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K/ZW/2 Haarverzorging
Taak: Haarbehandelingen uitvoeren bij een klant in een salon.
Type

Code

Label

BB KB GL

Deeltaak K/ZW/2.1

Een haar- en hoofdhuidbehandeling uitvoeren op basis van een
haardiagnose bij een klant.

x

x

x

Eindterm K/ZW/2.1.1

De kandidaat kan gastvrij, vriendelijk en klantgericht de klant
ontvangen en hem/haar in een stoel plaatsen.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uitwerking

+
+

Past communicatie- en gesprekstechnieken toe.
Installeert een klant in een stoel.

Trefwoorden; klantvriendelijk, beleefdheidsvormen, openingszin,
kapmantel, bescherming kleding, objectief, subjectief, telefoon,
afspraak maken, agenda.
Eindterm K/ZW/2.1.2
Uitwerking

De kandidaat kan informatie verzamelen over de hoofdhuid en
het haar van de klant.
+
+
+

Overlegt met de klant en vraagt naar zijn/haar wensen.
Voert een haardiagnose uit.
Voert Informatieve gesprekken.

Trefwoorden; proactieve houding, actieve houding, was
frequentie, droge hoofdhuid, vette hoofdhuid, normale
hoofdhuid, roos, droog haar, vet haar, normaal haar, gespleten
haar, talgproductie, luizen, kijken, voelen, vragen, grove kam,
borstelen, sluit haarschubben, glanzend, verdeelt talg.
Eindterm K/ZW/2.1.3
Uitwerking

De kandidaat kan aan de hand van een haardiagnoseformulier
een haardiagnose opstellen en deze met de klant bespreken.
+
+
+
+

Kent de bouw en functie van haar.
Kent de kenmerken van haar en hoofdhuid.
Benoemt de pH-waarde van haar.
Kent de kenmerken van verschillende typen hoofdhuid.

1

Type

Code

Label
+
+

BB KB GL

Kent de verschillende soorten problemen van de
hoofdhuid.
Bespreekt de resultaten van een diagnose met de klant.

Trefwoorden; droge hoofdhuid, vette hoofdhuid, normale
hoofdhuid, roos, droog haar, vet haar, normaal haar, gespleten
haar, talgproductie, luizen, neten, luizenkam, warme plaatsen,
schoon haar, besmettelijk, doorbloeding, haarwortels, opperhuid,
lederhuid, onderhuids bindweefsel, voedingsstoffen,
klantvriendelijkheid, beleefdheidsnormen.
Eindterm K/ZW/2.1.4
Uitwerking

De kandidaat kan informeren naar de wensen van de klant met
betrekking tot het wassen van het haar.
+
+

Vraagt naar de wensen van de klant.
Luistert naar de klant.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Trefwoorden; was frequentie, verzorgende producten, soorten
shampoos, roos, klantvriendelijkheid, servicegericht, telefoon,
afspraak maken, agenda.
Eindterm K/ZW/2.1.5
Uitwerking

De kandidaat kan een wasbehandeling uitvoeren die past bij de
haardiagnose en de wensen van de klant.
+
+
+
+

Geeft een passende wasbehandeling op basis van een
diagnose met bijbehorende massagetechnieken.
Kent de functie van (speciale) shampoos.
Kent de functie van verzorgende producten.
Werkt veilig en ergonomisch.

Trefwoorden; wrijfmassage, klopmassage, kneedmassage,
crèmespoeling, haarmasker, shampoosoorten, werking van
shampoos, reinigend, bacteriedodend, grove kam, gebruik water,
reinigen handdoeken, gebogen knieën, gebruik spieren,
beweging, links- en rechtshandig werken, werkplek op juiste
hoogte.
Eindterm K/ZW/2.1.6
Uitwerking

De kandidaat kan verzorgende producten aanbrengen.
+

Kent de functie van verzorgende producten en past deze
toe.

