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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan 

 
 
ESENGUL 
 
 

Esengul is leerling-kapster. 
Ze mag voor het eerst het haar van mevrouw De Vries wassen. Esengul heeft extra 
zorg besteed aan haar uiterlijk. Mevrouw De Vries zit al te wachten. Esengul biedt 
haar koffie en een tijdschrift aan en gaat alles klaarzetten. 
Ze vraagt mevrouw De Vries plaats te nemen bij de wasbak. Ze controleert de 
temperatuur van het water met de binnenkant van haar pols. 

 
2p  1 Hoe kan Esengul ervoor zorgen, dat ze een goed verzorgd uiterlijk heeft? 

 Noem twee manieren. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  2 Voor het treffen van de voorbereidingen voor het wassen geeft Esengul aan 
   mevrouw De Vries een kopje koffie en een tijdschrift. 

Waarom doet zij dat speciaal op dat moment? 
A omdat dat gezellig is 
B omdat hiervoor later geen gelegenheid meer is 
C omdat mevrouw De Vries even moet wachten 
 

1p  3 Waarom zet Esengul alles klaar voordat ze het haar van mevrouw De Vries gaat wassen? 
 Noem één reden. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  4 Waarom controleert Esengul de temperatuur van het water met de binnenkant van haar 
pols? 
A De huid is daar extra dik. 
B Het is een gemakkelijke plek. 
C Het is een gevoelige plek. 
 

2p  5 Nadat het haar gewassen is, moet er een snelkuur of een conditioner worden toegepast. 
Esengul kiest voor de conditioner. Als ze een snelkuur zou gebruiken, zou ze 
twee handelingen niet hoeven uit te voeren. 

 Welke twee handelingen zou Esengul bij een snelkuur niet hoeven uit te voeren? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D 

  
A 
B 
C 
D

X B of of X 
X 
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1p  6 Hoe moet Esengul de conditioner aanbrengen? 
A het haar drogen en dan de conditioner inmasseren  
B zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven staat 
C zoals mevrouw De Vries dit zelf wenst 
 

1p  7 Na het uitspoelen van de conditioner vraagt Esengul aan mevrouw De Vries om rechtop 
te gaan zitten. Ze droogt het haar meteen af met de handdoek. 
Waarom moet tijdens het afdrogen de handdoek tegen de nek aansluiten? 
A Het haar wordt daardoor snel gedroogd. 
B Het hoofd wordt daardoor ondersteund. 
C Het water kan daardoor niet langs de nek stromen 
 
 
MIEKE 
 
 

Mieke is leerlingkapster. Ze mag Karel helpen bij de structuurbehandeling van 
mevrouw Wit. 
Mevrouw Wit wil een structuurbehandeling omdat ze meer volume in haar kapsel wil 
hebben. 
Mieke begint met het opzoeken van de klantenkaart. Daar staat op dat mevrouw Wit 
een negenvaks structuurbehandeling krijgt. 

 
1p  8  Geef één reden waarom de kapsalon een klantenkaart van mevrouw Wit heeft. 

 

.......................................................................................................................................... 
 

1p  9 In de schema’s hieronder staan de vakken van een negenvaksverdeling aangegeven. 
Bovenaan staan de vakken bij het voorhoofd. Onderaan staan de vakken aan de nekkant. 
Met de nummers wordt aangegeven in welke volgorde Karel de vakken indraait. 
Welke volgorde is de juiste? 
 
A  

6 1 7
5 2 8
4 3 9

B  
3 4 9
2 5 8
1 6 7

C  
6 8 7
4 9 5
2 1 3

 
1p  10 Wat is een voordeel van een werkwijze met een negenvaks structuurbehandeling? 

A Het is prettig voor de cliënt. 
B Het werkt hygiënisch. 
C Het werkt overzichtelijk. 
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1p  11 Mieke zet de wikkels, het puntpapier, de vloeistof, een schone handdoek en het plastic 
mutsje klaar en gaat de wikkels aangeven. Karel draait ze in met puntpapier. Hij spreidt 
het haar zorgvuldig over de wikkels. 
Waarom spreidt Karel het haar zorgvuldig over de wikkels? 
A omdat hij een negenvaks structuurbehandeling uitvoert  
B om te voorkomen dat het haar afbreekt 
C om te zorgen voor een goede spanning van de haren op de wikkels 
 

1p  12 Karel trekt de handschoenen aan en hij brengt de permanentvloeistof op. Deze vloeistof 
bevat ammonia. 
Waarom is het noodzakelijk dat Karel handschoenen draagt als hij de permanentvloeistof 
opbrengt? 
Karel voorkomt 
A dat de wikkels uit zijn handen glijden. 
B dat zijn handen erg vies worden. 
C dat zijn huid in contact komt met de vloeistof. 
 

