist gaat 
zorgvuldig om met deze vormen van intimiteit. Grenzen van 
jezelf als beroepsbeoefenaar en de cliënt respecteer je. Je 
handelt zorgvuldig en de privacy van de beroepsbeoefenaar 
en de cliënt bewaak je voortdurend.  

1.2 Inhoudsfactoren omgaan met cliënten 

De kandidaat is in het bezit van kennis, inzicht, vaardigheden 
en beroepshouding: 

- Hoe ga je om met jezelf 
- Hoe ga je om met cliënten 
- Hoe ga je om met problemen en conflicten 
- Hoe werk je prettig samen 
- Hoe pas je gesprekstechnieken toe  
- Hoe voorkom je conflicten, onnodig geweld, 

vandalisme, agressie 
- Hoe ga je om met calamiteiten 

1.3 Kennis / inzicht 

Gedrag, groep en groepsgedrag 
- Aangeboren 
- Aangeleerd 
- Persoonlijkheid 
- Psychopathologie ( 4) 

Ontwikkelingsstoornissen 
- Autisme 
- ADHD 
- Depressie 

Socialisatie 
 Normen en waarden 
 Socialisatieproces 
 Opvoeding  
Levensloop en levensfase 

- Jongeren 
o Puberteit 

- Volwassenen 
o Overgang 
o Midlifecrisis 

Suggesties: verdieping en 

verbreding 
Professionele houding 

- Een aspect zelfbeeld; subjectief 
en objectief en de invloed op 
de tevredenheid van de cliënt 
over de behandeling.  

o  (ouder worden, 
(te)zwaar zijn, niet 
‘mooi’ zijn, zie ook 
2.3.7 psychologie)
  

Suggesties: niveau 4 

Het opstellen van een personeelsbeleid 
voor medewerkers met in ieder geval 
de onderwerpen: 

-  Omgang met cliënten 
- Omgaan met conflicten 
- Omgaan met klachten  

Het personeelsbeleid kan onderdeel 
uitmaken van het ondernemingsplan.  
 

Psychologie (zie deel 2) 

Kennis /inzicht 

- Psychose  

- Persoonlijkheidsstoornissen 
- Schizofrenie  

- Afasie 
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- Ouderen  
o Dementie  

Conformisme 
- Rollen, rolgedrag, relaties 

Leiderschapsstijlen (4) 
- Instrueren 
- Overleggen 
- Overtuigen 
- Delegeren 

  
Professionele omgang met cliënten 

- Beroepshouding  
o Luisteren 
o Belangstelling tonen 
o Respect tonen 
o Empathie 
o Distantie  
o Acceptatie 
o Echtheid  

  Werk-/vertrouwensrelatie 
- Normen en waarden 

o Multiculturele samenleving 
o Vooroordelen, discriminatie, racisme 
o Taal en integratieproblemen 

- Omgaan met grenzen 
o Assertieve houding 

- Omgaan met macht 
- Omgaan met klachten 
- Omgaan met agressie 
- Omgaan met conflicten 

o Stijlen van conflicthantering 
- Eigen ontwikkeling 

o Omgaan met complimenten 
o Omgaan met feedback 

 
Communicatie 

- Communicatievormen 
o Verbale communicatie 
o Non verbale communicatie 
o Paralinguistische communicatie (intonatie) 

   Interpersoonlijke ruimte 
   Open en gesloten houding 
   Congruentie  
 
Communicatietechnieken 

- Luisteren, samenvatten, doorvragen (LSD) 
- Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Transfer (STAR(T)) (4) 
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Communicatieproces 
- Zender 
- Ontvanger 

o Decoderen 
- Boodschap 

o E mail of andere mediavorm 
o Telefoongesprek 
o Directe dialoog 
o Symbool 

 
Communicatiebegrippen 

- Referentiekader 
- Interne ruis 

o Onvolledige informatie 
o Vooroordelen 
o Projectie  
o Generaliseren 
o Emotionele betrokkenheid 
o Stereotypering 
o Gevoelens en emotie 
o Verdringing  
o Motivatie 

 
Communicatiestoornis (4) 
 
Gesprekssoorten 

- Voorlichtingsgesprek 
- Adviesgesprek 
- Verkoopgesprek 
- Slecht nieuwsgesprek 
- Sollicitatiegesprek (4) 
- Functioneringsgesprek (4) 
- Beoordelingsgesprek (4) 
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2 De behandeling voorbereiden 

2.1 Beroepssituatie de behandeling voorbereiden 

De schoonheidsspecialist ontvangt de cliënt en voert een 

analyse uit waarbij ze gerichte vragen stelt en de wensen en 

verwachtingen van de cliënt inventariseert en let op 

indicaties en contra-indicaties. De schoonheidsspecialist legt 

de onderzoeksresultaten en conclusies vast in het 

behandelplan en stelt samen in overleg met de cliënt de 

prioriteiten in de behandeling vast. Zij informeert de cliënt 

over de te gebruiken producten, hulpmiddelen en over de 

resultaten van de analyse en wijst zo nodig de cliënt door 

naar een andere discipline. Ze plant de verzorgende gezicht, 

lichaams- en /of hand- of voetbehandeling binnen de 

beschikbare tijd.  

2.2 Inhoudsfactoren van de behandeling 

voorbereiden 

De schoonheidsspecialist heeft kennis van de theorie van het 

menselijk lichaam, de theorie van de praktijk en de 

motorische vaardigheden. De schoonheidsspecialiste kent de 

indicaties en contra-indicaties van de uit te voeren 

behandelingen die genoteerd staan in het behandelplan. De 

schoonheidsspecialist gebruikt de juiste hulpmiddelen, 

producten en apparatuur die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van het voorbereiden van de behandeling. 

2.3 Kennis /inzicht  
De schoonheidsspecialist is in het bezit van alle kennis, 

inzicht, vaardigheden en beroepshouding van de gezichts-, 

lichaams- , en hand en voetverzorgingsbehandeling. 

Voor het maken van een analyse is veel kennis en inzicht 

noodzakelijk. Het gaat om: 

- 2.3.1 Cliëntenkaart 

- 2.3.2 Parate kennis 

o 2.3.2.1 Huidanalyse 

- 2.3.3 Overige kennis 

o 2.3.3.1 Basiskennis scheikunde en natuurkunde  

o 2.3.3.2 Basiskennis van producten en diensten 

o 2.3.3.3 Kleurenleer 

o 2.3.3.4 Voeding 

o 2.3.3.5 Plastische chirurgie 

o 2.3.3.6 Psychologie 

  

Suggesties (3) 

- Wens van cliënt uitbreiden: 

Inspelen op de beschikbare 

tijd, de mogelijkheden, je 

advies en de vraag van de 

cliënt 

- Planning weergeven: 

o Analyse maximaal 15 

minuten 

o Voorbereiding 

maximaal 15 minuten 

o Gezichtsbehandeling 

maximaal 60 minuten 

o Lichaamsbehandeling 

maximaal 60 minuten 

o Hand of 

voetbehandeling 

maximaal 20 minuten 

Suggesties (4) 

- Diëten uitbreiden 

o Atkins dieet 

o Eiwitbeper -kend dieet 

o Moerman dieet 

o Montignac dieet 

o Sonja Bakker dieet 

o Zoutloos dieet 
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- 2.3.4 Basiskennis anatomie en fysiologie  

o 2.3.4.1 Cellen 

o 2.3.4.2 Weefsels 

o 2.3.4.3 Huid 

o 2.3.4.4 Beenderstelsel 

o 2.3.4.5 Spierstelsel 

o 2.3.4.6 Overige stelsels 
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2.3.1 Cliëntenkaart 

- Invullen cliëntenkaart 

o Naam, adres, woonplaats 

o Relevante medische informatie 

 Zwangerschap 

 Ziektegeschiedenis 

 Ziekten 

 Allergie 

 Medicijngebruik 

Bloedverdunners 

Antibioticum 

o Eetgewoonten 

o Huidanalyse 

 Huidsoort 

 Huidgesteldheid 

Doorbloeding 

Huidspanning / Turgor 

o Huidafwijkingen 

 Zie huidafwijkingen in hoofdstuk parate kennis 

o Huidonderzoekstechnieken 

 Anamnese 

 Palpatie 

 Inspectie 

o Hulpmiddelen 

 Dermografie 

 Diascopie 

 Woodlight 

o Advies 

 Indicatie 

 Contra-indicatie 

o Behandelplan 

o Mogelijke behandelingen 

o Cosmetische producten 

o Bijzonderheden 

o Klachten / complimenten 

o Planning 
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2.3.2 Parate kennis huid, nagels en haren 

2.3.2.1 Huidanalyse 

 
HUIDASPECTEN 
 
Huiddikte 

- Individuele verschillen in dikte  
o Opperhuid 
o Lederhuid 
o Onderhuid 

 
Huidreliëf 

- Beïnvloedende factoren 
 
Huidskleur  

- Beïnvloedende factoren 
o Melanocyten 
o Melanine/pigment 

 
Huidporiën 

- Talgklier uitvoergangen 
- Soorten poriën  

o Grof 
o Fijn 
o Ovaal 

 
Huidglans  

- Beïnvloedende factoren  
 
Vochtigheidsgraad  

- Beïnvloedende factoren 
o Natural Moisturizing Factor (NMF) 

 
Huidspanning/turgor 

- Beïnvloedende factoren 
 
Huidflora/micro-organismen op de huid 

- Soorten 
- Functies 
- Beïnvloedende factoren 

o Zuurgraad/pH waarde 
o Zuurmantel 

 
HUIDTYPEN  

- Droog 
- Normaal 
- Vet 
- Gecombineerd 
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HUIDKENMERKEN 

- Leeftijd, geslacht, afkomst 

o Talgklierwerking 
o Zweetklierwerking   
o Zuurgraad 
o Huiddikte  
o Beharing 
o lLttekenvorming 
o Doorbloeding  
o Pigmentvorming (4) 

 Kleur type 1 
 Kleur type 2 
 Kleurtype 3 
 Kleurtype 4 

o Verhoorning 
 

- Leefomstandigheden 

o Blootstelling aan de zon 

o Milieu invloeden 

o Stress 

o Nicotinegebruik 

o Alcoholgebruik 

o Voeding / Gekruide voeding 

o Gebruik / geen gebruik huidproducten 

2.3.2.2 Huid- en nagelaandoeningen 

HUIDAANDOENINGEN 
- Betekenis, herkennen en effect efflorescenties 

o Blaar/ bulla 
o Litteken/ cicatrix 
o Korst / crusta 
o Holte/ cyste 
o Roodheid/ erytheem/ rubor 
o Ontvelling/ excoriatie 
o Vlek/ macula 
o Huidverhevenheid/ papula 
o Puist/ pustula 
o Kloof/ rhagade 
o Schub/schilfer/ squama 
o Knobbel/ nodus 
o Zwelling/ tumor 
o Zweer/ ulcus 
o Kwaddel/ urtica 
o Blaasje/ vesicula 
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- Ontstekingen 

o Kenmerken 

 Pijn / dolor 

 Warmte / calor 

 Gestoorde functie / functio laesa 

 Roodheid / rubor 

 Zwelling / tumor 

o Oorzaken 

 Bacteriën 

 Virussen 

 Schimmels 

 

NAGELAANDOENINGEN 

- Oorzaken en behandelmogelijkheden of onmogelijkheden nagelaandoeningen 

o Afbrokkelende, splijtende en schilferende nagels 

o Nijnagels (4) 

o Losse nagels 

o Nagels na nagelbijten 

o Zwarte of blauwe nagels (4) 

o Bleke nagels (4) 

o Beschadigde nagelriemen 

o Gele nagels (4) 

2.3.2.3 Huid-, nagel- en haarafwijkingen 

 

HUIDAFWIJKINGEN 

Microbiologisch 

- Oorzaak: Bacteriën 

o Ontstoken haarzakje/ folliculitis 
o Steenpuist/ furunkel 
o Zweetklierabces/ hidradenitis 
o Strontje/ hordeolum 
o Zweetklierontsteking/ hydradenitis 
o Lipontsteking/ cheilitis 
o Smetuitslag / Intertrigo 
o Seksueel overdraagbare aandoening (soa) 

 Chlamidia 
 Gonorrhoe 
 Syfilis/lues 

 
- Oorzaak: Schimmels / Dermatomycosen 

o Schimmel aan de voet/zwemmerseczeem / tinea pedis 
o Schimmel aan de hand/ tinea manis 
o Schimmel op het lichaam / ringworm / tinea corporis 
o Gist / candida albicans 
o Mondhoekontsteking / angulus infectiosus  
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- Oorzaak: Virussen 

o Gordelroos/ herpes zoster 
o Koortslip/ herpes labialis 
o Gewone wratten/ verrucae vulgaris 
o Weke wratachtige gezwelletjes/ molluscum contagiosum 
o Lever ontsteking / hepatitis A 
o Leverontsteking / hepatitis B 
o Leverontsteking / hepatitis C 
o Menselijk immuun deficiëntievirus /HIV 

  Aids 
- Oorzaak: Parasieten 

o Schurft/scabiës 
o Luis /Pediculosis 
o Vlo / Siphonaptera 
o Teek / Ixodes ( ziekte van Lyme) 

Fysisch 

- Oorzaak:  verbranding / bevriezing 

o Kenmerken verbranding 

 Eerste graads (roodheid / erythema solare) 

 Tweede graads (blaarvorming / erythema caloricum) 

 Derde graads (weefselversterf/necrose) 

 Vierde graads (verkoling) 

o Kenmerken bevriezing 

o Behandeling 

o Bronnen 

 Zonnebrand / Erythema solare 

 Roodheid (of wit) door hitte of bevriezing / Erythema caloricum 

 

- Oorzaak: letsel / trauma 

o Wond 

 Wondgenezing beïnvloedende factoren 

o Litteken (Cicatrix) 

 Verdikt / hypertrofisch 

 Abnormale toename littekenweefsel /keloïd 

 Verdund / hypotrofisch 

o Bloeduitstorting / hematoom 

o Kneuzing / Contusie 

o Blauwe plek / Ecchymose 

o Plaatselijk letsel  of irritatie/ Dermatitis / Erythema traumaticum 

 

- Oorzaak: stoornis in de stofwisseling 

o Suikerziekte / diabetes mellitus 

 Complicaties 

 Doorbloedingsstoornissen aan de voeten 

 Ontstekingen 

o Cholesterolophoping / Xanthelasma 
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- Oorzaak: allergie 

o Contacteczeem 

o Oedeem van Quincke 

o Allergische eczeemreactie op een plantaardige stof onder invloed van licht 

(Fytofotodermatitis) 

o Verkleuring van de huid / Berlockdermatitis door o.a. Bergamot(Citrus bergamia)  (4) 

en Grote Engelwortel (Angelica archangelica) (4) 

o Netelroos / galbulten / Urticaria 

o Lipontsteking / Cheilitis 

 

- Oorzaak: talgklierafwijking 

o Mee- eters/ Comedonen 

 Open comedonen / black heads 

 Gesloten comedonen / white heads 

o Talgcysten 

o Begrippen 

 Jeugdpuistjes / Acne vulgaris 

 Heftige vorm van acne / Acne conglobata 

 Ontsteking van de haarwortels donkere huid (Acne keloïdalis) 

 Roodhuid van de wangen/neus met acne  middelbare leeftijd / Acne rosacea 

- Rosacea telangiectasia (4) 

- Rosacea papulosa (4) 

- Rosacea papulopustulosa (4) 

- Couperose (4) 

- Rhinophyma (4) 

 

- Oorzaak: zweetklierafwijkingen 

o Overmatig zweten/ transpireren / hyperhidrosis 

o Te geringe zweetproductie / hypohidrosis 

 

- Oorzaak: verhoorning van de huid 

o Overmatige verhoorning / hyperkeratose 
 Verhoornde haarzakjes / Keratosis pilaris 
 Gerstekorrel /milium 
 Eelt/Callus 
 Likdoorn/Clavus  

o Schilferende huid 
o Psoriasis 

 Meest voorkomende locaties (4) 
 UVA lichtbehandeling  + psoraleen/ Puva-therapie  (4) 
 Chemisch bijnierschorshormoon / corticosteroïd  (4) 

o Visschubbenhuid / Ichthyosos 
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- Oorzaak: afwijkingen van de pigmentatie 

o Hyperpigmentatie 
 Zomersproet /Ephelide 
 Moedervlek /Naevus pigmentosus 
 Ouderdomspigmentvlek/ Naevus pigmentosus senilis 
 Zwangerschapsmasker / Chloasma faciei / melasma  (4) 

o Hypopigmentatie 
 Schimmelnagel /mycose (witte vlekjes) 
 Pigmentverliezende huid / Vitiligo 
 (Gedeeltelijk) Witte huid / Albinisme 

 
- Oorzaak: afwijkingen in de bloedvaten 

o Wijnvlek / naevus flammeus 
o Versterkte doorbloeding / Hyperaemie 

 Verbranding of bevriezing / erythema caloricum 
 Zonnebrand / erythema solaris 

o Verwijde bloedvaatjes in het gezicht /  teleangiectasieen 
o Zichtbare haarvaatjes in het gezicht / Spinnaevi  
o Penselen 
o Bezemrijs / berkenrijs 
o Rode vlekken in het gezicht, borst, oren, nek en/of haargrens/ Rosacea 
o Spataderen / bezemrijs/berkenrijs / Varices 
o Winterhanden en wintervoeten / Perniones 

 
- Oorzaak: degeneratie en overige invloeden 

o Degeneratie van het bindweefsel in de huid / Elastosis 
o Verdunning van de huid / Atrofische huid  
o Vochtarme huid / gedehydrateerde huid /craquelé 
o Rimpelvorming 
o Rokershuid 
o Strepen op de huid / Striae  
o Sinaasappelhuid / Panniculose 
o Donkere kringen 
o Wallen 
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NAGELAFWIJKINGEN 

- Nagelgroei en nagelgroeibeinvloedende factoren 

- Oorzaken en behandelmogelijkheden of onmogelijkheden nagelafwijkingen 

o Atrofie / onychio atrofie (4) 

o Putjes in de nagelplaat 

o Misvormde nagels (4) 

 Trommelstokvingers 

 Lepelnagels 

o Richels (4) 

o Breedtelijnen (4) 

o Lengtelijnen (4) 

o Gele verkleuring van de nagels 

o Blauwe verkleuring van de nagels 

o Scheurende nagels 

o Splijtende nagels 

o Ontstoken nagelriemen / Paronychia 

 Fijt 

o Witte, zachte afbrokkelende nagels / weke nagels 

o Leuconychia / Leukonychia 

 Verkleuringen en vlekken op nagels 

 Witte vlekken 

o Schimmelnagels / Mycose nagels 

o Kalknagels / Onychomycose (4) 

o Ingegroeide nagel (4) 

o Nageleczeem (4) 

 

HAARAFWIJKINGEN 

- Oorzaak: Beharing 
 Overbeharing /Hypertrichosis / Hirsutisme 

  



