
Studiewijzer  
  
Keuzevak Schoonheidssalon        naam:   
  
Mixed – ThiemeMeulenhoff   
  
Maken:  
  

aftekenen  
   

Blok 0   
Start  

Lees: over dit blok  
Opdrachten maken:  
2  
  

    

Blok 1  
‘Achter de balie’  

Lees: over dit blok  
Theorie: - persoonlijke verzorging  

• Omgangsvormen  
• Bedrijfskleding  
• Klanten ontvangen  
• Culturen en uiterlijk   
• Gewoonten  
• Subculturen  
• Mode en reclame  
• Communiceren  
• Telefoongesprek voeren  
• Productkennis  
• Klantenbinding  
• Afscheid nemen van 
klanten  
• Desinfecteren van 
materialen  
• Voorbereiden van de was  

Opdrachten maken:  
1 t/m 4  
8, 10  
15.1a t/m 15.1d  
  

    

Blok 2  
‘De kapsalon’  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 

Lees: over dit blok  
Theorie: - Haartypen  

• Haardiagnose  
• Shampoo   
• Eigenschappen van het 
haar  
• Haren wassen  
• Haar- en 
hoofdhuidproblemen   

Opdrachten maken:  
1, 2  
5, 8, 10  
12.1 t/m 12.4  
  
  
  
 
  

    



Vervolg Blok 2  
‘De kapsalon’  
  
  
  
  
  

Portfolio opdrachten (bewaren in 
map):  
2.1 prijslijst kapsalon (op internet 
opzoeken)  
5.1 tabel verschillende haartypes   
10.1 tabel klanten met haar- en 
hoofdhuidproblemen   

  
Blok 3  
‘De kapper’  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lees: over dit blok  
Theorie:  - Ergonomische 
werkhouding  

• Lichaamshouding  
• Bouw en functie van het 
haar  
• Borstelen en kammen van 
het haar  
• Afdelen van het haar  
• Verstevigende producten  

Opdrachten maken:   
1.2 t/m 1.6  
2,    3.1 t/m 3.3  
4.1,   
6,  
7.1 + 7.2  

    

Blok 4  
‘De schoonheidssalon’  

Lees: over dit blok  
Theorie: - Bedrijfshygiëne in de 
salon   

• Bedrijfskleding  
• Persoonlijke verzorging  
• Hygiëne en schoonmaken  
• Verzorgende producten  
• Huidsoorten  
• Huidaandoeningen  
• Baden en badcultuur   

Opdrachten maken:  
2, 4.1  
8, 9.1a t/m 9.2 , 10, 11   
13,   
Portfolio opdrachten (bewaren in 
map):   
2.1 woordweb hygiëne   
10 collage verzorgende producten   
11 poster zonnebrand   
LOB   
16   

    

Blok 5  
‘De 
schoonheidsspecialiste’
  

Lees: over dit blok  
Theorie: - Huid  

• Reinigingsmethoden  
• Maskers en pakkingen  
• Desinfecteren van 
instrumenten  

Opdrachten maken:  
2, 3, 4 + 11 (LOB)  
 

    



 
Portfolio opdrachten (bewaren in 
map):   
3.2 tabel begrippen   
4.1 tabel reinigingsproducten   

Blok 6  
‘Bij de pedicure’  

Lees: over dit blok  
Theorie: - Hygiëne in de 
pedicuresalon   

• Persoonlijke verzorging  
• Bouw en functie van de 
voet  
• Verzorgende producten voor 
de voeten  
• Instrumenten en producten 
hand- en voetverzorging  
• Betaling afhandelen  
• Nagelafwijkingen  

  
Opdrachten maken:  
1.2  
6, 10   
Portfolio opdrachten (bewaren in 
map):   
6 tabel instrumenten en 
hulpmiddelen   
10.1 tabel nagelafwijkingen   

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Checklist portfolio opdrachten  
  
Schoonheidssalon naam:   
  
Mixed – ThiemeMeulenhoff   
  

  

Blok  Opdracht   Handtekening 
leerling  

Handtekening 
docent  

2  2.1 prijslijst kapsalon (op 
internet opzoeken)  

    

  5.1 tabel verschillende 
haartypes   

    

  10.1 tabel klanten met haar- 
en hoofdhuidproblemen   

    

4  2.1 woordweb hygiëne       

  10 collage verzorgende 
producten   

    

  11 poster zonnebrand       
5  3.2 tabel begrippen       
  4.1 tabel reinigingsproducten      

6  6 tabel instrumenten en 
hulpmiddelen  

    

  10.1 tabel nagelafwijkingen      

  
  
 


