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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
FRANCA’S WATERNOOD 
 
 

 
 

Franca werkt als leerling bij ‘Kitty’s haarmode’. 
Omdat zij er al een paar maanden werkt, mag ze voor het haarwassen zelf de 
diagnose stellen en de juiste producten voor de wasbehandeling kiezen. 
Vandaag gaat ze het haar wassen van mevrouw Thiemens, die afgesproken heeft 
voor wassen, knippen en föhnen.  
Tijdens de diagnose stelt ze vast, dat mevrouw Thiemens een strakke, droge 
hoofdhuid heeft, zonder irritaties.  Het haar voelt ook droog aan. 
Franca bepaalt de stand van de stoel en daarna de stand van de wasbak. Na de 
tweede keer wassen houdt ze een posetijd aan van 2 minuten. Hierna gaat ze 
uitspoelen en afdrogen. Daarna kamt ze het haar netjes door. 
Ze zegt  tegen Amanda, die het knippen en föhnen zal gaan doen, dat ze kan 
beginnen.  
Even later roept Amanda haar. Er zijn enkele dingen verkeerd gegaan:  
- de make-up van mevrouw Thiemens’ voorhoofd is verdwenen. 
- mevrouw Thiemens’ rug is kletsnat, haar trui en blouse zijn helemaal doorweekt. 
Franca ziet in, dat dit tijdens het haarwassen moet zijn gebeurd! 
Ze loopt in gedachten de hele wasbehandeling na, om er zó voor te zorgen, dat het 
voortaan beter gaat!
 

 
1p  1 Waarmee moet rekening worden gehouden bij het afstellen van de wasbak voor het 

haarwassen? 
A de lichaamslengte van Franca 
B de lichaamslengte van mevrouw Thiemens 
C de soort hoofdmassage, die tijdens het wassen wordt toegepast 
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1p  2 Na de tweede keer wassen houdt Franca een posetijd aan van 2 minuten, voordat ze gaat 

uitspoelen.  
 Waarom houdt Franca een posetijd aan? 

 
2p  3 Tijdens het haarwassen heeft Franca enkele fouten gemaakt, waardoor de make-up van 

mevrouw Thiemens gedeeltelijk is verdwenen, en haar trui en blouse nat zijn geworden. 
 Noem twee mogelijke fouten die Franca gemaakt kan hebben, waardoor deze dingen 

konden gebeuren. 
 
 
DE STAGE VAN TOSHI 
 
 

Toshi zit in de vierde klas VMBO Uiterlijke Verzorging. Daarom moet ze een paar 
weken stage lopen in een kapsalon.  
Omdat op school goed geoefend is in haarwassen, mag ze dit al snel doen in de 
kapsalon.  
Maar, voordat het zover is, bezoekt ze eerst nog de oefenavond, want de cheffin wil 
haar nog even wat instructies geven. Op die oefenavond gaat de cheffin ook nog even 
in, op de beschermende functies van het haar en de eigenschappen van het haar. 
Daarna behandelt ze alle shampoos en conditioners, die in de salon gebruikt worden 
en ze wijst er op, dat het haar meestal twee keer gewassen moet worden. 

 
 

3p  4 Toshi ziet shampoo voor geverfd en gepermanent haar staan. 
 Welke andere drie shampoos, zijn zeker ook aanwezig? 

 
1p  5 Shampoo voor gepermanent haar en shampoo voor gekleurd haar hebben beide de 

functie om het haar te reinigen en te verzorgen. 
 Wat is de speciale functie van shampoo voor gepermanent haar? 

 
2p  6  Noem twee redenen waarom Toshi kan besluiten, om een conditioner toe te passen 

na een wassing. 
 

1p  7  Noem één reden, waarom één keer wassen meestal niet voldoende is. 
 

2p  8 De cheffin heeft het op de oefenavond over de beschermende functies van het haar. 
Het haar beschermt het hoofd tegen diverse schadelijke invloeden. 

 Geef twee voorbeelden van deze invloeden. 
 

2p  9 Het haar heeft behalve de beschermende functie ook nog andere functies. 
 Noem twee andere functies van het haar. 

 
1p  10 De cheffin noemde ook nog de hygroscopische eigenschap van het haar. 

 Wat betekent dit? 
 

1p  11 Een andere eigenschap is de rekbaarheid. 
 Hoeveel procent van de eigen lengte kan het haar maximaal worden gerekt, zonder 

dat het breekt? 
 

1p  12  Welk bestanddeel in de conditioner laat het haar glanzen? 
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1p  13 Hoe heet het gedeelte van het haar dat ook buiten de huid zit? 

A haarpapil 
B haarschacht 
C haarwortel 
 

1p  14 Waardoor worden knopen in het haar veroorzaakt? 
Door een geopende 
A merglaag 
B schubbenlaag 
C vezellaag 
 

1p  15 Welke haarlaag is de dikste? 
A merglaag 
B schubbenlaag 
C vezellaag 
 

1p  16 Welke haarlaag is verantwoordelijk voor glans op het haar? 
A merglaag 
B schubbenlaag 
C vezellaag 
 

1p  17 Haren kunnen een elektrische lading krijgen. Bij welk weer komt dat het meest voor? 
A droog weer 
B nat weer 
C warm weer 
 

1p  18 Hoeveel metingen zijn tenminste nodig om de haardikte te bepalen? 
A 1 
B 2 
C 3 
 

1p  19 Hoeveel metingen zijn tenminste nodig om de haarvorm te bepalen? 
A 1 
B 2 
C 3 
 

1p  20  Wat is de naam van het apparaat waarmee de haardikte wordt vastgesteld? 
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CARLIJN EN SANNE 
 
 

 
 
 

Carlijn en haar vriendin Sanne hebben voor een speciale prijs een verwendag 
gereserveerd bij Beautycentrum Vitalizee. 
Gelukkig hebben Carlijn en Sanne geen ziektes of afwijkingen, zodat ze  
heerlijk van de sauna kunnen genieten. 