Servicedocument exameneisen S en AS      juni 2012 
30 

2.3.2.4 Huidwoekeringen 

HUIDWOEKERINGEN 

- Goedaardige tumor / Benigne tumor 
o Kenmerken 

 Kapselvorming 
 Langzame groei (in alle richtingen, expansief) 
 Geen uitzaaiingen / Metastasen 

o Voorbeelden 
 Opperhuidgezwellen / Epitheelgezwellen  
 Wrat / Verruca 
 Gewone wrat / Verruca vulgaris 
 Ouderdomswrat /  Verruca senilis 
 Waterwrat / Molluscum contagiosum 

o Bindweefselgezwellen 
 Steelwrat / Fibroom 
 Littekengezwel / Keloïd 
 Vetgezwel / Lipoom 
 Cholesterol ophoping / Xanthelasma 

 
- Kwaadaardige gezwellen /Maligne tumoren 

o Kenmerken 
 Doorgroei naar andere weefselcompartimenten (infiltratieve groei) 
 Uitzaaiing door losgeraakte kankercellen / Metastasering 
 Verstoord evenwicht celverlies en celaanmaak 

o Voorbeelden 
o Epitheelgezwel / Carcinoom 

 Plaveiselcarcinoom 
 Basaalcelcarcinoom 
 Pigmentgezwel / Melanoom 
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2.3.3 Overige kennis 

2.3.3.1 Basis natuurkunde en basis scheikunde 

 
- Bouw molecuul 

 
- Bouw atoom 

 

- Elementen en symbolen 
o Metalen  

 Calcium/ Ca 
 Kalium/K 
 Natrium/Na 
 IJzer/Fe 
 Magnesium / Mg 
 Koper / Cu 

o Niet metalen/metalloïden 
 Chloor/Cl 
 Fluor / F 
 Fosfor / P 
 Jodium/J 
 Koolstof/C 
 Stikstof/N 
 Waterstof/H 
 Zuurstof/O 
 Zwavel/S 
   

- Eigenschappen 

o Zuren 

o Basen 

o Zouten 

o Mineralen  

 Kalium 

 Natrium 

 Magnesium 

 Calcium 

 Chroom 

 Koper 

 Broom 

 Fluor 

 Jodium 

 Fosfor 

 

 

  



Servicedocument exameneisen S en AS      juni 2012 
32 

- Verbindingen (enkelvoudig en samengesteld) 

o Organisch 

 Eiwitten 

 Vetten 

 Koolhydraten 

 Alcohol 

o Anorganisch 

 Ozon 

 Zuurstofgas 

 Waterstofgas 

 Kooldioxide 

 Koolmonoxide 

 Water 

 Keukenzout 

 Soda 

o Biologisch actieve verbindingen (4) 

 Hormonen 

 Vitaminen 

 Enzymen 

 

- Licht 

o Zichtbare stralen 

 Kleurenspectrum 

o Onzichtbare stralen 

 Infrarood 

 Ultraviolet 

 

- Geluid 

o Geluidsgolven 

 Ultrasoon 

 

- Elektriciteit 

o Goede geleiders 

o Slechte geleiders 

o Isolatoren 

 

- Elektrische eenheden 

o Spanning / Volt 

o Stroomsterkte / Ampère 

o Weerstand /Ohm 

o Frequentie / Hertz 

o Vermogen / Watt 
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- Elektrische lading (+ en -) 

o Ionen 

 Anionen (negatieve ionen) 

 Kationen (positieve ionen) 

 

- Elektroden 

o Kathode (reductie) (4) 

o Anode (oxidatie) (4) 

 

- Eigenschappen en toepassing gelijkstroom (branche gerelateerd) 

o Accu 

o Batterij 

 

- Eigenschappen en toepassing wisselstroom (branche gerelateerd) 

o Lichtnet 

- Frequenties wisselstroom 

o Laag 

o Middel 

o Hoog 

 

- Interferentie 

 

- Transformator 

 

- Eigenschappen en toepassing zuren en basen 

o pH indicatoren / Zuurgraad / pH waarde 

 

- Eigenschappen en werking oppervlakte reinigingsproducten / detergenten  

o Natuurlijke detergenten 

 Harde zeep 

Kalkzeep 

 Zachte zeep 

o Synthetische detergenten 

 

- Eigenschappen en werking emulgatoren (4) 

o Glyceryl monostearaat 

o Polysorbaat 20 

 

- Eigenschappen van water 

o Hard water 

 Onthardingsmethoden 

Koken 

destilleren 

o Zacht water 
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- Eigenschappen van stoffen 

o Hydrofiel 

o Hydrofoob 

o Lipofiel 

o Lipofoob 

o Hygroscopisch 

o Comedogeen (4) 

 

- Meetkunde (4) 

o Volume 

o Inhoud 

 

- Natuurkundige begrippen (40 

o Energie 

 Temperatuur 

Warmte 

o Gewicht 

2.3.3.2 Basiskennis van producten 

- Farmaceutische vorm 

o Äerosols 

 Samenstelling / Colloïdaal mengsel 

o Crème 

 huidverzorging 

o Emulsie 

 Olie in water emulsie 

 Water in olie emulsie 

 Emulgator 

Lanettewas 

Lecithine 

o Gel / Colloïdaal mengsel (4) 

 Gelnagels 

 Gelmasker 

 Huidverbetering 

o Oplossingen 

 Lotion  

 Tonic 

o Mousse 

o Poeder 

 Masker 

o Tabletten 

 Wastablet 

o Schuim / Colloïdaal mengsel (4) 

 zepen 

o Shampoo 
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o Sol / Colloïdaal mengsel 

o Vloeibare suspensie 

o Vaste suspensie 

 Pasta 

 Klei 

 Modder 

o Spray 

 Haarlak 

 Tonic 

o Vloeistof 

o Watervrije mengsels 

 Watervrije crème 

 Olie mengsel 

 

Herkomst, werking en toepassing van werkzame stoffen en hulpmiddelen, die verwerkt zijn in 

cosmeticaproducten 

- Definitie werkzame stof 

- Definitie hulpstof 

- Herkomst  

o Plantaardige stoffen 

o Dierlijke stoffen 

o Minerale stoffen 

o Synthetische stoffen 

 

- Plantaardige oliën, vetten en wassen 

o Amandelolie 

o  Avocado-olie 

o Cacaoboter 

o Calendula-olie 

o Hars 

 Boomhars / Colofonium 

o Jojoba-olie 

o Kokosolie 

o Kokosvet 

o Maiskiemolie 

o Olijfolie / Squalaan / Phytosqualan 

o Sojaolie 

o St Janskruidolie 

o Tarwekiemolie 

o Wonderboomolie / Ricinusolie 

 

- Dierlijke oliën, vetten en wassen 

o Bijenwas 

o Wolvet / Lanoline  
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- Minerale vetten en wassen 

o Minerale oliën  

 Paraffine / Paraffine liquidum 

 Vaseline  

 

- Herkomst, eigenschappen, werking en toepassing overige werkzame stoffen 

o Alcohol 

o Algen (4) 

o Allantoïne 

o Aloë vera 

o Aluin 

o Amandelen 

o Arnica 

o Azuleen 

o Benzoylperoxyde 

o Bergamot / Citrus bergamia 

o Brandnetel / Urtica dioica 

o Bijenwas / Calamine 

o Caroteen / Bètacaroteen / pro vitamine A / retinol 

o Chinese klei / Porrseleinaarde / Kaolien 

o Chloorhexidine 

o Chlorofyl / bladgroen 

o Citroen / Citrus limon 

o Co enzym Q10 

o Dihydroxy-aceton / DHA 

o Dode zeezout (4) 

o Enzymen 

 Papayotine 

 Hyaluronidase 

 Pepsine 

o Fango / geneeskrachtige modder 

o Farnesol 

o Fibrostimuline 

o Fruitzuren 

 Glycolzuur 

 Melkzuur 

 Citroenzuur 

 Alpha Hydroxy Acid / AHA 

 Bèta Hydroxy Acid / BHA 

o Fullers aarde / Attapulgiet 

o Fytohormonen 

o Ginseng 

o Gist 

o Goudsbloem / Calendula 

o Honing 
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o Hylaruronzuur 

o Kamfer 

o Kamille / Matricaria chamomilla 

o Kastanje / Tamme kastanje / Castanea sativa 

o Kiezelzuur 

o Klimop / Hedera helix 

o Komkommer 

o Lijnzaad 

o Magnesiumperoxyde 

o Marmerpoeder 

o Menthol 

o Modder (4) 

o Natural Moisturizing Factor / NMF 

o Panthenol 

o Parafango 

o Plankton 

o Psoraleen (4) 

o Salicylzuur 

o Stokroos /Althea 

o Talk / krijt 

o Toverhazelaar / Hamamelis mollis 

o Ureum 

o Vitamine A zuur / Tretinoïne 

o Vitamine B3 / Panthoteenzuur 

o Vitamine C / Ascorbinezuur 

o Vitamine E / Tocopherol 

o Vitamine P / Rutin 

o Waterstofperoxide 

o Zwavel 

 

- Herkomst, eigenschappen, werking en toepassing hulpstoffen 

o Collageen 

o Elastine 

o Emulgator 

o Gips 

o Liposomen (als transportmiddel) 

o Melkzuur / Lactic acid 

o Paraffine 

o Silicone / Cyclomethicone 

o Zijdeproteine 
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- Herkomst, eigenschappen, werking en toepassing biostimulantia 

o Algen extracten 

o Aloë vera extracten 

o Gelée royale 

o Ginseng extracten 

o Glycosaminoglycaan/ Mucopolysaccharide 

o Placenta extracten 

o Pollen extracten 

o Serum extracten  

o Zwezerik extracten / Thymus extracten 

o Vruchtwater / Liquor amnii 

o Weefsel extracten 

 

- Conserveringsmiddelen 

o Natuurlijke middelen 

o Chemische middelen 

 

- Toevoegingen 

o Geurstoffen 

 Natuurlijke geurstoffen 

 Synthetische geurstoffen 

o Kleurstoffen 

 Plantaardige kleurstoffen 

 Dierlijke kleurstoffen 

 Minerale kleurstoffen 

 Synthetische kleurstoffen 
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2.3.3.3 Kleurenleer  

- Ontstaan van kleuren (4) 

o Lichtgolven 

o Spectrum 

o Weerkaatsing 

o Lichtintensiteit 

- Soorten kleuren  

o Koele kleuren 

o Warme kleuren 

- Kleurcontrasten  

o Kleur tegen kleur 

o Licht / Donker 

o Complementair contrast 

o Simultaan contrast 

o Kwaliteitscontrast: verzadigd en onverzadigd 

o Kwaliteitscontrast: veel van een of twee kleuren weinig van andere kleur 

- Kleurencirkel van Itten 

o Primaire kleuren 

o Secundaire kleuren 

o Tertiaire kleuren 

o Complementaire kleuren 

- Psychische invloeden van kleuren (4) 

o Associaties van kleuren 

o Nabeeld 

 

- Kleurentypes (4) 

o Lentetype 

o Zomertype 

o Herfsttype 

o Wintertype 
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2.3.3.4 Voeding 

- Gezond leefpatroon 

- Bewegen 

o Voeding 

 Regelmatig eten 

- 3 Hoofdmaaltijden 

- 3 Tussendoortjes 

 Eetgewoonten 

 Eetpatroon 

 Eetomgeving 

- Lastige omstandigheden 

- Bijzondere situaties 

 Stofwisseling 

 Joule / calorie 

o Stresshantering 

o Ontspanning 

o Slaappatroon 

o Belastbaarheid 

- Gezonde voeding 

o Schijf van vijf 

 Eet gevarieerd 

 Eet gezond 

- Weinig zout 

- Weinig snelle suikers 

- Weinig wit meel 

- Onverzadigd vet en zo weinig mogelijk verzadigd vet 

 Eet niet teveel en beweeg 

 Eet veel verse groente, fruit en brood 

 Eet veilig 

- Eetstoornissen  

o Anorexia nervosa 

o Boulimia nervosa 

o Eetbuistoornis / BED /Binge eating disorder 

o Eetstoornis NAO 

 Nachteten / NES 

o Orthorexia nervosa 

o Eetverslaving 

- Gewicht  

o Ondergewicht 

o Normaal gewicht 

o Overgewicht  

o Ernstig overgewicht/Obesitas 
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- Gewicht bepalen  

o Body Mass Index /BMI 

o Buikomvang 

 Vetopslag 

 Vetzucht / adipositas 

- Gevolgen verstoord eetpatroon 

o Tekort aan vitaminen / hypovitaminose 

o Overmaat aan vitaminen / hypervitaminose 

- Hongergevoel 

o Glucosespiegel 

 Insuline 

 Glucose 

o Lichaamsvet 

 Leptine 

- Lichamelijke gevolgen van eetproblemen 

o Bij Diabetes mellitus  

o Door JoJo effect 

o Bij zwangerschap 

- Psychische gevolgen van eetproblemen 

o Slecht zelfbeeld 

o Dwangmatig gedrag 

o Toename alcohol, roken, drugs 

o Isolatie 

o Depressieve gedachten 

o Schaamte 

o Stemmingswisselingen 

- Sociale gevolgen van eetproblemen 

o Afname contacten uit schaamte en gebrek aan energie 

o Slechtere concentratie op werk of studie 

o Financiële gevolgen: te veel eten is duur 

o Verbergen eetprobleem voor partner of gezin 

o Afkeer eigen lichaam leidt tot een verminderd libido 

- Diëten 

o Cholesterol arm dieet 

o Gluten en caseïnevrij dieet 

o Suikervrij dieet 

o Vegetarisch dieet 

o Weight Watchers dieet 
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2.3.3.5 Plastische chirurgie 

- Cosmetische voorbehandelingen voor medische ingreep 
o Massage 
o Verwijderen van comedonen 
o Maskers en pakkingen  

 
- Cosmetische nabehandelingen na medische ingreep 

o Behandeling vers littekenweefsel 
o Lymfdrainage 
o Cosmetische camouflage 

 
- Cosmetische ingrepen 

o Borsten 
 Borstcorrecties  
 Borstvergroting 
 Borstverkleining 
 Verslapte borst corrigeren 
 Asymmetrische borsten corrigeren 
 Borstreconstructie 

o Buikcorrectie  
 Vetschort 

 
- Materiaalkennis  

o Botimplantaten 
o Lichaamsvreemd materiaal 
o Prothese 

- Behandelingen (proces en resultaat) 
o Liposuctie 
o Correctie 

 Incisielijnen 
 Materialen 

o Reconstructie 
o Lift 
o Botox 
o Dermabrasie 
o Endermologie (4) 
o Haartransplantatie 
o Lipostructure/lipofilling 
o Liposculpture 
o Verwijdering huidkleuringen 

 Tatoeages 
 Permanente make-up 

- Alternatieven voor cosmetische chirurgie 
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2.3.3.6 Psychologie (4) 

- Psychodiagnostiek 

o Observatie  

o Psychologische test 

- Ontwikkelingspsychologie 

o Erfelijkheid 

o Cognitieve ontwikkeling 

o Cognitieve veroudering 

- Persoonlijkheidsleer 

o Persoonlijkheidstypen van Jung 

o Big Five 

o Situationisme 

- Body Dismorfic Disorder 

2.3.4 Basiskennis anatomie en fysiologie 

2.3.4.1 Cellen 

o Bouw, ligging functie 

 Cellen  
 Cellichaam  
 Protoplasma 

 Celkern/Nucleus 
 Cytoplasma 

 Celmembraam/Permeabiliteit 
o Begrippen 

 Chromatine  
 Chromosomen 
 Genen 
 DNA 

o Processen 
 Diffusie 
 Osmose 
 Celdeling 

Directe deling 
  Indirecte deling 

2.3.4.2 Weefsels 

- Epitheelweefsel 

o Indeling naar celvorm 

 Cilindrisch epitheel 
 Kubisch epitheel 
 Plaveiselepitheel 
 Trilhaarepitheel 

o Indeling naar functie 

 Bedekkend /beschermend epitheel 
 Klierweefsel /afscheidend epitheel 

  Slijmvlies 
  Klieren 

-       Exocriene klieren 



Servicedocument exameneisen S en AS      juni 2012 
44 

 Zweetklieren 
 Talgklieren 
 Melkklieren 

- Hormoonklieren / endocriene klieren 
- Endo-exocriene klieren 

 Alvleesklier 
 Geslachtsklieren 

 Epitheelweefsel met vervoersfunctie / Trilhaarepitheel 
 

- Bind- en steunweefsel 

o Bouw, ligging en functie bindweefsel 

 Reticulair bindweefsel 

 Lymfeknopen/ lymfeklieren 

 Rood beenmerg 

 Vetweefsel 

 Vetweefsel rond organen 

o Bouw en functie vezels 

 Collagene vezels 

 Elastische vezels 

 Reticuline vezels 

o Functie bindweefseltussenstof 

 Bindweefselcellen 

 Mestcellen 

 Macrofagen / Histiocyten 

o Bouw en functie kraakbeenweefsel 

 Steun bieden aan weke delen 

 Druk en piekbelastingen naar onderliggend bot leiden 

 Verbindingen maken tussen beenderen 

 Verzorging van voeding voor kraakbeencellen 

 Glijvlak voor gewrichten 

 Schok absorptie in gewrichten 

 Vormgevend oren, neus 

 

o Soorten kraakbeenweefsel 

 Elastisch kraakbeen 

 Glasachtig / Doorschijnend kraakbeen / Hyalien kraakbeen 

 Vezelig kraakbeen / Fibreus kraakbeen 

 

- Bouw en functie beenweefsel 

o Bouw en functie botweefsel 

 Compact botweefsel 

 Spongieus botweefsel 

o Bouw en samenstelling vloeibaar weefsel 

 Bloed 

 Lymfe 
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- Bouw en functie spierweefsel 

o Dwarsgestreept spierweefsel/skeletspieren/mimische spieren 
 Spiercel 
 Spiervezel/Myofibril 
 Spierbundel 
 Spierbuik 
 Bindweefselvlies / Spierfascie 
 Pees  

o Glad spierweefsel /Spierweefsel van de organen 
o Hartspierweefsel /Onwillekeurig/Dwarsgestreept 

 

- Bouw en functie zenuwweefsel 

o Zenuwcel/Neuron 
 Cellichaam 
 Zenuwuitlopers 
 Dendrieten 
 Neurieten/Axonen (myeline schede) 
 Motorisch eindplaatje 
 Synaps 

o Soorten zenuwen 
 Motorische zenuwen 
 Sensibele zenuwen 
 Autonome zenuwen 

 Sympatisch  
 Parasympatisch 

2.3.4.3 Huid 
OPPERHUID 

- Bouw en  functie opperhuid / epidermis 
- Huidlagen 

o Basaalmembraam 
o Huidbarrière  
o Kiemlaag 

 Basaalcellenlaag/Stratum cylindricum 
 Stekelcellenlaag/Stratum spinosum 

o Korrellaag/Stratum granulosum 
o Doorschijnende laag/Stratum lucidum 
o Hoornlaag/Stratum corneum 

 
- Verhoorningsproces  

o Betrokken huidlagen 
o Keratohyaline 
o Hoorn / Keratine 
o Factoren die invloed hebben op de verhoorning 
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Huidadnexen 

HAREN 
- Bouw, functie en ligging 

o Haarschacht  
o Haarwortel 
o Haarpapil  
o Haarmatrix  
o Haarmerg 
o Haaropperhuidvlies 
o Haarpigment/Haarkleur 
o Haarschors 
o Haarzakje/Haarfollikel 
o Haarkiem 
o Haarspiertje 