1p  13 Wat doet de ammonia in de structuurbehandelingsvloeistof? 
De ammonia 
A opent de haarschubben. 
B verbreekt de zwavelbruggen. 
C vertraagt de werking van de vloeistof. 
 

1p  14 Mevrouw Wit gaat na het inwikkelen van het haar 10 minuten onder de droogkap. 
Hierna wordt de wasbak op de juiste hoogte afgesteld voor het spoelen. Na het spoelen 
wordt het haar afgedroogd en gestabiliseerd. 
Wat is een goede reden om na het wikkelen de droogkap te gebruiken? 
A De posetijd is daardoor korter. 
B De krul zit daardoor steviger. 
C Er ontstaat daardoor minder schade aan het haar. 
 

1p  15 Waarom moet de wasbak op de juiste hoogte worden afgesteld? 
Dit moet vanwege 
A de ergonomie. 
B de hygiëne. 
C de veiligheid. 
 

1p  16  Geef één reden waarom er bij een structuurbehandeling altijd wordt gestabiliseerd. 
 
.......................................................................................................................................... 
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JOYCE 
 
 

Joyce werkt als schoonheidsspecialiste bij schoonheidssalon Beautiek. Zij gaat Els 
behandelen die voor haar 18e verjaardag een cadeaubon heeft gekregen voor een 
eerste schoonheidsbehandeling. 
Joyce zet alles klaar voor de behandeling, doet haar sieraden af en wast haar  
handen. 

 
 

1p  17  Noem één reden waarom Joyce haar sieraden af doet. 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  18 Joyce gaat de volgende vier handelingen uitvoeren. De handelingen staan niet in de juiste 
volgorde! 
 

- epileren van de wenkbrauwen 
- pincetten en spatel ontsmetten 
- dagcrème opbrengen 
- oppervlaktereiniging uitvoeren 

 
 

 Met welke handeling begint Joyce? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  19 Waarom past Joyce een oppervlaktereiniging toe? 
Dat doet zij om 
A de dode huidcellen los te maken. 
B een gladde huid te krijgen. 
C het uiterlijk te verbeteren. 
D vuil en make-up te verwijderen. 
 

1p  20 Welke producten horen bij een oppervlaktereiniging? 
A alcohol en tonic 
B compressen en water 
C masker en zeep 
D milk en lotion 
 

2p  21 Waarom maakt Joyce een huiddiagnose? 
 Noem twee redenen. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  22 Wat heeft Joyce nodig voor het stellen van een huiddiagnose? 
Zij heeft daarvoor nodig 
A apparatuur en geld. 
B een computer en een salon. 
C kennis en ervaring. 
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2p  23 Joyce constateert dat Els een vette huid heeft. 
 Noem twee kenmerken van een vette huid. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  24 Els heeft een vette huid. 
   Welke drie andere huidsoorten bestaan er nog meer? 

A de gevoelige huid, de normale huid, de gecombineerde huid 
B de jonge huid, de vochtarme huid, de droge huid 
C de normale huid, de droge huid, de gecombineerde huid 
 

2p  25  Welke twee pincetten gebruikt Joyce bij het epileren van de wenkbrauwen? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  26 Met welk middel desinfecteert Joyce de huid bij de wenkbrauwen? 
A alcohol 70% 
B dettol 
C lotion 
D waterstofperoxide 
 

1p  27 Hoe kan Joyce er voor zorgen dat het epileren niet zo pijnlijk is? 
A door de haartjes tegen de haargroei in te epileren 
B door de huid met twee vingers te spannen 
C door een pincet met een ronde bek te gebruiken 
 

1p  28 Voor het werken in de schoonheidssalon heeft Joyce allerlei vaardigheden nodig. 
Wat behoort tot de noodzakelijke vaardigheden van Joyce? 
A de haren goed kunnen wassen 
B de taal zorgvuldig kunnen gebruiken 
C smaakvolle kleding kunnen kiezen 
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3p  29 De schoonheidsspecialiste moet het werk in een goede lichaamshouding verrichten. 
 

 
 

 Bekijk de afbeelding goed en noem drie fouten in de houding van de 
schoonheidsspecialiste. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  30 Na de vier behandelingen gaat Joyce een dieptereiniging bij Els uitvoeren en een 
poedermasker geven. 
Waaruit bestaat die dieptereiniging? 
A het reinigen met reinigingscrème 
B het sluiten van de poriën 
C het verwijderen van comedonen 
 

1p  31 Wat gebeurt er met het lichaam tijdens het inwerken van het masker? 
A algehele ontspanning van het lichaam 
B goede reiniging van het lichaam 
C grotere verbranding in het lichaam 
 

1p  32 Wat doet een poedermasker voor de huid? 
A Het kalmeert de huid. 
B Het reinigt de huid. 
C Het verfrist de huid. 
D Het verweekt de huid. 
 

