Vakinhoudelijke uitwerking Keuzevak Huidverzorging
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K/ZW/3 Huidverzorging
Taak: een gezichts- en lichaamsbehandeling uitvoeren bij een klant in een schoonheidssalon
Type

Code

Label

BB KB GL

Deeltaak K/ZW/3.1

Een gezichtsverzorgende behandeling uitvoeren op basis van
een huiddiagnose.

x

x

x

Eindterm K/ZW/3.1.1

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
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x

x
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Uitwerking

+
+

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

Trefwoorden; klantvriendelijk, beleefdheidsvormen, openingszin,
privacy, bescherming kleding, objectief, subjectief.
Eindterm K/ZW/3.1.2
Uitwerking

De kandidaat kan informatie verzamelen over de huid van de
klant.
+
+
+
+

Eindterm K/ZW/3.1.3
Uitwerking

Overlegt met de klant en vraagt naar zijn/haar
wensen.
Voert een huiddiagnose uit.
Voert Informatieve gesprekken.
Past communicatie- en gesprekstechnieken toe.

Trefwoorden; proactieve houding, actieve houding,
huidafwijkingen, talgklierafwijking; acne, milia,
pigmentafwijkingen; moedervlek, vitiligo, melanoom,
bloedvatafwijkingen; teleangiëctasieën, wijnvlek,
verhoorningafwijkingen; psoriasis, haarvaten, zuurmantel, talg en
zweet.
De kandidaat kan huidlagen, huidsoorten en de kenmerken
daarvan benoemen.
+

Kent de huidlagen van de huid.

Type

Code

Label
+
+
+
+
+

BB KB GL

Kent de verschillende huidsoorten.
Kent de kenmerken van de huidlagen van de huid.
Kent de kenmerken van de huidsoorten.
Benoemt de zuurmantel van de huid.
Kent de afwijkingen van de huid.

Trefwoorden; opperhuid, lederhuid, onderhuid, bindweefsel,
huidlagen, hoornlaag, stekellaag, basaalcellenlaag, nieuwe cellen,
papillenlaag, tastlichaampjes, huidstructuur, talgproductie,
talgklieren, zweetklieren, vetcellen, huidsoorten, droge huid,
gecombineerde huid, vette huid, normale huid, gevoelige huid,
poriën, veerkrachtigheid, indicaties, contra-indicaties, huidskleur,
kippenvel, haarspiertje, craquelé, overbeharing.
Eindterm K/ZW/3.1.4
Uitwerking

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

Voert een huiddiagnose uit.
Voert Informatieve gesprekken.
Past communicatie- en gesprekstechnieken toe.
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Trefwoorden; huiddiagnose, allergie, productkeuze.
Eindterm K/ZW/3.1.5
Uitwerking

De kandidaat kan een oppervlaktereiniging uitvoeren en
dagcrème aanbrengen.
+
+
+
+

Geeft een passende reiniging bij het huidtype.
Kiest de juiste producten.
Werkt veilig en ergonomisch.
Ruimt de werkplek op.

Trefwoorden; oppervlakte reiniging, dieptereiniging, peeling,
lysing, reinigingsmilk, reinigingslotion met/zonder alcohol,
hydrofiele olie, reinigingscrème, toneelmake-up, dagcrème,
stoomapparaat.
Eindterm K/ZW/3.1.6
Uitwerking

De kandidaat kan passend bij de huidsoort een verzorgend
masker aanbrengen en verwijderen.
+
+
+

Kiest de juiste producten.
Werkt veilig en ergonomisch.
Ruimt de werkplek op.

Trefwoorden; gebogen knieën, gebruik spieren, beweging, linksen rechtshandig werken, werkplek op juiste hoogte, maskers,
crèmemasker, blijft zacht, poedermasker, wordt hard,
paraffinemasker, vochtgraad, houdbaarheid, hydraterend masker,

Type

Code

Eindterm K/ZW/3.1.7
Uitwerking

Label
De kandidaat kan informatie verstrekken over veel voorkomende
verzorgingsproducten.
+
+
+
+
+

BB KB GL
x

x

x

Kent de werking van verzorgende producten.
Kent de eigenschappen van producten.
Kent de symbolen op verpakkingsmaterialen.
Voert Informatieve gesprekken.
Past communicatie- en gesprekstechnieken toe.

Trefwoorden; symbolen houdbaarheid, netto inhoud, barcode,
PAO, groene punt, hydrofiel, wateraantrekkend, hydrofoob,
waterafstotend, water-olie emulsie.
Deeltaak K/ZW/3.2

Een lichaamsverzorgende behandeling uitvoeren die past bij de
huid van de klant en daarbij rekening houden met de privacy
van de klant.

x

x

x

Eindterm K/ZW/3.2.1

De kandidaat een reinigingsbehandeling met een
reinigingsproduct en/of scrub uitvoeren.

x

x

x
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Uitwerking

+
+
+
+

Geeft een passende reiniging bij het huidtype.
Kiest de juiste producten.
Werkt veilig en ergonomisch.
Ruimt de werkplek op.

Trefwoorden; gebogen knieën, gebruik spieren, beweging, linksen rechtshandig werken, werkplek op juiste hoogte, oppervlakte
reiniging, dieptereiniging, scrub, peeling, lysing, reinigingsmilk,
reinigingslotion met/zonder alcohol, hydrofiele olie,
reinigingscrème.
Eindterm K/ZW/3.2.2
Uitwerking

De kandidaat kan een verzorgingsbehandeling met een
verzorgingsproduct uitvoeren.
+
+
+
+

Geeft een passende verzorging bij het huidtype.
Kiest de juiste producten.
Werkt veilig en ergonomisch.
Ruimt de werkplek op.

Trefwoorden; gebogen knieën, gebruik spieren, beweging, linksen rechtshandig werken, werkplek op juiste hoogte, bodylotion,
bodycrème.
Eindterm K/ZW/3.2.3
Uitwerking

De kandidaat kan informatie verstrekken over veel voorkomende
verzorgingsproducten.
+
+
+

Kent de werking van verzorgende producten.
Kent de eigenschappen van producten.
Kent de symbolen op verpakkingsmaterialen.

Type

Code

Label
+
+

BB KB GL

Voert Informatieve gesprekken.
Past communicatie- en gesprekstechnieken toe.

Trefwoorden; symbolen houdbaarheid/netto inhoud/ barcode/
PAO/ groene punt, hydrofiel/ wateraantrekkend, hydrofoob/
waterafstotend, water-olie emulsie, alcoholpercentage in
producten 70%, reinigingsproducten lichaam, scrub, bodylotion,
bodycrème.
Eindterm K/ZW/3.2.4

x

x

x

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden x
en houding.

x

x

Uitwerking

De kandidaat kan de klant vragen of deze tevreden is over de
behandeling.
+
+

Past communicatie- en gesprekstechnieken toe.
Kan vragen of alles naar wens is geweest.

Trefwoorden; beleefdheidsvormen.