- Haartypen 
o Lanugohaar 
o Vellushaar 
o Terminaal haar 

- Haargroeifasen 
o Anageen 
o Katageen 
o Telogeen 

- Haargroei beïnvloedende factoren 
o Haargroei donkere huid 

 
NAGELS 
- Bouw en functie 

o Nagelmatrix 
o Nagelbed 
o Nagelwortel 
o Halve maantje 
o Nagelplaat 
o Nagellichaam 
o Nageluiteinde 
o Nagelwal 
o Nagelriem 
o Nagelplooi 

 
TALGKLIEREN 

- Bouw, functie en ligging 
- Algemene kennis 

o Talg 
o Samenstelling (4) 
o Vetalcoholen (4) 
o Keratine cellen (4) 
o Squaleen (4) 
o Talgproductie beïnvloedende factoren (4) 
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ZWEETKLIEREN 
- Bouw,  functie en ligging 
- Algemene kennis 

o Eccrien 
o Apocrien 
o Samenstelling van zweet (4) 
o Zweetklierverwerking beïnvloedende factoren 

 

LEDERHUID 

- Bouw en functie lederhuid/corium/dermis 

- Lagen van de lederhuid 
o Papillenlaag/stratum papillare  

 Llijstentekening van de huid / Cutislijsten 
 Bloedvoorziening opperhuid  
 Lymfe doorstroming in de huid 
 Receptoren/zenuwuiteinden  
 Tast, druk, pijn, temperatuur 

o Netlaag/Stratum reticulare 
o Basale membraan 

 
- Cellen in de lederhuid 

o Fibroblasten 
o Mestcellen 
o Makrofagen (4) 

 

ONDERHUID 
-  Bouw en functie onderhuid / subcutis 

o Bescherming 
o Uitscheiding 
o Temperatuurregulatie 
o Regulatie stralingsinvloeden 

 UVA, UVB, UVC 
 IR 

o Hormonaal orgaan 
  Histamine  

o Zintuiglijk orgaan 
 Koude sensoren 
 Warmtesensoren 
 Tastsensoren (Tastlichaampje van Meissner) 

o Vitaminevormer vitamine D 
o Opnameorgaan 

 Transcutane resorptie (transepidermaal, transfolliculair) 
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2.3.4.4 Beenderstelsel 

- Functies 

o Ondersteuning 

o Bescherming 

o Passief bewegen 

o Vormgeving 

o Aanhechting van spieren 

o Productie bloedcellen  

o Opslag calciumzouten 

 

- Anatomische termen 

o Centraal 
o Perifeer 
o Distaal 
o Proximaal 
o Lateraal 
o Mediaal 
o Dorsaal 
o Ventraal 
o Palmair 
o  Plantair 

 

- Beensoorten 

 

- Botverbindingen 

 

o Voorbeelden en verschillen in beweeglijkheid 

o Bindweefselverbindingen 
 Bindweefselbanden/ligamenten 
 Liesband/Band van Poupart 

o Kraakbeenverbindingen 
 Tussenwervelschijven 
 Schaambeensvoeg / Symfyse  
 Ribben-borstbeen 

o Beenvergroeiingen 
 Schedelnaden 

- Verbening 
  Heiligbeenwervels /Heiligbeen 
 Heupbeen 
 Staartbeenwervels /Staartbeen 
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- Gewrichten 
o Samenstelling 

 Botuiteinden 
 Gewrichtskraakbeen 
 Gewrichtskapsel 
 Gewrichtsbanden/Ligamenten 
 Gewrichtssmeer/Synoviaal vocht 
 Slijmbeurs  

o Indeling beweegmogelijkheden 
 Straffe gewrichten 

- Heiligbeen-darmbeengewricht 
- Scheenbeen-kuitbeengewricht 
- Gewrichten tussen de handwortelbeenderen 
- Handwortelbeentjes onderling 
- Gewrichten tussen de voetwortelbeenderen 
- Voetwortelbeentjes onderling 
- Voetwortelbeentjes met middenvoetsbeentjes 

 Beweeglijke gewrichten 
- Eigewricht  

o Spaakbeen-handwortel 
- Kogelgewricht 

o Opperarmbeen-schouderblad/schoudergewricht 
o Dijbeen-heupbeen/Heupgewricht 

- Rol- of draaigewricht 
o Spaakbeen-ellepijpgewricht 
o Atlas-draaiergewricht 

- Scharniergewricht 
o Kniegewricht 
o Opperarmbeen-ellepijp 
o Middenhandsbeen-vingerkootje 
o Middenvoetsbeen-teenkootje 
o Teenkootjes onderling 
o Vingerkootjes onderling 

- Zadelgewricht 
o Duim-handwortel 

- Soorten gewrichten 
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- Beenderen in het hoofd 

o Hersenschedel 
 Schedeldak 

- Voorhoofdsbeen 
- Wandbeen 
- Achterhoofdsbeen 

 Slaapbeen 
- Tepelvormig uitsteeksel 
- Jukbeenuitsteeksel (jukboog) 
- Gewrichtskom 

 Schedelbasis 
- Voorhoofdsbeen 
- Achterhoofdsbeen 
- Slaapbeen 
- Wiggebeen (Turkse zadel) 
- Zeefbeen 

o Aangezichtsschedel 
 Jukbeen 
 Bovenkaak 
 Onderkaak 

- Kaakrand 
- Kaakhoek 
- Opstijgende tak 
- Kopje 

 Neusbeen 
 Oogkas 
 Tongbeen 

 
- Arm en hand 

o Bouw arm 
 Opperarmbeen 
 Ellepijp 
 Spaakbeen 

o Bouw hand 
 Handwortelbeentjes 
 Middenhandsbeentjes 
 Vingerkootjes 

 

- Onderbeen en voet 

o Bouw onderbeen 
 Kuitbeen 

- Buitenenkel 
 Scheenbeen 

- Binnenenkel 
- Scheenbeenknobbel 

o Bouw voet 
 Voetwortelbeentjes 
 Middenvoetsbeentjes 
 Teenkootjes 
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- Heupen en dijbeen 

o Bouw heupen 

 Bekkengordel 
 Heupbeen 

- Darmbeen 
- Zitbeen 
- Schaambeen   

 Heiligbeen 
 Staartbeen 

o Bouw dijbeen 
 Dijbeenkop 
 Dijbeenhals 

o Knieschijf 

 

- Wervelkolom 

o Bouw, ligging en functie  

 Halswervels 
  Atlas 
 Draaier 

 Borstwervels 
 Lendenwervels 
 Heiligbeen 
 Staartbeen 
 Tussenwervelschijven   

 

o Bouw, ligging en functie wervels 
 Wervelkanaal 
 Dwarsuitsteeksels 
 Wervellichaam 
 Wervelboog 
 Gewrichtsvlakken 
 Doornuitsteeksel 

 

o Bouw, ligging en functie borstkas 

- Ribben 
- Borstbeen 
- Borstwervels 

 
- Schoudergordel 

o Bouw, ligging en functie schouderblad 
 Schouderkop 
 Schouderkom 
 Ravenbek uitsteeksel 
 Sleutelbeen 
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2.3.4.5 Spierstelsel 

* spierweefsels: zie weefsels 

- Spierbevestiging 

o Spier oorsprong / Origo 

o Spier aanhechting / Insertio 

 

- Spiervormen 

o Één- en meerhoofdige spieren 

o Één en meerpezige spieren 

o Één en meerbuikige spieren 

o Kringspieren 

o Platte spieren 

o Waaiervormige spieren 

 

- Spierfuncties 

o Prikkel van zenuw naar spier / Spierinnervatie 

 Motorische eindplaat 

o Spierstofwisseling 

 Aërobe processen 

- Brandstoffen (zuurstof en glucose) 

 Anaerobe processen 

- Brandstoffen 

- Afvalstoffen (melkzuur) 

 Pijnlijke verharding spier / Myogelose 

o Natuurlijke spierspanning in rust / Spiertonus 

 Hoge spanningsgraad / Hypertonisch 

 Lage spanningsgraad / Hypotonisch 

o Spierdegeneratie 

 Spier atrofie 

 Schade aan spieren door gebrek aan mineralen (4) 

o Spiercontracties (4) 

 Statisch /Isometrisch 

 Dynamisch  

- Constante spierspanning / Isotonisch 

o Spierwerking 

 Buigende spieren / Agonisten / Synergisten 

 Strekkende spieren / Antagonisten 

o Spierbewegingen 

 Abduceren 
 Adduceren 
 Exoroteren 
 Endoroteren 
 Extenseren 
 Flexeren 
 Proneren 
 Supineren  
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- Skeletspieren 

o Oorsprong, aanhechting en werking 
 Wangkauwspier 
 Slaapkauwspier 
 Borstbeensleutelbeentepelspier 
 Tweebuikige kaakspier  

 

- Mimische spieren 

o Oorsprong, aanhechting en werking 
 Voorhoofdspier  
 Wenkbrauwrimpelaar 
 Slanke neusspier 
 Oogkringspier 
 Neusspier 
 Bovenlip- en neusvleugelheffer 
 Bovenlipheffer 
 Kleine jukbeenspier 
 Grote jukbeenspier 
 Mondhoekheffer 
 Lachspier 
 Mondhoekomlaagtrekker 
 Onderlipomlaagtrekker 
 Kinspier 
 Trompetspier 
 Mondkringspier 
 Achterhoofdspier 
 Brede halsspier 

o Verschillen tussen mimische- en skeletspieren 
 Innervatie mimische spieren 

- Aangezichtszenuw/nervus facialis/7e hersenzenuw 
 Innervatie skeletspieren 

- Drielingzenuw/nervus trigeminus/5e hersenzenuw  
 Oorsprong en aanhechting (rimpelvorming)   

 

- Schouder en rugspieren 

o Verloop en werking 

 Monnikskapspier 
 Deltaspier 
 Brede rugspier 
 Ruggenstrekkers 
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- Borst en buikspieren 

o Verloop en werking 

 Grote borstspier 
 Kleine borstspier 
 Rechte buikspier 

- Witte lijn   
 Schuine buikspieren 
 Dwarse buikspier 
 Middenrif 

 
- Spieren rond de okselholte 

o Verloop en werking 

 Brede rugspier vormt achterzijde  
 Grote borstspier vormt voorzijde 
 Kleine borstspier 
 Voorste zaagspier vormt bodem 

 

- Armspieren 

o Verloop en werking 

 Tweehoofdige armspier/biceps 
 Driehoofdige armspier/triceps 

 
- Heup en beenspieren 

o Verloop en werking 

 Grote bilspier 
 Vierhoofdige dijbeenspier 
 Kleermakersspier 
 Spanspier van de dijschede 
 Achterdijbeenspieren / hamstrings 

- Halfvliesachtige spier 
- Halfpeesachtige spier 
- Tweehoofdige dijbeenspier 

 Tweehoofdige kuitspier 
- Achillespees  

 Voorste scheenbeenspier 
-  
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2.3.4.6 Overige stelsels 

HORMOONSTELSEL 

o Functie hormonen 

 Weefselhormonen 

- Histamine 

- Acetylcholine 

 Hypofysaire hormonen 

o Functie en ligging hormoonklieren / endocriene klieren 

 Hersenaanhangsel / hypofyse 

 Geslachtsklieren 

 Schildklier 

- Thyroxine (hyper en hypofunctie) 

 Alvleesklier / Pancreas 

- Eilandjes van Langerhans 

- Insuline 

- Glucagon 

 Bijnieren 

- Bijnierschors 

o Geslachtscorticoïden 

o Glucocortioïden 

- Bijniermerg 

o Adrenaline 

o Begrippen 

Grondstofwisseling /  Basaal metabolisme 

o Functie en ligging vrouwelijke geslachtsorganen 

 Baarmoeder / Uterus 

- Baarmoedermond 

 Eileiders 

 Eierstokken / Ovaria 

- Oestrogeen 

- Progesteron 

- Eicellen 

 Schede /Vagina 

o Functie vrouwelijke cycli / Fasen 

 Menstruele cyclus 

- Ovulatie 

- Menstruatie 

 Menopauze 

o Bouw en functie vrouwelijke borst 

 Melkklieren 

 Tepel 

 Tepelhof 
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o Functie mannelijke geslachtsorganen 

 Zaadbal / Testis 

- Androgenen 

- Testosteron 

- Zaadcellen 

 

ZENUWSTELSEL 

- Hersenen 

o Bouw en ligging grote hersenen 

 Hersenhelften / hemisferen 

 Hersenschors 

- Grijze stof 

 Hersenmerg 

- Witte stof 

o Functie grote hersenen 

 Verwerking interne en externe impulsen 

 Reactie op interne en externe impulsen 

 Bewustzijn 

 Geheugen 

 Gevoel 

 Willekeurige motoriek 

o Functie kleine hersenen 

 Coördineren houding en beweging 

o Ligging hersenstam 

 Verlengde merg 

 Ademcentrum 

o Ligging ruggemerg 

 Grijze stof 

 Witte stof 

o Functie ruggemerg 

 Geleiding van prikkels 

 Reflexboog 

 

- Perifere zenuwstelsel 

o Hersenzenuwen 

o Zenuwbanen 

 Aanvoerende banen (sensibiliteit) 

 Afvoerende banen (motoriek) 
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- Autonome zenuwstelsel 

o Functies sympatisch zenuwstelsel 

 Bevordert  dissimilatie waarbij energie vrij komt 

 Zorgt bij activiteit voor hogere hartslagfrequentie 

 Zorgt bij activiteit voor verwijding van de bloedvaten 

 Zorgt bij activiteit voor hogere ademhalingsfrequentie 

 Remt bij activiteit de spijsvertering 

o Functies parasympatisch zenuwstelsel 

 Zorgt voor herstel van het lichaam (rust) 

 Bevordert spijsvertering 

 

- Neurofysiologie 

o Soorten prikkels 

 Motorische prikkel / Spierprikkel 

 Sensibele prikkel / Gevoelsprikkel 

 Sensorische prikkel / Zintuiglijke prikkel 

o Bouw en functie prikkelgeleiders 

 Neurotransmitters 

- Acetylcholine 

 Neuronen 

 Dendrieten 

- Receptoren 

 Neurieten / Axonen 

- Myeline 

- Effectoren 

- Motorische eindplaatjes 

 Synaps 

o Functie zintuigen 

 Sensorisch 

- Gezicht 

- Gehoor 

- Reuk 

- Smaak 

 Sensibel 

- Tast 

- Druk 

- Temperatuur 

- Pijn 
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BLOED EN LYMFESTELSEL 

- Functies bloed en lymfestelsel 

o Transportsysteem 
o Warmteverdeling 
o Regeling van weefselspanning 
o Constant houden samenstelling weefselvochten/ Homeostase 
o Afweersysteem 

 Immuniteit 
o Bescherming bloedverlies 

 Bloedstolling 
 

- Bloedvaten 

o Functie, ligging en verloop slagaders hoofd en nek 

 Gemeenschappelijke halsslagader 
 Inwendige halsslagader 
 Uitwendige halsslagader 
 Achterhoofdsslagader 
 Slaapslagader 
 Gelaatsslagader 
 Voorhoofdsslagader 

o Functie, ligging en verloop slagaders grote bloedsomloop 

 Grote lichaamsslagader/aorta 
 Kransslagaders 
 Aortaboog 
 Rechter gemeenschappelijke halsslagader  
 Arm-hoofdslagader /ongenaamde slagader  
 Sleutelbeenslagaders 
 Borstslagader 
 Buikslagader 
 Leverslagader 
 Nierslagader 
 Gemeenschappelijke darmbeenslagader 

 Dijbeenslagader 

- Kniekuilslagader 

- Voorste scheenbeenslagader 

- Achterste scheenbeenslagader 

- Kuitbeenslagader 

 

o Functie, ligging en verloop slagaders kleine bloedsomloop 

 Longslagaders 

- Hemoglobine 
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o Functie, ligging en verloop aders hoofd en nek 

 Gelaatsaders 
- Gemeenschappelijke gelaatsader 
- Achterste gelaatsader 
- Voorste gelaatsader 

 Oppervlakkige slaapader  
 Achterhoofdsader 
 Inwendige halsader 
 Uitwendige halsader 

 

o Functie, ligging en verloop aders lichaam 

 Poortader  
 Onderste holle ader 
 Bovenste holle ader 
 Kransader 
 Arm-hoofdader / Ongenaamde ader 
 Handrugaders 

- Handpalmader 
- Ellepijpader 
- Spaakbeenader 
- Armader 
- Okselader 
- Sleutelbeenader 
- Hoofdader 

 Koningsader 
 Nierader 
 Leverader  
 Gemeenschappelijke darmbeenader 
 Voetzoolader 

- Voetrugader 
- Voorste scheenbeenader 
- Achterste scheenbeenader 
- Kuitbeenader 
- Kniekuilader 
- Dijbeenader 
- Rozekransader 
- Oppervlakkige beenader 

 
o Functie, ligging en verloop aders kleine bloedsomloop 

 Longaders 

- Oxyhemoglobine 

 

o Bloeddruk /tensie 

 Verhoogde bloeddruk / Hypertensie 

 Verlaagde bloeddruk / Hypotensie 
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- Lymfestelsel 

o Lymfe 

 Verschil bloed en lymfe 

 Samenstelling 

 Lymfevocht / chylus 

o Bouw, ligging en functie lymfestelsel 

 Weefselspleten 

 Lymfe capillairen 

 Lymfevaten / chylvaten 

- Borstbuis 

- Rechter lymfebuis 

 Lymfoid weefsel 

 Lymfeknopen/ lymfeklieren 

- Milt, amandelen 

 Lymfocyten 

 

STOFWISSELING 

- Definitie stofwisseling / metabolisme 

o Indeling metabolisme 

o Assimilatie / Anabolisme 

o Dissimilatie / Katabolisme 

 

- Functies metabole systemen 

o Opbouw 

o Afbraak 

 Energie 

 Joule / Calorieën 

 

SPIJSVERTERING 

- Spijsverteringskanaal 

o Mond 
o Keelholte 
o Slokdarm 
o Maag 
o Dunne darm 

 12-vingerige darm 
 Nuchtere darm 
 Kronkeldarm 

o Dikke darm 
 Opstijgende tak 
 Dwars lopende tak 
 Afdalende tak 
 Blinde darm 

o Endeldarm 

 Anus 
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- Spijsvertering 

o Peristaltische beweging 

o Proces van de spijsvertering 

 Spijsverteringsklieren 

 Speekselklieren 

 Maagsapklieren 

- Zoutzuur 

 Lever 

 Galblaas 

- Gal 

 Alvleesklier 

 Darmsapklieren 

o Eindproducten 

 Glucose 

 Aminozuren 

 Vetzuren 

 Glycerol 

 Onverteerbare rest 

o Proces van de opname van stoffen (vetten) via de darmwand / Resorptie 

 Dunne darm 

 Darmvlokken 

 Bloedvaten 

 Lymfevaten / Chylvaten 

 Lymfe/Chylus 

 Dikke darm 

- Onverteerbare resten 

- Colibacterie 

- Vitamine K 

 

- Voedingsstoffen 

o Chemische reacties / Metabole systemen 

 Koolhydraten 

 Eiwitten 

 Vetten 

o Herkomst en functie koolhydraten 

 Scheikundige formule (4) 

