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Voorbeeldvragen  Ondernemerschap Allround Schoonheidsverzorging 

 

 

In dit voorbeeldexamen is maar een beperkt aantal vragen opgenomen, zodat de examenkandidaat een indruk krijgt van 

het soort vragen dat zij tijdens het theorie-examen kan verwachten.  

Het echte examen bestaat uit 33 vragen en is gebaseerd op de toetsmatrijs zoals deze beschikbaar is via  

www.kwc-uv.nl In deze toetsmatrijs staat per onderwerp hoeveel vragen in het examen hierover worden gesteld. Ook is 

aangegeven hoeveel vragen voldoende moeten zijn (cesuur).   

Aan deze voorbeeldvragen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Voorbeeldvragen en antwoorden 

 

1. PERSONEELSBELEID 

1.1 VACATURE OPSTELLEN 

Welk onderdeel van een vacaturetekst maakt deel uit van het functieprofiel? 

(A) een opsomming van de gewenste competenties van de kandidaat  

(B) de gemiddelde jaaromzet van het bedrijf  

(C) de bereikbaarheidsgegevens van de contactpersoon 

2 INSTRUEREN MEDEWERKERS 

2.1 RICHTLIJNEN / INSTRUCTIE GEVEN 

Wat is een voorbeeld van intrinsieke motivatie? 

(A) Hetty solliciteert op een baan, omdat ze het salaris erg aantrekkelijk vindt. 

(B) Pamela solliciteert op een baan, omdat haar beste vriendin bij dat bedrijf werkt. 

(C) Monique solliciteert op een baan, omdat de aangeboden functie haar erg boeiend lijkt.  

3 INVESTEREN EN FINANCIEREN 

3.2. FINANCIERINGSBEGROTING  

Wie is een debiteur van een schoonheidssalon? 

(A) de cliënt die de laatste behandeling nog niet heeft betaald 

(B) de cliënt die de laatste behandeling niet contant maar via een overboeking heeft betaald 

(C) de leverancier van cosmeticaproducten waarvan de factuur nog niet is betaald 

3.3 KENGETALLEN BEREKENEN EN INTERPRETEREN 

Wat kunt u afleiden uit de rentabiliteitsratio van een bedrijf? 

(A) in hoeverre dat bedrijf in staat is om aan de direct opeisbare verplichtingen te voldoen 

(B) in hoeverre dat bedrijf is staat is om aan de verplichtingen te voldoen 

(C) wat het verband is tussen het financiële resultaat van het bedrijf en het geïnvesteerde vermogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
© Kwaliteitscentrum Uiterlijke Verzorging Woerden   2 

 

 

 

 

 

 

Hieronder staat de huidige balans van salon Petite. Karin Klein, eigenares, gaat investeren in de inrichting van haar salon 

door een extra luxe behandelstoel en een leestafel voor in de wachtruimte te kopen. Totale kosten hiervoor zijn 

€ 1.995,00.  

 

 Bedrag  Bedrag 

Vaste Activa   Eigen vermogen   

Onroerend goed   € 71.650,00  Kapitaal  € 52.420,00  

Verbouwing   Inbreng Privé   

Inventaris   € 750,00  Achtergestelde lening   

Instrumenten/apparatuur  € 2.330,00      

Computer  € 690,00      

        

Vlottende activa   
(Middel)lang vreemd 

vermogen 
  

Voorraden  € 3.500,00  Hypotheek  € 30.000,00  

Voorfinanciering BTW   Lening bank  

        

Liquide middelen   Kort vreemd vermogen   

Kas   € 350,00  Leverancierskrediet  

Bank  € 3.150,00  Bank krediet  

        

Totaal   € 82.420,00  Totaal  € 82.420,00  

 

 

4. BOEKHOUDEN 

4.3 BOEKHOUDCYCLUS 

Waar komt deze investering terug op de nieuwe balans? 

(A) Op de nieuwe balans wordt het bedrag van € 1.995,00 vermeld bij Verbouwing. 

(B) Op de nieuwe balans wordt het bedrag van € 1.995,00 vermeld bij Inventaris. 

(C) Op de nieuwe balans wordt het bedrag van € 2.745,00 vermeld bij Inventaris. 

4.2 TARIEFBEREKENING 

Het standaarduurtarief in schoonheidssalon Beautiful Nature is € 30,- excl. BTW. 

Een behandeling Complete duurt 90 minuten. 

De extra materiaalkosten voor deze behandeling zijn € 6,50. 

Wat is het tarief voor een behandeling Complete? Rond het tarief af op hele euro’s, zodat een rond bedrag ontstaat.  

 

(A) € 52,00 

(B) € 55,00 

(C) € 62,00 
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Antwoorden voorbeeldvragen Ondernemerschap Allround Schoonheidsverzorging 

1.1 A 

2.1 C 

3.2 A 

3.3 C 

4.3 C 

4.2 C 

 

 

 