Trefwoorden; wasfrequentie, verzorgende producten,
haarpakking, crèmespoeling, haarmasker, soorten shampoos
(neutrale, zwak zure, alkalische, antiroos), hygroscopisch,
verhoudingen, klantvriendelijkheid, servicegericht, gebruik water,
reinigen handdoeken, gebogen knieën, gebruik spieren,
beweging, links- en rechtshandig werken, werkplek op juiste
hoogte.
2

Type

Code

Eindterm K/ZW/2.1.7
Uitwerking

Label
De kandidaat kan een wasmassage uitvoeren (kneed-, klop- en
wrijfmassage).
+
+

BB KB GL
x

x

x

Kent de verschillende massagetechnieken
Past de juiste massagetechnieken toe afhankelijk van het
hoofdhuidtype.

Trefwoorden; doorbloeding, talgproductie, ontspanning,
petrissage, effleurage, tapotement, stimuleren, hoofdhuidtype,
gebruik water, reinigen handdoeken, gebogen knieën, gebruik
spieren, beweging, links- en rechtshandig werken, werkplek op
juiste hoogte.
Deeltaak K/ZW/2.2

Haar omvormen.

x

x

x

Eindterm K/ZW/2.2.1

De kandidaat kan volume föhnen met behulp van borstels.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uitwerking

+
+
+

Past föhntechnieken toe op de juiste manier.
Kent verschillende materialen gericht op
droogtechnieken.
Werkt veilig met elektriciteit.

Trefwoorden; volume, hoek, passé, mondstuk, diffuser,
thermoborstel, krultechniek, afdelen, borstels, diameter, gebogen
knieën, gebruik spieren, beweging, links- en rechtshandig werken,
werkplek op juiste hoogte, reinigen föhn, geaarde stekkers en
stopcontacten, keurmerk.
Eindterm K/ZW/2.2.2
Uitwerking

De kandidaat kan krullen maken met een krultang.
+
+
+

Past krultechnieken toe op de juiste manier.
Werkt veilig met elektriciteit.
Gaat zorgvuldig om met de klant m.b.t. de warmte van de
krultang.

Trefwoorden; temperatuur, krultang, volume, gebogen knieën,
gebruik spieren, beweging, links- en rechtshandig werken,
werkplek op juiste hoogte, reinigen krultang, geaarde stekkers en
stopcontacten, keurmerk.
Eindterm K/ZW/2.2.3
Uitwerking

De kandidaat kan stylen met een stijltang.
+
+

Past stijl-technieken juist toe.
Hanteert de stijltang op een veilige manier.

Trefwoorden; temperatuur, stijltang, technieken, gebogen
knieën, gebruik spieren, beweging, links- en rechtshandig werken,
werkplek op juiste hoogte, reinigen stijltang, geaarde stekkers en
stopcontacten, keurmerk.
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Type

Code

Eindterm K/ZW/2.2.4
Uitwerking

Label
De kandidaat kan rollers indraaien.
+

Past de watergolftechniek juist toe.

BB KB GL
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Trefwoorden; watergolfrollers, diameter, dakpansgewijs, afdelen,
volume, tijdelijke omvorming, borstelkeuze, passé, voorste rollers
richting de kin, gebogen knieën, gebruik spieren, beweging, linksen rechtshandig werken, werkplek op juiste hoogte.
Eindterm K/ZW/2.2.5
Uitwerking

De kandidaat kan vlechten.
+

Kent verschillende vlechttechnieken en past deze toe.

Trefwoorden; gewone vlecht, invlechten, vissengraad,
kruisafdeling, soorten kammen (knip-, grove-, fijne- en vorkkam),
gebogen knieën, gebruik spieren, beweging, links- en
rechtshandig werken, werkplek op juiste hoogte.
Eindterm K/ZW/2.2.6
Uitwerking

De kandidaat kan het haar afdelen in 9-vakken ter voorbereiding
op het indraaien van warmterollers.
+
+

Verdeelt het haar in 9 vakken.
Hanteert de juiste afmetingen van de vakken

Trefwoorden; afdelen, wikkels, diameter, passé, afdelen,
waterstofbruggen, definitieve omvorming, blijvend effect,
permanentvloeistof, stabilisatievloeistof, gebogen knieën, gebruik
spieren, beweging, links- en rechtshandig werken, werkplek op
juiste hoogte, ergonomie
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis,
vaardigheden en houding.
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