 Splitsend enzym / amylase 

 Vertering: Zetmeel  glucogeen glucose 

 Verbranding: kooldioxide + water 

o Herkomst en functie eiwitten 

 Scheikundige formule (4) 

 Splitsend enzym / protease / pepsine (4) 

 Vertering: aminozuren 

 Ontleding: ammoniak + ureum 
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o Herkomst en functie vetten 

 Scheikundige formule (4) 

 Splitsend enzym / lipase 

 Vertering: vetzuren + glycerol / glycerine (4) 

- Cholesterol (4) 

- Verzadigde vetzuren (4) 

- Onverzadigde vetzuren (4) 

 Ontleding: kooldioxide + water 

o Invloed van vitaminen 

 Huid, botvorming, bloed, bloedvaten, zenuwen, hormonen 

o Soorten vitaminen 

 In water oplosbaar 

- Vitamine B (B12) 

- Vitamine C 

 In vet oplosbaar 

- Vitamine A 

- Vitamine D 

- Vitamine E 

- Vitamine K 

 Pro vitaminen 

- Caroteen / beta caroteen / pro vitamine A 

- Cholesterol 

- Ergosterol 

o Soorten en herkomst mineralen 

 Calcium 
 Fluor   
 Fosfor 
 Jodium 
 Kalium 
 Natrium 
 IJzer 
 Zwavel 

 
o Invloed van mineralen 

 Op de vochthuishouding 
 Op de beendervorming 
 Op het gebit 
 Op de vorming van hormonen 

 Op de vorming van hemoglobine 
 Op de vorming van pigment 

 

o Functie en eigenschappen van water 
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UITSCHEIDING 

- Uitscheidingsorganen 

o Nieren 

 Nierkapsel 

 Nierschors 

- Lichaampje van Malpighi 

o Kapsel van Bowman 

o Glomerulus 

 Niermerg 

 Nierbekken 

o Functie van de nieren 

 Zout- en waterhuishouding 

 Afvoer afvalstoffen 

 Resorptie nuttige stoffen 

o Urinewegen 

 Urineleider 

 Blaas 

 Urinebuis 

 

ADEMHALING 

- Luchtwegen 

o Neus 

o Keelholte 

 Huig 

o Luchtpijp 

o Strottenhoofd 

 Stembanden 

 Strotteklepje 

o Grote luchtpijptakken / bronchiën 

o Kleine luchtpijptakken 

o Longblaasjes 

 

- Ademhaling 

o Gaswisseling in longen en weefsels 

 Inademing 

- Samenstelling ingeademde lucht 

 Uitademing 

- Samenstelling uitgeademde lucht 

o Ademhalingsspieren 

 Middenrif / diafragma 

 Buikspieren 

 Tussenribspieren 

o Ademcentrum 
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o Soorten ademhaling 

 Borstademhaling 

 Buikademhaling 

 Hyperventilatie 

2.4 Risico’s, indicaties en contra-indicaties 

2.4.1 Risico’s 
- Allergische reactie op product of de werkzame stoffen 

- Intolerantie product 

- Verkeerde diagnose 

 

2.4.2 Indicaties 

- Bij elke cliënt wordt de behandeling voorbereid. 

 

2.4.3 Contra-indicaties 

- Infectie door micro-organismen 

- Tumoren  

2.4.4 Relatieve contra-indicaties  

(Afhankelijk van de behandeling(en) die uitgevoerd gaat (gaan)worden) 

- Hoge bloeddruk 

- Lage bloeddruk 

- Hemofilie 

- Pacemaker / Defibrillatie apparaat 

- Diabetes mellitus 

- Zwangerschap 

- Allergieën voor producten, werkzame stoffen of materialen 

- Ontstekingen 

- Dunne, reactieve huid met teleangiëctasieën 

- Medicijnen (Roaccutane ®) 

- Koorts 

- Dikke spataderen 

- Wonden 

- Zongevoelige huid 

- Huidkanker 
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2.5 Vaardigheden 

2.5.1 Technieken 

- Inspectie 

- Palpatie  

- Dermografie 

- Woodlight 

2.5.2 Proces 

Voorbereiden 

- De werkplek is veilig en hygiënisch ingericht 

- Materialen en apparaten liggen netjes en schoon klaar 

- De werktafel is praktisch ingedeeld 

- De benodigde producten staan klaar 

 

Uitvoeren 

- Cliënt ontvangen volgens bedrijfsregels 

- Cliënt plaats laten nemen 

- NAW gegevens noteren 

- Wens van de cliënt achterhalen 

-  Cliënt instrueren en laten plaatsnemen in behandelstoel 

- Huidanalyse verrichten (gezicht, lichaam, hand en of voet) 

- Contra-indicaties uitsluiten 

- Behandelplan opstellen 

- Overleggen met cliënt 

- Prioriteiten stellen  

- Kostenindicatie geven 

- Behandelplan vaststellen 

- Materialen, apparaten en producten klaarzetten voor de uit te voeren behandeling(en) 

 

Resultaat 

- De cliënt is ontvangen volgens de bedrijfsregels 

- Een behandelplan naar wens van de cliënt dat past binnen de mogelijkheden, de beschikbare 

tijd en het budget van de cliënt. 

- Het behandelplan is opgesteld volgens de regels en richtlijnen van de Code voor de 

Schoonheidsspecialist 

- De cliënt kan zich goed vinden in het voorstel  

2.6 Algemeen 

2.6.1 Verkopen 

- Verkoopmomenten herkennen en (op een later moment) gebruiken 
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2.6.2 Advies geven 

- Aantal behandelingen 

- Verzorging (tijd en producten) 

2.6.3 Communicatie 

- Luisteren, samenvatten en doorvragen 

- Uitleg over de behandeling (welke en waarom) 

- Uitleg effect van de behandeling 

- Uitleg uitvoer behandeling (werkwijze en tijdsindicatie) 

- Kostenindicatie 

- Inspelen op verkoopkansen 

2.6.4 Veilig en hygiënisch werken 

- Conform de Code van de Schoonheidsspecialist (zie ook 8) 

o Persoonlijke verzorging 

o Cliënt verzorging 

o Werkplek  

2.6.5 Administratie 
- De gegevens ingevuld op het analyse en behandelplan zijn correct en leesbaar voor derden 

- Het behandelplan is volledig ingevuld 

- NAW gegevens zijn opgenomen in klantenbestand 

2.6.6 Kwaliteit 
- De cliënt stemt in met het behandelingsvoorstel 
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3 Beroepshandelingen 

3.1 Beroepshandeling oppervlaktereiniging 

uitvoeren 

3.1.1 Beroepssituatie oppervlaktereiniging 

uitvoeren: 

De kandidaat voert op basis van de wens van de cliënt een 

oppervlakte reiniging uit bij de cliënt. De kandidaat gebruikt 

voor het reinigen producten die bij de huid aansluiten. De 

kandidaat kiest de juiste materialen. De oppervlaktereiniging 

wordt standaard uitgevoerd met effleurages en rotaties als 

onderdeel van een gezichtsbehandeling en of 

lichaamsbehandeling. De kandidaat werkt netjes en 

hygiënisch en vertelt aan de cliënt waarom ze begint met een 

oppervlaktereiniging.  

3.1.2 Inhoudsfactoren oppervlaktereiniging 

uitvoeren: 

De kandidaat kent de werking en toepassing van 

reinigingsproducten en materialen en kent de indicaties en 

contra-indicaties van de producten. Zij weet welke apparaten 

zij kan inzetten bij de oppervlaktereiniging en weet deze op 

de juiste manier in te zetten. De kandidaat past de 

oppervlaktereiniging als onderdeel van de totale 

behandeling, zodat de behandeling zonder risico’s goed 

uitgevoerd kan worden.  

3.1.3 Kennis / inzicht 

- Natuurkundige en scheikundige basisbegrippen (zie 

2.3.3.1)  

- Kennis van producten (zie 2.3.3.2) 

o Farmaceutische vorm cosmetische producten 

o Grondstoffen cosmetische producten  

o Hulpstoffen cosmetische producten  

o Biostimulantia 

3.1.4 Producten, materialen en apparaten 
- Samenstelling, werking en toepassing, indicaties en 

contra-indicaties producten oppervlaktereiniging (zie 

7) 

- Materialen voor oppervlaktereiniging (zie 8) 

- Werking en toepassing borstelapparaat (zie 9) 

Suggesties:  

-  
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3.1.5 Risico’s, indicaties en contra-indicaties 

3.1.5.1 Risico’s 

- Allergische reactie op de behandeling, producten of werkzame stoffen 

3.1.5.2 Indicaties 

- Reinigen van het gezicht (voor elke gezichtsbehandeling) 

- Reinigen van het lichaam (voor elke lichaamsbehandeling) 

- Reinigen van handen en/of voeten (voor elke cosmetische hand, nagel of voet behandeling) 

3.1.6 Vaardigheden 

3.1.6.1 Technieken 

- Technieken voor oppervlaktereiniging 

o Manueel 

o Met borstelapparaat 

3.1.6.2 Proces 

Voorbereiden 

- Kiest de juiste producten bij het huidtype van de cliënt 

- Legt alle middelen klaar voor de oppervlaktereiniging 

o Analyse en behandelplan 

o Materialen en apparaten 

- Geeft een toelichting aan de cliënt 

- Installeert de cliënt 

Uitvoeren 

- Reinigen ogen 

- Reinigen mond 

- Reinigen hals en decolleté 

- Reinigen gezicht 

en/of 

- Reinigen rug / schouders 

- Reinigen billen 

- Reinigen benen 

- Reinigen buik, décolleté, armen 

en/of 

- Reinigen handen en voeten 

- Verwijderen reinigingsproduct 

Resultaat 

- De huid is schoon en klaar voor een vervolgbehandeling 

3.1.7 Algemeen 

3.1.7.1 Communicatie 

- Inspelen op verbale en non-verbale communicatie 
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3.2  Beroepshandeling dieptereiniging 

uitvoeren en milia en comedonen 

verwijderen 

3.2.1 Beroepssituatie dieptereiniging uitvoeren en 

milia en comedonen verwijderen 

De kandidaat voert op basis van de wens van de cliënt en (de 

conditie van) de huid een diepte reiniging uit bij de cliënt. De 

kandidaat gebruikt voor de dieptereiniging producten en 

apparaten die bij de huid aansluiten. De kandidaat kiest de 

juiste materialen. De kandidaat verdunt de hoornlaag met 

behulp van een peeling, lysing of soortgelijk product. Tijdens 

de dieptereiniging verwijdert de kandidaat milia en 

comedonen. Actieve acne wordt niet behandeld (4). De 

diepte reiniging wordt niet standaard uitgevoerd als 

onderdeel van een gezichtsbehandeling. De kandidaat werkt 

netjes en hygiënisch en vertelt aan de cliënt waarom ze 

begint met de diepte reiniging. 

3.2.2 Inhoudsfactoren dieptereiniging uitvoeren en 

milia en comedonen verwijderen 

De kandidaat kent de werking en toepassing van diepte 

reinigingsproducten en kent de indicaties en contra-indicaties 

van deze producten. Zij weet welke materialen en apparaten 

zij kan inzetten en op welke manier. De kandidaat past de 

behandeling in als onderdeel van een complete behandeling 

of geeft een specifieke dieptereinigngsbehandeling. De 

behandeling wordt zonder risico’s goed uitgevoerd. 

3.2.3 Kennis / Inzicht 
- Natuurkundige en scheikundige basisbegrippen (zie 

2.3.3.1)  

- Kennis van producten (zie 2.3.3.2) 

o Farmaceutische vorm cosmetische producten 

o Grondstoffen cosmetische producten  

o Hulpstoffen cosmetische producten  

- Biostimulantia 

  

Suggesties:  

- Microdermabrasie behandeling 

toepassen (4) 

- Fruitzuren gebruiken onder 

strikte voorwaarden (4) 

 

-  
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3.2.4 Producten, materialen en apparaten 

- Samenstelling, werking en toepassing, indicaties en contra-indicaties producten 

dieptereiniging (zie 7) 

- Materialen dieptereiniging (zie 8) 

- Werking en toepassing, indicaties en contra-indicaties apparaten(zie 9) 

o Hydro apparatuur  

o Mechano apparatuur  

o Actino apparatuur 

o Electro apparatuur 

3.2.5 Risico’s, indicaties en contra-indicaties 

3.2.5.1 Risico’s 

Huidbeschadiging door het gebruik van producten, werkzame stoffen en/of apparatuur 

3.2.5.2 Indicaties  

- Normale huid 

- Vette huid 

- Oudere huid 

- Acne huid 

- Huid met teleangiëctasieën 

- Huid of huidgebied met verdikte hoornlaag 

3.2.5.3 Contra-indicaties 
- Dunne, sterk reactieve huid met teleangiëctasieën 

3.2.6 Vaardigheden 

3.2.6.1 Technieken 

- Technieken voor dieptereiniging 

o Verdunnen van de hoornlaag 

 Peeling 

 Lysing 

 Scrub 

o Verwijderen van comedonen 

o Verwijderen van milia 
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3.2.6.2 Proces 

Voorbereiden 

- Sluit risico’s uit 

- Kiest de juiste producten bij het huidtype van de cliënt 

- Legt alle middelen klaar voor de oppervlaktereiniging 

o Analyse en behandelplan 

o Producten, materialen en instrumenten 

- Geeft een toelichting aan de cliënt 

- Installeert de cliënt 

 

Uitvoeren 

- Voert een van onderstaande voorbehandelingen uit conform het behandelplan  

o Warm compres 

o Verwarmen en verweken van de huid met waterdampapparatuur of kompres 

o Lijnzaadpakking 

o Paraffinemasker 

o Huidverwarmende apparatuur 

o Huidverwarmende doorbloedingsmaskers (4) 

o Desincrustatie apparaat (4) 

- Voert een van onderstaande methodes voor verdunning van de hoornlaag uit conform het 

behandelplan 

- Speelt in op van de reactie van de huid 

o Peeling 

o Lysing 

o Scrub 

o Peeling met borstelapparaat 

- Verwijdert comedonen  

o Trekt wegwerphandschoenen aan (N nummer) 

o Desinfecteert het te behandelen huidgebied (bij gesloten comedonen) 

o Opent gesloten comedonen met een steriele naald 

o Verwijdert open comedonen manueel  

o Desinfecteert het behandelde huidgebied 

o Kalmeert de huid met een kalmerende nabehandeling 

o Gooit de gebruikte naalden in de naaldcontainer 

o Reinigt en desinfecteert de gebruikte materialen en instrumenten volgens de Code 

van de Schoonheidsspecialist 

- Verwijdert milia 

o Trekt wegwerphandschoenen aan (N nummer) 

o Desinfecteert het te behandelen huidgebied 

o Prikt elk milium aan met een steriele naald 

o Verwijdert de milia 

o Desinfecteert het behandelde huidgebied 

o Gooit de gebruikte naalden in de naaldcontainer 

o Reinigt en desinfecteert de gebruikte materialen en instrumenten volgens de Code 

van de Schoonheidsspecialist 
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Resultaat 

- De huid is niet geïrriteerd en de dieptereiniging is conform het behandelplan en 

bovenstaande regels uitgevoerd; dode opperhuidcellen zijn verwijderd 

- Comedonen en milia zijn volledig verwijderd 

3.2.7 Algemeen 

3.2.7.1 Communicatie 
- Inspelen op verbale en non-verbale communicatie 
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3.3  Beroepshandeling Maskers en 

pakkingen 

3.3.1 Beroepssituatie maskers en pakkingen 

De kandidaat brengt op basis van de wens van de cliënt een 

masker of pakking aan, in combinatie met een andere 

schoonheidsbehandeling, bijvoorbeeld aromatherapie, 

stimulerende behandeling of verzorgende behandeling. De 

kandidaat kiest het juiste masker of de pakking  die bij de 

cliënt, de wens van de cliënt, de tijd en het budget past. 

3.3.2 Beroepssituatie maskers en pakkingen 

De kandidaat kent de werking en de toepassing van 
producten, kent de indicaties en contra-indicaties voor 
aanbrengen van maskers en pakkingen en leest altijd de 
gebruiksaanwijzing van het betreffende product voordat de 
kandidaat er mee aan de slag gaat. De kandidaat kent de 
sfeer rond een behandeling en kan een masker of pakking in 
een behandelprogramma opnemen, zodat de behandeling 
goed uitgevoerd kan worden. 

3.3.3 Kennis / Inzicht 
- Kennis van producten (zie 2.3.3.2) 

- Kennis van hulpstoffen (zie 2.3.3.2) 

- Lezen en kunnen toepassen producten volgens de 

gebruiksaanwijzing 

3.3.4 Producten, materialen en apparaten 

- Samenstelling, werking en toepassing, indicaties en 

contra-indicaties producten maskers en pakkingen 

(zie 7) 

- Materialen maskers en pakkingen (zie 8) 

3.3.5 Risico’s, indicaties en contra-indicaties 

3.3.5.1 Risico’s 

- Claustrofobie 

- Allergische reactie op het product of de werkzame 

stoffen 

  

Suggesties:  
- Alternatieve maskers 

aanbieden, bijvoorbeeld: 

o Thermo maskers 

o Gipsmaskers 

o Chocolademasker 

- Alternatieve pakkingen 

aanbieden 

o Thermo pakking 

o Chocolade pakking 

o Minilift 

 

-  
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3.3.5.2 Indicaties Genoemde indicaties moeten gekoppeld kunnen worden aan het juiste masker 

- Alle huidtypen 

- Acne huid 

- Onzuivere huid 

- Gevoelige huid 

- Vette huid 

- Vochtarme huid 

- Droge huid 

- Verslapte huid 

- Gemengde huid 

Genoemde indicaties moeten gekoppeld kunnen worden aan de juiste pakking 

- Alle huidtypen 

- Atrofische huid 

- Droge huid 

- Vette huid 

- Oudere huid 

- Onzuivere huid 

- Ruwe huid 

- Acne huid 

- Beschadigde huid (4) 

- Sinaasappelhuid (Panniculose) (4) 

- Krabeczeem (4) 

- Darmklachten (ontslakken) (4) 

- Reuma (4) 

- Pijnlijke spieren (4) 

3.3.5.3 Contra-indicaties 

Genoemde contra-indicaties zijn relatieve contra-indicaties (afhankelijk van gebruikt product) 

- Zwangerschap 

- Hoge bloeddruk 

- Ernstige hartklachten 

- Hyperfunctie van de schildklier 

- Acute ontsteking 

- Koorts 

- Overgevoeligheid werkzame stoffen en/of hulpstoffen 

- Claustrofobie 

3.3.6 Vaardigheden 

3.3.6.1 Technieken 
o Volgens gebruiksaanwijzing 
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3.1.6.2 Proces 

 

Voorbereiden 

- Sluit risico’s uit 

- Kiest de juiste producten bij het huidtype van de cliënt 

- Legt alle middelen klaar voor het masker en/of de pakking 

o Analyse en behandelplan 

o Materialen en instrumenten 

o Producten 

- Geeft een toelichting aan de cliënt 

- Installeert de cliënt 

- Voert oppervlaktereiniging uit 

- Voert dieptereiniging uit (optie) 

 

Uitvoeren 

- Brengt het product op volgens de gebruiksaanwijzing 

- Laat het product inwerken volgens de gebruiksaanwijzing 

- Verwijdert het product 

 

Resultaat 

- Het masker en/of de pakking is opgebracht en verwijdert volgens de gebruiksaanwijzing 

- Er zijn geen resten van het product zichtbaar op de huid 

- Het doel van het masker en/of pakking is bereikt 

3.3.7 Algemeen 

3.3.7.1 Communicatie 

- Inspelen op verbale en non-verbale communicatie 

- Uitleg over het effect, het proces, de tijdsduur en de kosten 
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3.4  Beroepshandeling Massage 

3.4.1 Beroepssituatie massage 

De kandidaat voert op basis van de wens van de cliënt en de 

analyse een klassieke massage uit., in combinatie met een 

andere schoonheidsbehandeling,. De kandidaat kan de 

manuele (klassieke) massage combineren met bijvoorbeeld 

het gebruik van een vibratie apparaat of vacuümzuig 

apparaat (*4). De kandidaat past de juiste technieken en 

grepen toe en zorgt dat deze aansluiten bij de wens van de 

cliënt (man of vrouw), de beschikbare tijd en de middelen. De 

kandidaat gebruikt een tussenstof voor de massage en kan 

etherische oliën toevoegen aan de deze tussenstof. 