1p  33 Als Joyce klaar is met alle behandelingen, geeft zij Els een advies over de 
reinigingsproducten die zij thuis kan gebruiken. 
Welke reinigingsproducten zijn geschikt voor Els? 
A reinigingscrème en lotion 
B reinigingsmelk en lotion 
C scrubcrème en water 
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1p  34 Joyce adviseert Els ook nog om dag- en nachtcrème voor een vette huid te gebruiken. 
 Hoe ontstaat een vette huid? 

 
.......................................................................................................................................... 
 
 
ALISHA 
 
 

Alisha is schoonheidsspecialiste. Ze heeft een eigen salon. In het algemeen is ze erg 
gezond, maar nu voelt zij zich al een paar dagen niet lekker. Ze heeft keelpijn en  
moet vaak hoesten. Ze moet maatregelen nemen om te voorkomen dat ze haar 
cliënten besmet. 
Alisha wast daarom vaak haar handen. 

 
 

1p  35 Alisha moet er nu speciaal op letten dat zij de juiste zeep gebruikt. 
In haar voorraad liggen twee soorten: geparfumeerde en ontsmettende zeep. 

 Welke zeep moet Alisha kiezen? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

2p  36  Noem twee andere maatregelen die Alisha moet nemen om te voorkomen dat ze haar 
cliënten besmet. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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De ziekteverschijnselen van Alisha zijn begonnen na een avondje in de disco. 
Alisha had veel gerookt, veel gedronken en het was erg laat geworden. De dokter 
stelt vast dat ze een flinke verkoudheid opgelopen heeft.

 
2p  37  Welke twee gedragingen van Alisha in de disco kunnen haar extra vatbaar maken 

voor de verkoudheid? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

2p  38  Noem twee manieren waarop verkoudheid overgebracht kan worden. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  39 Waardoor is Alisha’s verkoudheid  veroorzaakt? 
A door een bacterie 
B door een schimmel 
C door een virus 
 

1p  40 Tot welke lijn van de gezondheidszorg behoort de huisarts van Alisha? 
A basisgezondheidszorg 
B eerstelijnsgezondheidszorg 
C tweedelijnsgezondheidszorg 
D derdelijnsgezondheidszorg 
 
 
MILIEU, HYGIËNE 
 

1p  41 Welke betekenis heeft dit symbool op de verpakking van een product? 
 

 
 
Dit symbool wil zeggen dat dit product na gebruik 
A bij het huishoudelijke afval moet. 
B in de chemobox moet. 
C in de glascontainer moet. 
D in de groenbak moet. 
 

1p  42 Waarom moeten instrumenten van een schoonheidsspecialiste gereinigd en ontsmet 
worden? 
Vuile instrumenten 
A kunnen gaan roesten. 
B kunnen ziekten overbrengen. 
C zien er niet netjes uit. 
 
 
SOCIAAL GEDRAG 
 

1p  43 Een persoon subjectief beoordelen wil zeggen 
A de persoon zeggen waar het op staat. 
B een persoonlijke mening geven over de persoon. 
C precies vertellen wat je ziet aan de persoon. 
 

1p  44 Wat is een goed voorbeeld van sociaal gezond gedrag? 
A goede contacten met klanten hebben 
B goed kunnen leren 
C goed kunnen slapen 
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GEZONDHEID, ZIEKTEN 
 

2p  45 De zuurmantel beschermt het lichaam tegen besmetting via de huid. 
 Welke twee stoffen komen in de zuurmantel voor? 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  46 Wat is een voorbeeld van een preventieve maatregel tegen ziekten? 
A een griepprik halen 
B een pijnstiller nemen 
C vaak naar de dokter gaan 
 

1p  47 Wat betekent immuun zijn? 
A een vitaminetekort hebben 
B gezond zijn door goede voeding 
C voldoende antistoffen tegen een ziekte hebben 
D weinig weerstand tegen een ziekte hebben 
 

1p  48 Wat wordt bedoeld met de incubatietijd van een ziekte? 
Incubatietijd is de tijd 
A die ligt tussen het moment van besmetting en het immuun worden. 
B die ligt tussen het moment van besmetting en het ziek worden. 
C die nodig is om te herstellen na een ziekte. 
D die een ziekte gemiddeld duurt. 
 

1p  49 Hoe kan je je gezondheid duidelijk verbeteren? 
A door af en toe een keer vroeg naar bed te gaan 
B door elke dag naar de sportschool te gaan omdat je rookt 
C door geregeld te fietsen 
 

1p  50 Door de welvaart zijn sommige mensen ongezonder gaan eten. 
Dit is het geval als mensen 
A gevarieerd eten. 
B minder eten. 
C veel eten. 
 
 

einde 