3.4.2 Inhoudsfactoren massage 

De kandidaat is in het bezit van de kennis van de anatomie en 
fysiologie van het menselijk lichaam, kent de werking en de 
toepassing van producten en apparaten, kent de indicaties en 
contra-indicaties voor het uitvoeren van een (klassieke) 
massage. De kandidaat kan alle genoemde massage 
technieken in de juiste verhouding en combinaties toepassen. 
De kandidaat kent de sfeer rond een behandeling en kan een 
massage voor gezicht, lichaam, handen en/of voeten in een 
behandelprogramma opnemen, zodat de behandeling goed 
uitgevoerd kan worden. 

3.4.3 Kennis en inzicht 

- Invloeden van de massage op het weefsel 
o Primair effect 

 Mechanische invloeden 
o Secundair effect 

 Reflectorische invloeden 
 Biochemische invloeden 
 Psychische invloeden 

- Invloeden massagegrepen op het weefsel 
o Effleurage 
o Petrissage 
o Frictie 
o Tapotement 
o Vibratie 
o Intermitterend drukken 
o Schudden 
o Drukzuig grepen 
o Huidhandgrepen / Bindweefselgrepen 

 
- Verband tussen het doel van de massage en de 

weefsel beïnvloedende factoren. 
- Algemene factoren die de massage beïnvloeden 

o Voorbehandeling 

Suggesties (3) 

- Combineer een 

lichaamsmassage met een 

panniculose behandeling 

(stimulerende en afvoerende 

grepen) 

- Pas ook een hoofdhuid- en 

oormassage toe 

 

Suggesties (4):  

- Alternatieve massages 

aanbieden, bijvoorbeeld: 

o Oosterse massage 

volgens de Shiatsu 

methode (4) 

o Bindweefselmassage 

(4) 

o Pincements massage 

(4) 

o Manuele 

lymfedrainage (4+) 

o Hot chocolate massage 

(*4) 

o Hotstone massage (*4) 

o Voetreflexmassage / 

Voetreflexologie (4) 

 

-  
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o Aard en richting van de handgrepen 
o Drukintensiteit 
o Snelheid van de grepen 
o Houding van de cliënt 
o Reactievermogen van de huid 
o Duur van de massage 
o Soorten tussenstof 
o Omgeving 

 Licht/geluid 
 Warmte 
 Geur 
 Aandacht 
 Kleurgebruik 

 
- Het doel van de massage 

o Ontspannend 
o Toniserend 
o Stimulerend 

 
- Soorten massages  

o Klassieke massage 
o Hoofdhuid- en oormassage 
o Stoelmassage 
o Sportmassage 
o Kruidenstempel massage 
o Bindweefselmassage (4) 
o Pincementsmassage (4) 
o Manuele lymfedrainage (4) 
o Oosterse massage volgens de Shiatsu methode (4) 
o Voetreflexmassage / Voetreflexologie (4) 
o Penseelmassage (4) 
o Hotstone massage (4) 
o Thaise / Zweedse / Californische / Indiase massage (4) 
o Ayurvedische massage (4) 
o Hot Chocolate massage (4) 
o Chakramassage (4) 

 
- Kennis van producten (tussenstof)(zie 2.3.3.2) 

- Kennis van andere disciplines die een massage uitvoeren 

o Fysiotherapeut 

o Sportmasseur 

o Huidtherapeut 
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3.4.4 Producten, materialen en apparaten 

- Samenstelling, werking en toepassing, indicaties en contra-indicaties producten massages 

(zie 7) 

- Materialen massage (zie 8) 

- Apparaten massage (zie 9) 

o Borstelapparaat 
o Voetenbad 
o Hydrojet (4) 
o Aquajet (4) 
o Massagedouche (4) 
o Straaldouche (4) 
o Bruisbad (4) 
o Hoogfrequent massage (4) 
o Vibratie apparaat (4) 
o Vacuümzuig apparaat (4) 
o Endermologie apparatuur (4) 

3.4.5 Risico’s, indicaties en contra-indicaties 

3.4.5.1 Risico’s 

- De cliënt kan onwel worden 

- De cliënt kan hoofdpijn krijgen 

- De cliënt kan een allergische reactie krijgen 

3.4.5.2 Indicaties 

- Vermoeidheid 
- Stress 
- Verkrampte spieren 
- Verslapte spieren 
- Verouderde huid  
- Gestuwde huid 
- Slecht doorbloede huid 
- Vale, bleke huid 

3.4.5.3 Contra-indicaties 

- Pijn 
- Koorts 
- Eczeem 
- Kanker 
- Actieve acne 
- Verhoogde bloeddruk 
- Pijnlijke opgezette lymfeklieren 
- Spataderen (lichaam) 
- Zwangerschap (lichaam) 
- Bloeduitstortingen  
- Oedemen (interne stoornis) 
- Postoperatief 
- Pathologische aandoeningen 
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3.4.6 Vaardigheden 

3.4.6.1 Technieken 

 

- Technieken van massagegrepen op het weefsel 
o Effleurage 

 Lengtestrijkingen 
 Dwarsstrijkingen     
 Rotaties 

o Uitvoering met 
 Beide handen 
 Eén hand 
 Onderdelen van handen 

o Petrissage 
 Lengteknedingen 

 Omvattend 

 Vlak 
 Dwarsknedingen 

 Omvattend 

 Vlak 

 Parallel 
o Uitvoering met 

 Beide handen 
 Eén hand 
 Onderdelen van handen 

 
o Frictie 

 
o Tapotement 

 Kloppen  
 Hakken 
 Slaan 

o Uitvoering met 
 De vingertoppen 
 Waaierslag 
 De pinkzijde van de hand 
 Open of gesloten vuist 
 Holle hand 
 Vlakke hand 

 
o Vibratie 

 Statisch 
 Lopend 

 
o Schudden 

 Direct schudden 
 Indirect schudden 
 Sidderen 
 Walken 

 
o Drukzuiggrepen 
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o Intermitterend drukken 
 

o Huidhandgrepen /Bindweefselgrepen 
 Huidplukken (Pincements) 
 Huidrollen 
 Huidverschuivingen (Harmonicagreep) 

3.4.6.2 Proces 

Voorbereiden 

- Sluit risico’s uit 

- Kiest de juiste tussenstof en product bij het huidtype van de cliënt 

- Legt alle middelen klaar voor de massage 

o Analyse en behandelplan 

o Materialen  

o Producten 

- Geeft een toelichting aan de cliënt 

- Installeert de cliënt 

- Voert oppervlaktereiniging uit 

 

Uitvoeren 

- Brengt het product op volgens de gebruiksaanwijzing 

- Werkt volgens het behandelplan: voert de massage met de juiste grepen in het juiste tempo 

en met de juiste afwisseling met de juiste techniek uit op de juiste plaatsen: 

o Gezicht 

 Nek, schouders, hals, decolleté en hoofdhuid en oren 

o Lichaam 

 Benen (voor/achter), decolleté, armen, buik, rug, nek, schouders, billen 

o Handen 

o Voeten 

- Verwijdert het product 

 

Resultaat 

- De massage heeft het beoogde effect gehad voor de cliënt 

3.4.7 Algemeen 

3.4.7.1 Communicatie 

- Inspelen op verbale en non-verbale communicatie 

- Uitleg over het effect, het proces, de tijdsduur en de kosten 
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3.5 Beroepshandeling Ontharen 

3.5.1 Beroepssituatie ontharen 

De kandidaat verwijdert het overtollige haar. De kandidaat 

bepaalt in overleg met de cliënt welke plaatsen worden 

onthaard en de kandidaat bepaalt vervolgens met welke 

methode en/of product zij deze plek gaat ontharen, 

aansluitend op de huid van de cliënt.  

3.5.2 Inhoudsfactoren ontharen 

De kandidaat kent de werking en toepassing van producten 

en methoden van het ontharen en kent de indicaties en 

contra-indicaties van deze methoden en producten. De 

kandidaat weet de behandeling in te passen in de totale 

behandeling van de cliënt zodat de behandeling goed 

uitgevoerd kan worden. 

3.5.3 Kennis en inzicht 

- Kennis van bouw, ligging en functie van haren (zie 

2.3.4 basiskennis) 

- Kennis van ontharingsmethoden 

o Epileren 

 Tijdelijk 

 Mechanisch 

 Pincet 

 Automatische pincet 

 Hars 

 Was 

 Touw ontharen 

 Suikeren (Sugaren) 

 Definitief (4) 

 Diathermie 

 Blend 

o Depileren 

 Mechanisch 

 Knippen 

 Scheren 

 Schuren 

 Chemisch 

 Crème behandeling 

  

Suggesties(3) 
- Ontharen met suikerpasta 

(Sugaring) 

 

Suggesties (4) 

- Elektrisch ontharen 

o Blend 

o Diathermie 
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3.5.4 Producten, materialen en apparaten 

- Samenstelling, werking en toepassing, indicaties en contra-indicaties producten ontharen (zie  

7) 

- Materialen ontharen (zie 8) 

- Apparaten ontharen (4) (zie 9) 

3.5.5 Risico’s, indicaties en contra-indicaties 

3.5.5.1 Risico’s 

De kandidaat mag de volgende technieken niet toepassen: 

- Laser 

- IPL 

- LED 

3.5.5.2 Indicaties 

- Overtollige haargroei 

3.5.5.3 Contra-indicaties 
- Koorts 

- Dikke spataderen 

- Wonden op de te ontharen plaatsen 

- Medicijnen: Roaccutane ® 

- Antibioticum crème (op plaats van opbrengen) 

- Hormoon crème (op plaats van opbrengen) 

- Zeer dunne of ernstig verouderde huid 

3.5.6 Vaardigheden 

3.5.6.1 Technieken 

- Ontharen van bovenlip en kin 

- Ontharen d.m.v. hars op rug, benen, armen en oksels 

- Verwijderen van overtollig wenkbrauwhaar (epileren of harsen ) 

- Verwijderen van ingegroeide baardharen 

- Knippen van oor en neusharen  

3.5.6.2 Proces 

Voorbereiden 

- Sluit risico’s uit 

- Bepaalt welke methode(n) en welk(e) product(en) worden gebruikt 

- Legt alle middelen klaar voor het ontharen 

o Analyse en behandelplan 

o Materialen  

o Producten 

- Geeft een toelichting aan de cliënt 

- Installeert de cliënt 

- Desinfecteert de huid 
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Uitvoeren 

- Ontharen bovenlip en kin 

o Controleert de temperatuur van de hars 

o Brengt de hars gelijkmatig aan met een spatel  

o Drukt de ontharingsstrook aan, spant de huid en verwijdert met een snelle beweging 

de hars tegen de haargroei in volgens de gebruiksaanwijzing 

o Verwijdert harsresten volledig 

o Kalmeert de huid met een kalmerend product 

o Reinigt en desinfecteert de gebruikte materialen volgens de Code van de 

Schoonheidsspecialist 

 

- Ontharen met hars op rug, benen, armen en oksels 

o Controleert de temperatuur van de hars 

o Brengt de hars in de richting van de haargroei gelijkmatig aan met een spatel of een 

roller of brengt hars aan volgens de gebruiksaanwijzing 

o Drukt een ontharingsstrook op de hars en drukt deze aan 

o Spant de huid aan, of laat de cliënt de huid aanspannen en verwijdert in een snelle 

beweging de hars tegen de haargroeirichting in 

o Herhaalt deze handeling op een naastgelegen huidgebied tot het hele gebied 

behandeld is 

o Verwijdert harsresten volledig 

o Kalmeert de huid met een kalmerend product 

o Reinigt en desinfecteert de gebruikte materialen volgens de Code van de 

Schoonheidsspecialist 

 

- Verwijderen overtollig wenkbrauwhaar 

o Bepaalt de lengt, vorm en dikte van de wenkbrauw 

o Bespreekt het model van de wenkbrauw met de cliënt 

o Let op symmetrie 

o Spant de huid aan, of laat de cliënt de huid aanspannen en verwijdert in een snelle 

beweging de hars tegen de haargroeirichting in volgens de gebruiksaanwijzing of 

verwijdert de haar met de pincet met de haargroeirichting mee 

o Desinfecteert de huid 

o Kalmeert de huid met een aangepast product 

o Reinigt en desinfecteert de gebruikte materialen volgens de Code van de 

Schoonheidsspecialist 

 

- Knippen van neus- en oorharen 

o Gebruikt een scherp schaartje met een afgeronde punt bij het knippen van de neus- 

en oorharen 

o Reinigt en desinfecteert de gebruikte materialen volgens de Code van de 

Schoonheidsspecialist 
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-  Behandelen van ingegroeide (baard)haren 

o Gebruikt wegwerphandschoenen en een steriele naald voor het openen van de huid 

o Verwijdert de ingegroeide haar of haren 

o Desinfecteert de huid 

o Gooit de gebruikte naalden in de naaldcontainer 

o Voert een nabehandeling uit   

Resultaat 

- De overtollige haargroei is volledig verwijderd. 

3.5.7 Algemeen 

3.5.7.1 Communicatie 

- Inspelen op verbale en non-verbale communicatie 

- Uitleg over het effect, het proces, de tijdsduur en de kosten 
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3.6 Beroepshandeling Make-up aanbrengen 

3.6.1 Beroepssituatie make-up aanbrengen 

De kandidaat brengt een make-up aan bij de cliënt. Hierbij 

houdt zij rekening met de vorm en kleur van het gezicht en 

stemt de make-up hierop af. Hierbij kiest zij producten die 

passen bij de gekozen make-up. 

3.6.2 Inhoudsfactoren make-up aanbrengen 

De kandidaat kent de werking en toepassing van producten 

en methoden voor het aanbrengen van een make-up en kent 

de indicaties en contra-indicaties van deze methoden en 

producten. De kandidaat weet de behandeling in te passen in 

de totale behandeling van de cliënt zodat de behandeling 

goed uitgevoerd kan worden. 

3.6.3 Kennis en inzicht 
- Kennis van technieken voor corrigerende make-up 

o Gezichtsvormen 

 Ovaal 

 Rond 

 Lang 

 Vierkant 

 Driehoekig 

 Zeshoekig 

o Ogen 

 Bolle ogen 

 Diepliggende ogen 

 Kleine ogen 

 Grote ogen 

 Overhangende oogleden 

 Te dicht bij elkaar staande ogen 

 Te ver uit elkaar staande ogen 

 Kringen onder de ogen 

 Wallen onder de ogen 

o Neus 

 Lange neus 

 Korte neus 

 Brede neus 

 Smalle neus 

 Scheve neus 

  

Suggesties(3) 

- Foto make-up  

- Make-up voor het toneel 

- Make-up voor televisie 

opnamen 

- Thema make-up 

- Make-up binnen een 

kleurenthema 
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o Lippen 

 Dunne lippen 

 Dikke lippen 

 Gerimpelde lippen 

 Hangende mondhoeken 

o Kin 

 Vooruitstekende kin 

 Terugwijkende kin 

 Onderkin 

 Brede onderkaak 

 

- Kennis van de verschillende soorten make-up 

o Dag make-up 

o Avond make-up 

o Make-up voor de oudere huid 

o Make-up voor brildragenden 

o Make-up voor de getinte huid 

o Make-up voor de man 

o Bruidsmake-up 

o Foto make-up (4) 

o Permanente make-up (4) 

- Kennis van producten (zie 2.3.3.2) 

- Kennis en inzicht in de kleurenleer (zie 2.3.3.3) 

3.6.4 Producten, materialen en apparaten 

- Samenstelling, werking en toepassing, indicaties en contra-indicaties producten make-up  

(zie 7) 

- Materialen make-up(zie 8) 

3.6.5 Risico’s, indicaties en contra-indicaties 

3.6.5.1 Risico’s 

- Lenzen 

- Geïrriteerde ogen door product 

3.6.5.2 Indicaties 

- De wens van de cliënt  

3.6.5.3 Contra-indicaties 

- Allergische reactie op het product of de werkzame stoffen 

3.6.6 Vaardigheden 

3.6.6.1 Technieken 

- Aanbrengen van de make-up 
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3.6.6.2 Proces 

Voorbereiden 

- Bepaalt welke methode(n) en welk(e) product(en) worden gebruikt 

- Legt alle middelen klaar voor het aanbrengen van de make-up: 

o Analyse en behandelplan 

o Materialen  

o Producten 

- Geeft een toelichting aan de cliënt 

- Installeert de cliënt 

 

Uitvoeren 

De kandidaat brengt een (basis) make-up op met behulp van onderstaande productvolgorde; de 

kandidaat gebruikt alleen die producten die van toepassing zijn voor de cliënt. 

- Brengt een dagcrème aan 

- Brengt een camouflageproduct aan 

- Maakt correcties 

- Brengt een basislaag aan 

o Foundation 

o (Crème) rouge op 

o Gezichtspoeder 

- Brengt poeder op 

- Brengt (poeder)rouge op 

- Brengt oog make-up aan 

o Oogschaduw 

o Eyeliner / oogpotlood 

o Mascara 

o Wenkbrauwenpotlood / wenkbrauwpoeder 

- Brengt make-up aan op de lippen 

o Lippenpotlood 

o Lippenstift 

o Lippenglans 

Resultaat 

- De make-up is naar tevredenheid van de cliënt aangebracht 

3.6.7 Algemeen 

3.6.7.1 Communicatie 

- Inspelen op verbale en non-verbale communicatie 

- Uitleg over het effect, de kleuren, het proces, de tijdsduur en de kosten 
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3.7 Beroepshandeling wimpers en 

wenkbrauwen verven 

 

3.7.1 Beroepssituatie wimpers en wenkbrauwen 

verven 

De kandidaat verft de wimpers en/of de wenkbrauwen van 

de cliënt, wanneer deze dat wenst. De kandidaat reinigt eerst 

de wimpers en/of wenkbrauwen, bepaalt de kleur en de 

verhouding verf /waterstofperoxide. Vervolgens brengt zij 

eerst de bescherming en daarna de verf aan. Na de 

verfbehandeling wordt de verf en de bescherming volledig 

verwijderd en geeft de kandidaat de cliënt eventueel een 

oogbadje. 

 

3.7.2 Inhoudsfactoren wimpers en wenkbrauwen 

verven 
De kandidaat kent de werking en toepassing van producten 

en kent de indicaties en contra-indicaties van deze 

producten. De kandidaat weet de behandeling in te passen in 

de totale behandeling van de cliënt zodat de behandeling 

goed uitgevoerd kan worden.  

 

3.7.3 Kennis en inzicht 

- Kennis van de herkomst, werking en toepassing van 

hulpstoffen (zie 2.3.3.2) 

 

3.7.4 Producten, materialen en apparaten 

- Kennis van de samenstelling, werking en toepassing 

van producten en materialen voor verven (zie 7 en 8) 

3.7.5 Risico’s, indicaties en contra-indicaties 

3.7.5.1 Risico’s 
- Wimperverf in de ogen 

- Verkeerde verhouding verf en activator 

- Irritatie van de huid door gebruik 

beschermingscrème 

3.7.5.2 Indicaties 
- Lichtgekleurde wimpers en wenkbrauwen 

- Wens van de cliënt 

Suggesties(3) 

Meng kleuren, bijvoorbeeld blauw en 

zwart. 
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3.7.5.3 Contra-indicaties 

- Allergie voor de gebruikte producten, hulpstoffen of werkzame stoffen 

3.7.6 Vaardigheden 

3.7.6.1 Technieken 

- Wimpers verven 

- Wenkbrauwen verven 

3.7.6.2 Proces 

Voorbereiden 

- Bepaalt welke methode(n) en welk(e) product(en) worden gebruikt 

- Legt alle middelen klaar voor het ontharen 

o Analyse en behandelplan 

o Materialen  

o Producten 

- Geeft een toelichting aan de cliënt en overlegt over de kleur 

- Installeert de cliënt 

- Vraagt of de cliënt lenzen draagt 

 

Uitvoeren 

- Reinigt de wimpers en/of de wenkbrauwen  

- Mengt de verf met de activator in de juiste verhouding  

- Brengt een beschermend product of materiaal aan 

- Verft de wimpers en/of wenkbrauwen met een penseel 

- Laat de verf inwerken 

- Verwijdert de verf en de bescherming volledig  

- Geeft de cliënt eventueel een oogbadje  

 

Resultaat 

- De wimpers en de wenkbrauwen zijn in de juiste kleur volledig geverfd. Er zijn geen 

verfresten zichtbaar op de huid 

3.7.7 Algemeen 

3.7.7.1 Communicatie 

- Inspelen op verbale en non-verbale communicatie 

- Uitleg over het effect, de kleuren, het proces, de tijdsduur en de kosten 
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3.8 Beroepshandeling Nagelverzorging 

 

3.8.1 Beroepssituatie Nagelverzorging 

De kandidaat verzorgt en lakt de nagels van de cliënt. Hierbij 

maakt zij op basis van de wens van de cliënt een keuze voor 

technieken voor het verzorgen van de nagels, het verzorgen 

van de handen, het lakken van de nagels en/of het 

aanbrengen van een French Manicure. Hierbij kiest zij 

producten die passen bij de nagels van de cliënt. 

 

3.8.2 Inhoudsfactoren Nagelverzorging 

De kandidaat kent de werking en toepassing van producten 

voor het lakken van nagels en kent de indicaties en contra-

indicaties van deze producten. De kandidaat weet het vijlen 

en lakken van de nagels in te passen in de totale behandeling 

van de cliënt zodat de behandeling goed uitgevoerd kan 

worden. 

 

3.8.3 Kennis en inzicht 

- Kennis van bouw, ligging en functie van nagels (zie 

2.3.2 parate kennis en 2.3.4.3 basiskennis) 

- Kennis van nagelaandoeningen (2.3.2.2) 

- Kennis van nagelafwijkingen (2.3.2.3) 

 

3.8.4 Producten, materialen en apparaten 
- Samenstelling, werking en toepassing, indicaties en 

contra-indicaties producten nagelverzorging (zie  7) 

- Materialen en instrumenten nagelverzorging (zie 8) 

3.8.5 Risico’s, indicaties en contra-indicaties 

3.8.5.1 Risico’s 

- Geen 

3.8.5.2 Indicaties 

- Wens van de cliënt 

- Broze, brokkelige en snel inscheurende nagels 

- Splijtende nagels 

- Weke nagels 

- Nagelgroeven (overlangs en dwars) 

- Witte vlekjes in de nagelplaat 

  

Suggesties(3) 
 

- Nagels herstellen met gel, 

acryltechnieken of fibreglass 
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3.8.5.3 Contra-indicaties 

- Allergie voor de gebruikte producten, hulpstoffen of werkzame stoffen 

- Beschadigde huid rond de nagels 

- Niet behandelen: 

o Ingegroeide nagels 

o Kalknagels 

o Schimmelinfectie 

o Nageleczeem 

o Ontstekingen van nagelbed en nagelwallen 

o Fijt 

3.8.6 Vaardigheden 

3.8.6.1 Technieken 
- Vijlen van de nagels 

- Verzorgen van de nagelriemen 

- Massage  

- Lakken van de nagels 

- French Manicure 

3.8.6.2 Proces 

Voorbereiden 

- Bepaalt welke methode(n) en welk(e) product(en) worden gebruikt 

- Legt alle middelen klaar voor het vijlen en lakken 

o Analyse en behandelplan 

o Materialen  

o Producten 

- Geeft een toelichting aan de cliënt en overlegt over de kleur 

- Installeert de cliënt 

 

Uitvoeren 

- Verzorgen van de nagels 

o Reinigt de handen van de cliënt 

o Legt de handen op een handdoek 

o Vijlt de nagels conform de afspraak met de cliënt 

o Verzorgt de nagelriemen 

o Verwijdert velletjes en rafeltjes van de nagelriem en nagelwal 

o Masseert de handen; past minimaal drie verschillende grepen toe en/of 

o Masseert de voeten; past minimaal drie verschillende grepen toe 

o Maakt de nagelplaat vetvrij 
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- Lakken van de nagels 

o Adviseert een kleur op basis van de wens van de cliënt 

o Verwijdert vetresten van de nagels 

o Lakt de nagels 

 Basecoat 

 Gekleurde lak 

 Topcoat 

- French manicure* 

o Adviseert de vorm en de kleur op basis van de wens van e cliënt 

o Verwijdert vetresten van de nagels 

o Brengt een basislak aan 

o Brengt de witte of roze laklaag aan 

- Brengt een handcrème aan en/of 

- Brengt een voetencrème aan 

 

Resultaat 

- De handen zijn verzorgd, de nagels zijn gevijld en gelakt volgens de wens van de cliënt en het 

advies van de kandidaat 

3.8.7 Algemeen 

3.8.7.1 Communicatie 

- Inspelen op verbale en non-verbale communicatie 

- Uitleg over het effect, het proces, de kleur, de tijdsduur en de kosten 
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3.9 Beroepshandeling Bruiningsmethoden 

 

3.9.1 Beroepssituatie Bruiningsmethoden 

De kandidaat past op basis van de wens van de cliënt en de 

analyse afgestemd op het huidtype een veilige 

bruiningsmethode toe.  De kandidaat kan gebruik maken van 

een passend bruiningsproduct . 

 

3.9.2 Inhoudsfactoren Bruiningsmethoden 

De kandidaat kent de werking en toepassing van producten 

en methoden voor het toepassen van een bruiningsmethode 

en kent de indicaties en contra-indicaties van deze methoden 

en producten. De kandidaat weet de behandeling in te passen 

in de totale behandeling van de cliënt zodat de behandeling 

goed uitgevoerd kan worden. 

 

3.9.3 Kennis en inzicht 

- Kennis van producten (zie 2.3.3.2) 

- Kennis van hulpstoffen (zie 2.3.3.2) 

 

3.9.4 Producten, materialen en apparaten 

- Samenstelling, werking en toepassing, indicaties en 

contra-indicaties producten bruiningsmethoden  

(zie 7) 

- Materialen bruiningsmethoden (zie 8) 

- Apparaten bruiningsmethoden (zie 9) 

 

3.9.5 Risico’s, indicaties en contra-indicaties 

3.9.5.1 Risico’s 

- Verkeerd bruiningsadvies  
- Verbranding 

- Zonneallergie 

- Pigmentverschuivingen 

 

3.9.5.2 Indicaties 

- Wens van de cliënt 

 

3.9.5.3 Contra-indicaties 

- Zongevoelige huid 

- Huidkanker 

- Penicilline 

Lees de bijsluiter bij overig medicijngebruik! 

 

Suggesties(3) 
 

- Spraybruining toepassen 
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3.9.6 Vaardigheden 

3.9.6.1 Technieken 

- Niet verplicht  

3.9.6.2 Proces 

- Niet verplicht 

3.9.7 Algemeen 

3.8.7.1 Communicatie 

- Inspelen op verbale en non-verbale communicatie 

- Uitleg over het effect, het proces, de tijdsduur en de 

kosten 

 

 

  

Suggesties(3) 
 

Technieken toepassen: 

- Bruiningsproduct 

opbrengen 

- Methode zonnebank/ 

zonnehemel / solarium  

- Methode hoogtezon / 

gezichtsbruiner 

Proces toepassen: 

Voorbereiden 

- Sluit risico’s uit 

- Bepaalt methode(n) en 

product(en) worden  

- Legt alle middelen klaar 

voor het aanbrengen van 

de make-up: 

o Analyse en 

behandelplan 

o Materialen  

o Producten 

- Geeft een toelichting 

Installeert de cliënt 

Uitvoeren 

Bruiningsproduct opbrengen 

- Brengt het product op  

- Voert een nabehandeling 

uit volgens de 

gebruiksaanwijzing 

- Verwijdert eventuele 

productresten 

Zonnebank 

- Stelt de zonnebank in 

- Controleert of de cliënt 

comfortabel ligt 

- Begeleid de cliënt naar de 

volgende behandelruimte 

en/of douche 

- Rond de behandeling af 

met een verzorgend 

product of geeft een 

vervolgbehandeling 

 

Resultaat 

De bruiningsmethode heeft het 

beoogde effect opgeleverd 
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3.10 Beroepshandeling Aromatherapie 

 

3.10.1 Beroepssituatie Aromatherapie 

De kandidaat voert op basis van de wens van de cliënt de 

aromatherapie uit, in combinatie met een andere 

schoonheidsbehandeling, bijvoorbeeld een thalasso 

behandeling, klassieke massage, hoofdhuid- en oormassage, 

pakkingen, maskers of (voeten)bad. De kandidaat kan de 

aromatherapie combineren met het gebruik van een stoom 

apparaat, vernevelapparaat of koeldamp apparaat. De 

kandidaat kiest de verdamptechniek die bij de cliënt, de wens 

van de cliënt en de middelen past. De kandidaat gebruikt een 

drager en een etherische olie of een combinatie van deze 

oliën. 

 

3.10.2 Inhoudsfactoren Aromatherapie 

De kandidaat is in het bezit van de kennis van de geschiedenis 

van de aromatherapie, kent de werking en de toepassing van 

producten en apparaten, kent de indicaties en contra-

indicaties voor het uitvoeren van aromatherapie en kan de 

verdamptechnieken toepassen, kent de sfeer rond een 

behandeling en kan de aromatherapie in een 

behandelprogramma opnemen, zodat de behandeling goed 

uitgevoerd kan worden. 

 

3.10.3 Kennis en inzicht 
- Onderscheid in producten (zie 2.3.3.2) 

o Vette (planten)olie 

o Hydrolaat 

o Maceraat 

o Etherische olie 

- Welke olie gebruik je bij welk huidtype 

 

3.10.4 Producten, materialen en apparaten 
- Samenstelling, werking en toepassing producten 

aromatherapie (zie 7) 

- Materialen aromatherapie (8) 

- Apparaten aromatherapie (9) 

 

  

Suggesties(3) 
- Alternatieve dragers gebruiken 

o Olijfolie 

o Rozenbottelolie 

o Camelia olie 

o Kokosolie 

- Alternatieve hydrolaten 

gebruiken 

o Oranjebloesem 

hydrolaat 

o Roos hydrolaat 

o Tover 

hazelaar  hydrolaat 

- Alternatieve etherische oliën 

gebruiken 

o Citroen 

o Strobloem 

o Jasmijn 

o Marjolein 

o Oranjebloesem /Neroli 

o Niaouli 

o Ravintsara 

o Roos 

o Sandelhout 

- Verschillende producten 

combineren 
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3.10.5 Risico’s, indicaties en contra-indicaties 

3.10.5.1 Risico’s 

- Overgevoeligheid voor product, werkzame stof of 

hulpstof 

- Extra aandacht voor ouderen, kinderen en 

zwangeren 

- Huidverkleuringen in combinatie met zonlicht 

 

3.10.5.2 Indicaties 

- Wens van de cliënt 

- Klachten, bijvoorbeeld hoofdpijn, stress, gebrek aan 

balans, verdriet, angst, boosheid, overbelasting, 

lichte verkoudheid, vermoeidheid, spierpijn, 

slapeloosheid, acne, droge huid 

 

3.10.5.3 Contra-indicaties 

- Afhankelijk van het te gebruiken product, 

voorbeelden zijn zonnebankbehandeling, hoge 

bloeddruk, hartklachten, burn out, overgevoelige 

huid 

3.10.6 Vaardigheden 

3.10.6.1 Technieken 
- Verdampingstechnieken 

o Aromabrander 
o Aromasteen 
o Aromastreamer 
o Vernevelapparaat 

- Massagetechnieken 

 

3.10.6.2 Proces (4) 

- Cliënt ontvangen 
- Wens van de cliënt achterhalen 
- Huidtype bepalen 
- Contra indicaties uitsluiten 
- Behandelplan opstellen (in overleg) 

o Keuze etherische olie/ oliën 
o Drager 
o Overige behandelingen 
o Technieken 
o Stappenplan 
o Materialen, apparaten 

- Voetbad geven 
- Huid reinigen 
- Huid verweken 
- Huid verwarmen 

Suggesties(4) 

- Behandelingen combineren (4) 

o Aroma therapie met 

masker 

o Aroma therapie met 

pakking 

o Aroma therapie met 

sauna 

o Aroma therapie met 

thalasso therapie 

o Aroma therapie met 

Aloë Vera gel 

o Aroma therapie met 

reiniging 

o Aroma therapie met 

hydro therapie 
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Uitvoeren conform stappenplan 
- Olie opbrengen 
- Masseren 
- Olie verwijderen 

 
Resultaat 

- Er is geen overtollige olie zichtbaar op de huid 
- Gerelateerd aan de samenstelling van de gebruikte etherische olie 

 

3.10.7 Algemeen 

3.10.7.1 Communicatie 

- Inspelen op verbale en non-verbale communicatie 

- Uitleg over het effect, het proces, de tijdsduur en de kosten 
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3.11 Beroepshandeling Voedingsadvies 

geven (4) 

 

3.11.1 Beroepssituatie Voedingsadvies 

De kandidaat geeft op basis van de wens van de cliënt en de 

analyse een bewegings- en voedingsadvies. De kandidaat 

kent de methoden voor afslanken en kan deze ook 

toepassen. De kandidaat combineert het advies en de 

behandeling met een andere schoonheidsbehandeling.  

 

3.11.2 Inhoudsfactoren Voedingsadvies 

De kandidaat kent de werking en toepassing van producten 

en methoden voor het geven van een gezond 

voedingsadvies. Ze kent de methoden voor afslanken en kent 

de indicaties en contra-indicaties van deze methoden. De 

kandidaat weet de behandeling in te passen in de totale 

behandeling van de cliënt zodat de behandeling goed 

uitgevoerd kan worden. 

 

3.11.3 Kennis en inzicht 

- Kennis van de stofwisseling (zie 2.3.4.6) 

- Kennis van de ademhaling (zie 2.3.4.6) 

- Kennis van voeding (zie 2.3.3.4) 

- Kennis van producten (zie 2.3.3.2) 

- Kennis van hulpstoffen (zie 2.3.3.2) 

- Bindweefsel en andere massagetechnieken 

- Kennis van de wikkelmethode 

 

3.11.4 Producten, materialen en apparaten 

- Samenstelling, werking en toepassing producten 

afslankmethoden (zie 7) 

- Anti-cellulite producten 

- Materialen afslankmethoden (8) 

- Apparaten afslankmethoden (9) 

 

3.11.5 Risico’s, indicaties en contra-indicaties 

3.11.5.1 Risico’s 

- Verkeerd voedingsadvies 

- Verkeerd bewegingsadvies 

- Allergie 

- Gezondheidsproblemen 

 

  

Suggesties(4) 
 

- Behandeling combineren met 

spierverstevigende apparatuur 
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3.11.5.2 Indicaties 

- Wens van de cliënt 

 

3.11.5.3 Contra-indicaties 
- Allergie voor het product of de werkzame stoffen 

3.11.6 Vaardigheden 

3.11.6.1 Technieken 
- Gebruik afslank apparaat volgens gebruiksaanwijzing 

- Massagetechnieken 

- Wraptechnieken 

 

3.11.6.2 Proces 
Voorbereiden 

- Cliënt ontvangen 
- Wens van de cliënt achterhalen 
- Contra indicaties uitsluiten 
- Behandelplan opstellen (in overleg) 

o Doel bepalen 
o Methode bepalen 
o Overige behandelingen 
o Technieken 
o Stappenplan 
o Materialen, apparaten 

 
Uitvoeren conform stappenplan 

- Advies bespreken 
- Methode met afslankapparaat toepassen 
- Vervolgafspraak maken 

 
Resultaat 

- Het voedingsadvies sluit aan bij het doel en de omstandigheden van de cliënt 
- De afslankbehandeling werkt richting het gestelde doel. 

3.11.7 Algemeen 

3.11.7.1 Communicatie 

- Inspelen op verbale en non-verbale communicatie 

- Uitleg over het effect, BMI, het proces, de tijdsduur en de kosten 
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3.12 Beroepshandeling Kleuradvies geven (4) 

 

3.12.1 Beroepssituatie Kleuradvies 

De kandidaat geeft op basis van de wens van de cliënt en de 

analyse een kleuradvies. De kandidaat kent de methoden voor 

het geven van een kleuradvies voor make-up en kleding en 

kan deze ook toepassen. De kandidaat combineert het advies 

met een schoonheidsbehandeling. 

 

3.12.2 Inhoudsfactoren Kleuradvies 

De kandidaat kent de werking en toepassing van apparaten en 

materialen voor het geven van een passend kleuradvies. Ze 

kent de methoden voor het geven van een kleuradvies. De 

kandidaat weet het advies in te passen in de totale 

behandeling van de cliënt zodat de behandeling goed 

uitgevoerd kan worden. 

 

3.12.3 Kennis en inzicht 
- Kennis van de kleurenleer (zie 2.3.3.3) 

- Kennis van de methoden voor het geven van 

kleuradvies 

o Color me beautiful 

o Your true colors 

o Tadlea shade of beauty 

o Art of image 

o Harmony in colors 

 

3.12.4 Producten, materialen en apparaten 

- Kennis van materialen voor het geven van kleuradvies 

(zie 8) 

- Werking en toepassing apparaten voor het geven van 

kleuradvies (zie 9) 

 

3.12.5 Risico’s, indicaties en contra-indicaties 

 

3.12.5.1 Risico’s 

- Verkeerd kleuradvies 

 

3.12.5.2 Indicaties 

- Wens van de cliënt 

 

3.12.5.3 Contra-indicaties 

- Geen 

Suggesties(4) 

- Advies combineren met een 

make-up behandeling 

- Advies combineren met het 

verven van wenkbrauwen en 

wimpers 

- Advies combineren met een 

camouflage behandeling 
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3.12.6 Vaardigheden 

3.12.6.1 Technieken 

- Gebruikt de juiste gesprekstechnieken 

3.12.6.2 Proces 

Voorbereiden 
- Cliënt ontvangen 
- Wens van de cliënt achterhalen 
- Contra indicaties uitsluiten 
- Behandelplan opstellen (in overleg) 

o Doel bepalen 
o Methode bepalen 
o Overige behandelingen 
o Technieken 
o Stappenplan 
o Producten, materialen, apparaten 

 
Uitvoeren conform stappenplan 

- Advies bespreken 
- Plan van aanpak opstellen 
- Vervolgafspraak maken 

 
Resultaat 

- Het kleuradvies sluit aan bij het doel en de omstandigheden van de cliënt 
- De afslankbehandeling werkt richting het gestelde doel. 

3.12.7 Algemeen 

3.12.7.1 Communicatie 
- Inspelen op verbale en non-verbale communicatie 

- Uitleg over het effect, de kleurenleer,  het proces, de tijdsduur en de kosten 
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3.13 Beroepshandeling Thalassotherapie 

uitvoeren  
 

3.13.1 Beroepssituatie Thalassotherapie uitvoeren 

De kandidaat voert op basis van de wens van de cliënt en de 

analyse een thalassotherapie uit. De kandidaat kent de 

methoden voor het geven van een thalassotherapie en kan 

deze ook toepassen. De kandidaat combineert de 

thalassotherapie met een schoonheidsbehandeling, 

bijvoorbeeld aromatherapie, hydrotherapie, pakking of 

stoombad. 

 

3.13.2 Inhoudsfactoren Thalassotherapie uitvoeren 
De kandidaat kent de werking en toepassing van producten, 

apparaten en materialen voor het geven van een 

thalassotherapie en kent indicaties en contra-indicaties. Ze 

kent de methoden voor het uitvoeren van thalassotherapie. 

De kandidaat weet het advies in te passen in de totale 

behandeling van de cliënt zodat de behandeling goed 

uitgevoerd kan worden. 

 

3.13.3 Kennis en inzicht 
- Kennis van producten (zie 2.3.3.2) 

- Kennis van de methoden voor het uitvoeren van 

thalassotherapie volgens de gebruiksaanwijzing 

- Kennis van de invloed van algen, zeezout, warmte, 

mineralen en zeemodder 

- Kennis van etherische oliën 

 

3.13.4 Producten, materialen en apparaten 

- Kennis van producten voor het toepassen van 

thalassotherapie (zie 7) 

- Werking en toepassing materialen voor het toepassen 

van thalassotherapie (zie 8) 

 

3.13.5 Risico’s, indicaties en contra-indicaties 

3.13.5.1 Risico’s 
- Allergische reactie op het product of de werkzame 

stoffen 

 

  

Suggesties(3) 
- geen 

Suggesties(4) 
- Combineer thalassotherapie 

met het geven van 

afslankadvies of 

afslankmethoden 

- Combineer met aromatherapie 
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3.13.5.2 Indicaties 

Genoemde indicaties moeten gekoppeld kunnen worden aan de juiste Thalasso pakking 

- Alle huidtypen 

- Atrofische huid 

- Droge huid 

- Vette huid 

- Oudere huid 

- Onzuivere huid 

- Ruwe huid 

- Acne huid 

3.13.5.3 Contra-indicaties 

Genoemde contra-indicaties zijn relatieve contra-indicaties (afhankelijk van gebruikt product) 

- Zwangerschap 

- Hoge bloeddruk 

- Ernstige hartklachten 

- Hyperfunctie van de schildklier (uitzondering: zeemodder) 

- Acute ontsteking 

- Koorts 

- Overgevoeligheid werkzame stoffen en/of hulpstoffen 

- Claustrofobie 

3.13.6 Vaardigheden 

3.13.6.1 Technieken 
- Voert de thalassotherapie uit volgens de gebruiksaanwijzing 

 

3.13.6.2 Proces 
Voorbereiding 

- Ontvangt de cliënt  
- Achterhaalt de wens van de cliënt 
- Sluit contra indicaties uit 
- Stelt behandelplan op (in overleg) 

o Bepaalt doel 
o Bepaalt methode 
o Bepaalt overige behandelingen 
o Bepaalt technieken 
o Maakt stappenplan 
o Noemt producten, materialen 
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Uitvoeren conform stappenplan 
- Bespreekt het advies 
- Reinigt met reinigingsproduct / scrub / peeling 

o Met algen 
o Met zeemodder 
o Met zeezout 

- Maakt pakking aan 
o Met algen 
o Met zeezout 
o Met zeemodder 

- Brengt de pakking gelijkmatig aan met handschoenen of ander materiaal (volgens de 
gebruiksaanwijzing) 

- Sluit de pakking af 
- Verwijdert de pakking volgens de gebruiksaanwijzing op het juiste moment (met zo min 

mogelijk bewegingen) 
o Met tissues 
o Met sponsjes 
o Met warme kompressen 

- Geeft een nabehandeling met een eindproduct en eventueel een aromatische olie 
 
Resultaat 

- Het gestelde doel van de thalassotherapie is bereikt  
- De huid is helemaal schoon 

3.13.7 Algemeen 

3.13.7.1 Communicatie 

- Inspelen op verbale en non-verbale communicatie 

- Uitleg over het effect, de invloed van zeezout en/of mineralen, het proces, de tijdsduur en de 

kosten 
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3.14 Beroepshandeling Hoofdhuid- en 

oormassage  
 

3.14.1 Beroepssituatie Hoofdhuid en oormassage 

De kandidaat voert op basis van de wens van de cliënt en de 

analyse een hoofdhuid en oormassage uit. De kandidaat kent 

de manier van masseren en kan deze ook toepassen. De 

kandidaat combineert de hoofdhuid- en oormassage met een 

schoonheidsbehandeling, bijvoorbeeld een dieptereiniging, 

een make-up of aromatherapie. 

 

3.14.2 Inhoudsfactoren Hoofdhuid en oormassage 

De kandidaat kent de werking en toepassing van producten 

en materialen voor het geven van een hoofdhuid- en 

oormassage en kent indicaties en contra-indicaties. Ze kent 

de methoden voor het uitvoeren van hoofdhuid- en 

oormassage. De kandidaat weet het de behandeling in te 

passen in de totale behandeling van de cliënt zodat de 

behandeling goed uitgevoerd kan worden. 

 

3.14.3 Kennis en inzicht 

- Kennis van producten (zie 2.3.3.2) 

- Kennis van de belangrijkste drukpunten en 

meridianen in het oor en op het hoofd (4) 

- De begrippen Yin en Yang 

 

3.14.4 Producten, materialen en apparaten 

- Kennis van producten en materialen voor hoofdhuid 

– en oormassage(zie 7 en 8) 

 

3.14.5 Risico’s, indicaties en contra-indicaties 

3.14.5.1 Risico’s 

- Geen 

3.14.5.2 Indicaties 

- Duizeligheid 

- Hoofdpijn 

- Vermoeidheid 

- Stress 

- Face lift vraag (make-up) 

- Ontspanningsvraag 

  

Suggesties(3) 
- Combinatie met 

aromatherapie 

Suggesties(4) 

- Combinatie met Oosterse 

massage volgens de Shiatsu 

methode 

- Combinatie met pincements 

massage 
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3.14.5.3 Contra-indicaties 

- Huidaandoening aan het oor (bijvoorbeeld eczeem) 

- Huidaandoening aan het hoofd (relatief) 

- Epilepsie 

- Operatie aan oor (post operatief) 

3.14.6 Vaardigheden 

3.14.6.1 Technieken 

- Drukpuntmassage 

- Trekken aan de oren 

- Rotatie 

- Effleurage 

 

3.14.6.2 Proces 

Voorbereiding 

- Cliënt ontvangen 
- Wens van de cliënt achterhalen 
- Contra indicaties uitsluiten 
- Behandelplan opstellen (in overleg) 

o Doel bepalen 
o Methode bepalen 
o Drukpunten bepalen (4) 
o Overige behandelingen 
o Technieken 
o Stappenplan 
o Producten, materialen 

 
Uitvoeren conform stappenplan 

- Advies bespreken 
- Uitvoeren massage 

o Juiste druk 
o Juiste opbouw 
o Juiste tijdsindeling 
o Juiste positie 

- Geeft een nabehandeling met een eindproduct en eventueel een aromatische olie 
 
Resultaat 

- Het gestelde doel van de hoofdhuid- en oormassage is bereikt  

3.14.7 Algemeen 

3.14.7.1 Communicatie 

- Inspelen op verbale en non-verbale communicatie 

- Uitleg over het effect, de relatie van de drukpunten en het doel van de behandeling(4), het 

proces, de tijdsduur en de kosten 
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4 De behandeling afronden 

4.1 Beroepssituatie de behandeling afronden 

De kandidaat brengt op basis van de wens van de cliënt een 

dag of nachtverzorging aan. De kandidaat kent de methoden 

voor het aanbrengen van de verzorging en kan deze ook 

toepassen. De kandidaat combineert de verzorging met een 

behandeling, bijvoorbeeld make-up aanbrengen of past de 

verzorging toe als afronding van de behandeling. Na het 

afronden van de behandeling rekent de kandidaat af, komt 

terug op verkoopsignalen, maakt de kandidaat een 

vervolgafspraak en neemt ze afscheid van de cliënt. De 

kandidaat slaat de gegevens van de cliënt op in de computer.  

 

4.2     Inhoudsfactoren de behandeling afronden 
De kandidaat kent de werking en toepassing producten en 

materialen voor het aanbrengen van een dag en 

nachtverzorging. Ze kent de methoden voor het opbrengen 

van de producten (volgens de gebruiksaanwijzing). De 

kandidaat weet de verzorging in te passen in de totale 

behandeling van de cliënt zodat de behandeling goed 

uitgevoerd kan worden. De kandidaat weet hoe de kassa en 

de pinautomaat werken. De kandidaat kan gegevens van 

cliënten opslaan op de computer en kan gegevens van 

cliënten in het systeem opzoeken, wijzigen en vastleggen. 

 

4.3      Kennis en inzicht 

- Basiskennis van producten (2.3.3.2) 

- Kennis en inzicht in huidtypen (zie 2.3.2.1) 

- Kennis van het opbrengen en verwijderen van de dag 

en nachtverzorgingsproducten  

- Kennis van ICT (cliënten administratie) 

- Kennis van het invoeren, verwerken en zoeken van 

cliëntgegevens (digitaal en analoog) 

- Kennis van ICT (kassa) 

- Kennis van de Code van de Schoonheidsspecialist 

 

4.4      Producten, materialen en apparaten 
- Samenstelling, werking en toepassing, indicaties en 

contra-indicaties producten dag- en nachtverzorging 

(zie 7) 

- Materialen dag- en nachtverzorging (zie 8) 

 

  

Suggesties(3) 

- Breng verzorgings-producten 

aan, aangepast op 

verschillende huidtypen 

Suggesties(4) 

- Geen 
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4.5      Risico’s, indicaties en contra-indicaties 

4.5.1 Risico’s 

- Allergie voor werkzame stoffen of hulpstoffen (dag en/of nachtverzorging) 

 

4.5.2 Indicaties 

- Huidtype van de cliënt 

- Wens van de cliënt 

 

4.5.3 Contra-indicaties 

- Geen 

4.6     Vaardigheden 

4.6.1 Technieken 

- Voert de dag en nachtverzorging uit volgens de gebruiksaanwijzing 

o Oppervlaktereiniging 

o Aanbrengen verzorgingsproduct 

 

4.6.2 Proces 
Voorbereiding 

- De huid van de cliënt is gereinigd (oppervlaktereiniging) 
- Het huidtype is bepaald 
- Het juiste product staat klaar 

 
Uitvoeren 

- Brengt het verzorgingsproduct manueel gelijkmatig op volgens de gebruiksaanwijzing 
- Voert eventuele vervolgbehandelingen uit 
- Vraagt of de cliënt tevreden is en stelt zo nodig bij 
- Begeleidt de cliënt naar de kassa 
- Speelt in op verkoopkansen (zie hoofdstuk 5 Adviseren en verkopen) 
- Rekent af 
- Maakt (eventueel) een vervolgafspraak 
- Handelt eventuele klachten af volgens de klachtenprocedure 
- Neemt afscheid van de cliënt 
- Verwerkt de gegevens van de cliënt in de cliëntenadministratie 
- Ruimt de werkplek op volgens de Code van de Schoonheidsspecialist en de bedrijfsregels (zie 

ook 6) 
 
Resultaat 

- Het product is gelijkmatig opgebracht; het product is niet meer zichtbaar. 
- Er is correct afgerekend  
- Er is ingespeeld op verkoopkansen  
- De gegevens van de cliënt zijn digitaal opgeslagen 
- De cliënt is tevreden naar huis gegaan 
- De werkplek is klaar voor de volgende cliënt 
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4.6.7 Algemeen 

4.6.7.1 Communicatie 

- Inspelen op verbale en non-verbale communicatie 

- Inspelen op verkoopkansen 

- De behandeling evalueren 
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5 Adviseren en verkopen 

5.1 Beroepssituatie advies en verkoop: 

De kandidaat adviseert de cliënt over de 

behandelmogelijkheden, de beoogde resultaten van de 

behandeling en welke producten hierbij kunnen 

ondersteunen. Hierbij houdt de kandidaat de grenzen van 

haar vakgebied en haar persoonlijke kwaliteiten aan en 

verwijst eventueel door. De cliënt wordt begeleidt in haar 

wensen en geïnformeerd naar de mogelijkheden en 

ondersteunende behandelingen en producten. 

 

5.2 Inhoudsfactoren advies en verkoop: 

De kandidaat kent de grenzen van haar vakgebied en haar 

persoonlijke kwaliteiten. Tevens is alle kennis van de 

betreffende beroepsvaardigheden aanwezig, zodat een 

gedegen advies ten grondslag ligt aan de professionaliteit van 

het beroep. Hierbij kan de kandidaat de technieken 

toepassen die de communicatieve vaardigheden van een 

advies- en verkoopgesprek vereisen.  

 

5.3  Kennis en inzicht 

- Gespreksstructuur adviseren 

o Inleiding 

 Verwachtingen klant 

 Vertrouwen wekken  

 Overtuigen deskundigheid 

o Probleemanalyse 

 Luisteren 

 Samenvatten 

 doorvragen 

o Presentatie van het advies 

 beargumenteren 

o Afsluiting 

 samenvatten 

 afspraken maken 

- Gespreksstructuur verkoopgesprek 

o Opening 

 Beleefdheid 

 Interesse wekken 

o Behoeftebepaling 

Suggesties(3) 

- Geef een 

verkoopdemonstratie 

Suggesties(4) 

- Voer een inkoopgesprek 

met een leverancier 

- Pas 

onderhandelingstechniek

en toe 
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 Achterhalen van latente vragen en problemen 

 Opsporen van koopmotieven 

 Luisteren  

 Samenvatten 

 Doorvragen  

 Spinmethode (4) 

 Situatievragen 

 Probleemvragen 

 Implicatievragen 

 Nut en noodzaakvragen 

 Presentatie 

 Timing 

 Afstemming 

 Uniciteit  

 Afsluiting 

5.4 Producten, materialen en apparaten 

- Alle voorkomende producten die aan de orde komen tijdens het advies- en of 
verkoopgesprek. (zie 2.3.3.2 en 7) 

- Alle voorkomende materialen (zie 8) 
- Alle voorkomende apparaten (zie 9) 

5.5 Risico’s, indicaties en contra-indicaties 

5.5.1 Risico’s 

- De kandidaat is niet in staat aan te sluiten bij de behoefte van de cliënt 

- Het geadviseerde product is niet op voorraad 

- De vraag naar een geadviseerde behandeling ligt buiten de deskundigheid van de kandidaat 

- De kandidaat dringt een product of dienst op aan de cliënt 

5.5.2 Indicaties 

- De cliënt dusdanig begeleiden zodat hij of zij de behoefte ziet om 
o Terug te komen 
o Het product te kopen 
o De behandeling te ondergaan, 
o Op regelmatige basis terug komt voor de behandelingen en producten bij deze 

schoonheidsspecialist  

5.5.3 Contra-indicaties 

- Geen 
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5.6 Vaardigheden 

5.6.1 Technieken 

- Technieken voor het voeren van een informatief en adviesgesprek 
- Technieken voor het voeren van een verkoopgesprek 

5.6.2 Proces 

Adviseren 

Voorbereiding 

- Inventariseren en luisteren naar de wens van de cliënt 

Uitvoeren 

- Vragen van de cliënt deskundig beantwoorden 

Resultaat 

- Er is een deskundig advies gegeven dat aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt 

 

Verkopen 

Voorbereiden 

- Verkoopkans herkennen en/of creëren 

Uitvoeren 

- Inspelen op verkoopkans 

o De cliënt enthousiast maken voor het product of de dienst 

o Toelichting geven 

o Productdemonstratie geven 

o Vragen beantwoorden 

o Prijs noemen 

o Verkoop afronden 

Resultaat 

- De cliënt heeft een product of dienst gekocht die aansluit bij de wensen en behoeften.  

- De cliënt is tevreden met de aankoop 

 

5.7 Algemeen 

5.7.1 Communicatie 

- Inspelen op verbale en non-verbale communicatie 
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6 Veilig, hygiënisch en milieubewust werken 
 

- Gebruik de Code van de Schoonheidsspecialist altijd 

 

MICRO BIOLOGIE 

Bacteriën 

- Definitie 

- Indeling naar vorm 
o Bolvormig 

 Stafylococcen 
 streptococcen  

o Staafvormig/bacillen 
o Spiraalvormig/spirocheet 

- Exogene groeifactoren (4) 
o Temperatuur 
o Zuurgraad 
o Zuurstof 
o Voedingstoffen 
o water  

- Soorten  
o Niet schadelijk / Commensaal/Niet-pathogeen 

 Huidflora/Huidbacteriën 
 Darmflora/Darmbacteriën 

o Ziekmakend / Pathogeen (4) 
 Afhankelijk van gastheer, weerstand en aard van 

de bacterie 
 

Virussen 

- Definitie 

o Verschillen met bacteriën en schimmels 
o Groeifactoren 
o Gastheercel 
 

Schimmels 

- Definitie 

o Verschillen met bacteriën en schimmels 
o Groeifactoren 

 
Besmettingsfactoren 

o Besmettingswegen 
o Infectie 

 
Besmettingspreventie 
- Reinigen 

o Technieken 
 Met water en zeep 
 Met borstel en papieren doekjes 
 Met ultrasoon 

- Desinfecteren 
o Technieken 

Suggesties(3) 

- Pas de regels en 

richtlijnen in het 

bedrijfsreglement rond 

veilig werken altijd toe 

Suggesties(4) 

- Maak een RI&E 

- Houdt een 

klanttevredenheidsonder

zoek 
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 Met alcohol 
 Met chloorhexidine 
 Met desinfectans (onderdompelen) 

N nummer 
- Steriliseren 

o Technieken 
 Met autoclaaf 

o Steriel verpakte materialen 
   

Afweersysteem (4) 
- Niet-specifieke afweer/algemene afweervormen (4) 

o Koorts (4) 
o Witte bloedcellen / Leukocyten (4) 
o Specifieke afweer (4) 

 Tijdelijke immuniteit (4) 
Antistoffen toedienen (4) 
Passieve vaccinatie (4) 
Serum (4) 

 Blijvende immuniteit  (4) 
Eigen antistoffen aanmaak (4) 
Actieve vaccinatie (4) 

  Besmetting (4) 
 Vaccin (4) 

 

Besmettingsbronnen 

- Klanten  

o Met diarree 

o Met ontstoken wondjes 

o Met verkoudheid 

o Met griep 

o Met geelzucht / hepatitis B 

o Huidschilfers 

- Niet gereinigde apparatuur 

- Niet gereinigde instrumenten 

- Huisvuil 

- Vochtige doeken 

- Voedsel 

- Water 

- Behandelingen 

o Acne behandeling 

 Pustelvorming 

o Comedonen verwijderen 

o Milia verwijderen 

o Fibromen verwijderen 

o Ontharen 

 Harsen 

 Elektrisch ontharen 
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Besmettingswegen 

- Via lichamelijk contact 

o Handen 

 Apparaten 

 Voorwerpen 

- Via de lucht 

 

Persoonlijke bescherming 

- Bron via de lucht 

o Mond / neuskapje 

- Bron lichamelijk contact 

o Regelmatig handen wassen 

o Handschoenen dragen 

o Desinfectie huid 

 Alcohol 70% 

 Product met RVG of EU nummer 

 Chloorhexidine 

 

Veilig werken 

- Elektrische beveiliging 

o Zekering 

o Randaarde 

o Dubbele isolatie 

o Aardlekschakelaar 

 

- Keurmerken 

o Europees Ecolabel 

o KEMA keur 

o CE 

o FDA keurmerk (Amerikaans registratiesysteem van cosmetische producten: product, 

ingrediënten en additieven) 

o Energy Star label (4) 

o TCO (4) 

o Informatie logo energielabel (4) 
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7 Producten 
- Samenstelling, werking en toepassing producten voor het voorbereiden van de behandeling 

(dagverzorging) 

- Gezichtsverzorging 

o Crèmes 

  Dagcrème 

 Nachtcrème 

 24 Uurs crème 

o Gels 

o Gezichtswater 

 Lotion 

 Tonic 

o Serums  

o Ampul  

o Stimulerende producten 

o Liphuidbeschermende producten 

o Masker s(zie maskers) 

o Pakkingen (zie pakkingen, ook voor lichaam) 

- Lichaamsverzorging 

o Bodymilks 

o Milks / Lait 

o Bodylotions 

o Deodorant 

 Antiperspirant 

 Antitranspirant 

o Zonnebrandproducten (zie ook bruiningsproducten ) 

 Met zonnefliter 

 Met juiste beschermingsfactor 

o After sun producten 

o Buste en decolleté verzorgende producten 

o Handverzorgende producten 

o Voetverzorgende producten 

o Talkpoeder 

o Fruitzuren (4) 

 

- Samenstelling, werking en toepassing producten oppervlaktereiniging 

o Reinigingsmelk 

o Lotion 

o Reinigingsgel 

o Hydrofiele olie 

o Eye make-up remover 

o Zeep 

o Foam / mousse 
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- Samenstelling, werking en toepassing producten dieptereiniging 

o Peelingproducten 

o Lysing producten 

o Scrubcrèmes 

o Maskers (zie maskers) 

o Desincrustatie / iontoforese / microdermbrasie producten (4) 

 

- Samenstelling, werking en toepassing producten maskers en pakkingen  

o Algenmaskers 

o Crème maskers 

o Gel/gelei maskers 

o Poedermaskers 

o Paraffinemaskers 

o Plastificerend masker 

o Modelage masker 

o Vliesmaskers 

o Groene klei maskers 

o Algenpakking  

o Witte klei pakking 

o Lijnzaadpakking 

o Paraffinepakking 

o Klei/modderpakkingen (Fango / Karwendel) 

o Thalassotherapie 

 

- Samenstelling, werking en toepassing producten massage 

o Tussenstof 

 Vetten 

 Oliën 

 Crèmes 

 

- Samenstelling, werking en toepassing producten ontharen 

o Alcohol 70% 

o Lotion  

o Huidkalmerende producten 

o Hars 

o Was / Wax 

o Suikerhars 

o Haargroeiremmende producten 

 

- Samenstelling, werking en toepassing producten voor make-up 

o Foundation / basis make-up  

 Poederfoundation 

 Vloeibare foundation 

 Pancake 

 Gekleurde dagcrème 
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o Poeder 

 Losse poeder 

 Compacte poeder 

o Rouge / Blush 

 Poeder 

 Crème 

o Camouflageproducten 

 Concealer 

 Camouflage crème  

o Shadows 

o Lipstick 

o Lipgloss 

o Lippotlood 

o Oogschaduw 

 Poeder 

 Crème 

 Vloeibare oogschaduw 

 Stift 

o Eyeliner 

 Compact poeder (steentje) 

 Vloeibare eyeliner 

 Potlood 

 Stift 

 Kayal / Kajal 

potlood 

poeder 

o Mascara 

 Compact (steentje) 

 Crème (roller) 

Waterproof 

Longlash 

o Wenkbrauwpotlood 

o Wenkbrauwpoeder 

 

- Samenstelling, werking en toepassing producten verven 

o Wimperverf 

o Activator 

 Vloeibare waterstofperoxide 3% 

 

- Samenstelling, werking en toepassing producten nagelverzorging 

o Base coat / blanke nagellak 

o Nagellak 

 Crème lak  

 Parelmoerlak 

o Topcoat 
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o Nagellakremover / Aceton  

o Cuticle remover 

o Nagelriemcrème 

o Nagelolie 

o Nagelverharder 

o Nagelcrème  

o Handcrème 

o Massageolie / massage crème  

 

- Samenstelling, werking en toepassing bruiningsproducten en beschermende producten tegen UV 

o Zonnebrandproducten 

 Minimale Erytheem Dosis / MED 

 Huidtype 

 Zonnefilter 

 Beschermingsfactor SPF 

 Sunblock 

o Aftersun producten 

o Bruin zonder zon producten 

 Tanning spray 

 Tanning handschoen 

 Tanning tissues 

 Pre-tan 

 Zelfbruinende gezichts en bodylotion 

 Bronzers 

 Tanning tabletten 

 Crème 

 

- Samenstelling, werking en toepassing producten aromatherapie 

o Dragers 

 Vette olie 

o Overige oliën 

 Hydrofiele olie 

 Huidolie 

 Massage olie 

 Huidbalsem 

o Maceraten 

 Sint Jans kruid maceraat / Hypericum maceraat 

 Goudsbloem maceraat / Calendula maceraat 

o Etherische oliën 

 Bergamot 

 Cipres 

 Eucalyptus 

 Geranium 

 Lavendel 

 Mandarijn 
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 Rozemarijn 

 Rozenhout 

 Tea tree 

 Ylang ylang 

 

- Samenstelling, werking en toepassing producten rond voedingsadvies 

o Geen 

 

- Samenstelling, werking en toepassing producten rond kleuradvies / kleurstyling 

o Geen 

 

- Samenstelling, werking en toepassing producten thalassotherapie 

o Thalasso reinigingsproduct 

o Thalasso tonic 

o Thalasso pakking 

o Thalasso masker 

o Thalasso vochtherstellend product 

 

- Samenstelling, werking en toepassing producten hoofdhuid en oormassage 

o Geen 

 

- Samenstelling, werking en toepassing producten voor het afronden van de behandeling 

(nachtverzorging) 

o Zie producten voor het voorbereiden van de behandeling 

 

- Samenstelling, werking en toepassing overige producten 

o Anti transpirant  

o Deodorant 

o Toiletpoeder / talkpoeder 
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8 Materialen 
- Materialen voor het voorbereiden van een behandeling (oppervlaktereiniging, dieptereiniging) 

o Handdoeken  

o Disposables 

o Lakens, (warmte) dekens 

o Bandeau 

o Badjas 

o Afdekmateriaal voor de huid / Occlusiemateriaal 

o Non woven doeken / doekjes 

o Tissues 

o Watten 

o Hydrofiele gaasjes 

o Kwasten 

o Penselen 

o Spatels 

 Metaal 

 Plastic 

 Disposables 

Hout 

 

- Materialen voor maskers en pakkingen 

o (Masker)kwast / penseel 

o (Masker)bakje 

o Wattenschijfjes / oogcompressen 

o Spatels 

o Compresdoeken / bak 

o Sponsjes 

o Gaas / textiel 

o Afdekfolie 

o Handdoeken / lakens / deken / thermodeken 

 

- Materialen voor massage 

o Bandeau 

o Handdoeken 

o Badjas 

o Slippers (optie) 

 

- Materialen voor het ontharen 

o Pincet 

 Automatisch 

 Normaal 

o Harsstroken 
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- Materialen voor het aanbrengen van make-up 

o Penselen 

o Kwasten 

o Applicator 

o Wattenschijfjes 

o Sponsjes 

o Wattenstaafjes 

o Wenkbrauwborsteltje 

 

- Materialen voor het verven van wimpers en wenkbrauwen 

o Penseel 

o Wenkbrauwborsteltje 

o Verfbakje  

o Roerstaafje 

 

- Materialen voor nagelverzorging 

o Nagelvijl (divers) 

o Nagelknipper 

o Vellentang 

o Bokkenpootje 

o Handbadje 

o Voetenbad 

o Nagellakpenseel 

o Handschoenen (disposable) 

 

- Materialen voor bruiningsmethoden (4) 

o Handdoeken 

o Non woven doekjes 

o Tissues 

o Watten 

o Disposables 

o Handschoenen 

o Verstuiver 

 

- Materialen voor aromatherapie (4) 

o Verdamper / verstuiver 

o Voetenbad / Handbadje 

o Compres 

o Mengbakje 

 

- Materialen voor het geven van voedingsadvies (4) 
o Weegschaal 

o Meetlint 
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- Materialen voor kleuradvies / kleurstyling (4) 

o Kleurstyling doeken 

o Kleurstyling boekjes / kaarten / waaiers 

 

- Materialen voor thalassotherapie 

o (Masker) kwast / penseel 

o (Masker) bakje 

o Handschoenen (disposable) 

o Wattenschijfjes / oogcompressen 

o Spatel 

o Compresdoeken / bak 

o Sponsjes 

o Gaas / textiel 

o Afdekfolie 

o Handdoeken / deken / thermodeken / lakens 

 

- Materialen voor hoofdhuid en oormassage 
o Geen 

 

- Materialen voor het afronden van de behandeling (dag- en nachtverzorging) 
o Zie materialen behandeling voorbereiden 
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9 Apparatuur 
 

- Werking, veiligheidvoorschriften en dagelijks onderhoud 

actino - en bruiningsapparatuur  

o Infrarood apparatuur* 

 Infrarood sauna 

 Infrarood cabine 

 Infrarood lamp 

o Wood light* 

o Zonnebank 

o Solarium 

o Hoogtezon 

o Intense Pulsed Light / IPL (na 4) 

o Laser (na 4) 

o Light-emitting diode / LED (na 4) 

 

- Werking, veiligheidsvoorschriften en dagelijks onderhoud 

mechano apparatuur 

o Borstelapparaat 

o Vacuümzuigapparaat* 

o Vibratie apparaat 

o Drainage apparatuur * 

o Afslank apparatuur* 

o Microdermabrasie apparatuur (4) 

 

- Werking, veiligheidsvoorschriften en dagelijks onderhoud 

electro apparatuur 

o Desincrustatie (4) 

o Diathermie apparaat (4) 

o Blend apparaat (4) 

o Spiercontractie apparatuur (4) 

 

- Werking, veiligheidsvoorschriften en dagelijks onderhoud 

hydro apparatuur 

o Koeldamp 

o Waterdamp 

o Kruidendamp* 

o Apparaat voor geïoniseerde geozoniseerde 

waterdamp 

o Spray/ verstuiver 

o Gezichtssauna 

o Hydro massage apparaten 

o Stoomapparaat* 

o Vernevelapparaat* 

 

Suggesties(3) 

Actino / bruiningsapparaten 

o Ultraviolet apparatuur 

 Zonnebank 

 Hoogtezon 

 Solarium 

o Blauw licht apparatuur 

o Rood licht apparatuur 
 

Electro apparatuur 

o Iontoforese 

o Hoogfrequent massage 

apparaat  
 

Massage 

o Massagekussen 

o Hydrojet  

o Aquajet  

o Massagedouche 

o Straaldouche  

o Bruisbad 

Suggesties(4) 

Mechano apparatuur 

o Endermologie apparaat (4) 
 

Hydro apparatuur 

o Hydrojet (4) 

o Aquajet (4) 

o Massagedouche (4) 

o Straaldouche (4) 

o Bruisbad (4) 

o Aromalamp (4) 

o Stoombad (4) 

o Finse sauna (4) 

 

Massage 

o Hoogfrequent massage (4) 

o Endermologie apparatuur (4) 
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- Werking, veiligheidsvoorschriften en dagelijks onderhoud apparaten voor het uitvoeren van 

massage 

o Borstelapparaat 

o Voetenbad 

o Vibratie apparaat  

o Vacuümzuig apparaat* 

 

- Werking, veiligheidsvoorschriften en dagelijks onderhoud ontharingsapparaten 

o Harsapparaat 

 Hars komfoor 

 Harspistool 

o Elektrisch ontharingsapparaat (4) 

 Blend 

 Diathermie 

 

- Werking, veiligheidsvoorschriften en dagelijks onderhoud apparaten voor bruiningsmethoden 

(zie actino apparatuur en apparatuur voor bruiningsmethoden op pagina 120) 

 

- Werking, veiligheidsvoorschriften en dagelijks onderhoud aromatherapie apparatuur (4) 

o Aroma brander 

o Aroma steamer 

o Aromalamp 

o Stoomapparaat 

 

- Werking, veiligheidsvoorschriften en dagelijks onderhoud apparaten voor toepassen van 

afslankmethoden (voedingsadvies) 

o Trilplaten 

o Bewegingsbanken 

o Spiertrainende apparaten 

 

- Werking veiligheidsvoorschriften en dagelijks onderhoud apparaten voor het geven van 

kleuradvies 

o Daglichtlamp  

 

- Werking, veiligheidsvoorschriften en dagelijks onderhoud desinfectie en sterilisatie apparatuur 

o Instrumenten wasmachine 

o Hoge drukpan 

o Ultrasoon 

o Autoclaaf 

 

  



Servicedocument exameneisen S en AS      juni 2012 
126 

- Werking, veiligheidsvoorschriften en dagelijks onderhoud van aanzetstukken van apparaten, 

o.a.: 

o Glaselektroden (gesloten en open) 

o Kussenelektroden (vierpunts en tweepunts) 

o Grove egel 

o Kleine egel 

o Sponsegel 

o Metalen platen 

o Metalen bollen 

o Pincetelektrode 

o Naaldelektrode 

o Slijpsteen 

o Synthetische borstels 

o Borstels met natuurhaar 
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10 Ondernemen 
De kandidaat start een onderneming: 

- De kandidaat weet waar ze welke informatie kan halen 

o Gemeente 

 Kent vestigingsregels en vergunningen 

o Kamer van Koophandel 

 Inschrijfprocedure 

 Btw nummer 

o Belastingdienst 

 Fiscale voorzieningen en regels  

Inkomstenbelasting 

Btw 

Startersaftrek 

o Verzekeringen 

 Risico’s en aansprakelijkheid 

o Makelaar 

 Huur en leasecontracten 

o Bank 

 Hypotheek 

 Zakelijke rekening 

 Lening 

- De kandidaat kent de basisregels van boekhouden 

o Btw 

o Kosten 

o Baten 

- De kandidaat kan een marktonderzoek verrichten (eigen omgeving, eigen branche) 

- De kandidaat kent de begrippen SWOT, concurrentie analyse, marktonderzoek, marktaandeel en 

omzetprognose 

- De kandidaat kan een SWOT analyse maken 

o Interne en externe analyse 

o Verbanden leggen 

- De kandidaat kan een samenhangend ondernemingsplan schrijven voor een instantie 

o De kandidaat weet uit welke hoofdstukken het ondernemingsplan bestaat 

o De kandidaat kent de samenhang van de hoofdstukken 

o De kandidaat kan het eigen ondernemingsplan analyseren 

o De kandidaat kent de eisen die door instanties (bank, belastingdienst, kamer van 

koophandel, notaris) aan het ondernemingsplan worden gesteld 

- De kandidaat kan een bedrijfsdoelstelling formuleren 

- De kandidaat kan een onderbouwd besluit nemen om een bedrijf te starten op basis van: 

o Ondernemerskwaliteiten 

o SWOT analyse 

o Omzetprognose 

o Financiële middelen 

o Locatiemogelijkheden 

o Concept ondernemingsplan 
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- De kandidaat kan de kostprijs berekenen op verschillende manieren 

- De kandidaat kan een concurrerend tarief vaststellen 

- De kandidaat kan afrekenen (kassa, pinautomaat) 

  



Servicedocument exameneisen S en AS      juni 2012 
129 

11  Overzicht werkprocessen 
Beroepshandeling  
KD 2012-2013 

Kennis (K) 
Vaardigheid 
(V) 

Beroepshandeling BKD  Kennis (K) 
Vaardigheid (V) 

Oppervlaktereiniging K en V Oppervlaktereiniging K en V 
Dieptereiniging K en V Dieptereiniging K en V 
Maskers en pakkingen K en V Maskers en pakkingen K en V 
Massage K en V Massage K en V 
Ontharen K en V Ontharen K en V 
Make-up aanbrengen K en V Make-up aanbrengen K en V 
Wimpers en wenkbrauwen 
verven 

K en V Wimpers en wenkbrauwen 
verven 

K en V 

Nagels vijlen en lakken K en V Nagels vijlen en lakken K en V 
Bruiningsmethoden 
toepassen 

K  Bruiningsmethoden 
toepassen 

K en V 

Aromatherapie toepassen K  Aromatherapie toepassen K en V 
Voedingsadvies geven K  Voedingsadvies geven K en V 
Kleuradvies geven K en V Kleuradvies geven K en V 
Thalassotherapie toepassen K  Thalassotherapie toepassen K en V 
Hoofdhuid en oormassage K  Hoofdhuid en oormassage K en V 
Dag en nachtverzorging K en V Dag en nachtverzorging K en V 
 

 

 

 

Kwalificatiedossier is leidend in 2012-2013 

De examens voor Schoonheidsspecialist (2012 -2013) worden door de exameninstellingen afgestemd 

op het kwalificatiedossier 2012-2013. Dat wil zeggen dat de volgende vaardigheden, beschreven in 

het branche kwalificatiedossier Schoonheidsspecialist NIET geëxamineerd zullen worden op niveau 3. 

Het gaat om: bruiningsmethoden, aromatherapie, voedingsadvies, thalassotherapie, nagelreparatie, 

vacuümzuig apparatuur, endermologie apparatuur, microdermabrasie en hoofdhuid- en oormassage.  

 