 
 

1p  21 Met welke ziekte of afwijking hadden Carlijn en Sanne niet in de sauna kunnen gaan? 
A bronchitis 
B galstenen 
C hartklachten 
D maagklachten 
 

2p  22 Na het kopje koffie beginnen Carlijn en Sanne met een warm voetenbad, waarna ze de 
saunacabine in gaan. 

 Noem twee positieve invloeden die de sauna heeft op Carlijn en Sanne. 
 

2p  23 Carlijn spoelt zich hierna af met koud water, maar Sanne neemt een ijskoud dompelbad. 
Hierna maken ze samen een wandelingetje in de buitenlucht. 

 Om welke twee redenen moeten Carlijn en Sanne afkoelen na de warmte in de 
saunacabine? 

 
1p  24 Na de wandeling gaan de vriendinnen rusten onder de zonnebank. 

 Welke vitamine wordt tijdens het zonnebad bij de vriendinnen gevormd? 
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1p  25 Welk nadelig gevolg heeft teveel zonbestraling op de huid van de vriendinnen? 
A uitdroging van de huid 
B verdunning van de hoornlaag 
C vernauwing van de zweetklieren 
D verwijding van de zweetklieren 
 

1p  26 ‘s Middags na de heerlijke vetarme lunch volgt de gezichtsbehandeling. Na de 
oppervlaktereiniging maakt de schoonheidsspecialiste de huidanalyse bij Sanne. Zij heeft 
een vette huid. 
Welk masker of welke pakking past de schoonheidsspecialiste bij Sanne toe? 
A een crèmemasker 
B een oliepakking 
C een poedermasker 
D een vochtpakking 
 

1p  27 Op de neus en de kin heeft Sanne enkele comedonen zitten. 
Wat is de oorzaak van de comedonen? 
A irritatie van de talgklieren 
B irritatie van de zweetklieren 
C ophoping van talg in de afvoergang 
D ophoping van vuil in de afvoergang 
 

 
 

2p  28 Op de afbeelding hierboven staat een doorsnede van de huid. 
 Schrijf de letters A tot en met D op en schrijf de juiste namen erachter. 

 
1p  29 Het lichaam kan warmte, koude, pijn en druk waarnemen. 

 Hoe ontstaat dit gevoel voor warmte, koude, pijn en druk? 
 

3p  30  Noem drie functies van de huid.  
 

1p  31  Welk masker moet met water worden aangemaakt? 
 

1p  32  Vanwege welk bestanddeel mag reinigingsmelk nooit lang op de huid zitten? 
 

1p  33  Waarvoor kan gezichtswater gebruikt worden? Noem één toepassing. 
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1p  34 Waar bevindt zich de basaalcellenlaag? 
A in de lederhuid 
B In de opperhuid 
C In het onderhuids bindweefsel 
 

1p  35 Wat is een functie van de bloedvaten? 
A Zij voeren zuurstof af. 
B Zij regelen de lichaamstemperatuur. 
C Zij zorgen voor voldoende talgproductie. 
 

1p  36 Op welke plaats ontbreken de talgklieren in de huid? 
A in de handpalm 
B in de huid van de lip 
C in de neusvleugels 
D in de tepels 
 

1p  37 Onderstaande onderdelen van een gezichtsbehandeling staan in een verkeerde volgorde. 
 

– Gezicht nareinigen met lotion 
– Reiniging van de lippen 
– Gezicht reinigen met reinigingsmelk 
– Opbrengen van een masker 
– De huid voorverwarmen met kompressen 

 
 Met welk onderdeel begint de gezichtsbehandeling? 

 
1p  38 Welk gezichtswater is het meest geschikt om te gebruiken voor een vette, niet gevoelige 

huid? 
A lotion 
B rozenwater 
C bronwater 
 

1p  39  Wat is het gevolg van een goede doorbloeding van de huid bij een masker? 
 

3p  40  Noem drie eisen waaraan een goed reinigingsproduct moet voldoen. 
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GULIAN 
 

 
 
Gulian werkt in een dameskapsalon. Zij komt uit een islamitisch gezin waar goed 
Nederlands gesproken wordt. Het gezin houdt zich strikt aan de islamitische normen 
en waarden. 
Het gezin heeft een aantal andere leefgewoonten dan autochtone Nederlanders. Zo 
wordt er in het gezin bijvoorbeeld geen alcohol gedronken. Buitenshuis draagt Gulian 
meestal een hoofddoek. In de kapsalon doet zij de hoofddoek af en draagt zij 
bedrijfskleding. 

 
 

1p  41 Waarvan zijn de normen van Gulian voornamelijk afhankelijk? 
A beleefdheidsvormen in de omgang met anderen 
B regels die niet vaststaan maar die zij wel belangrijk vindt 
C vaststaande regels binnen het geloof 
 

1p  42 Gulian krijgt vaak opmerkingen over haar andere leefgewoonten. 
 Geef één manier waarop ze daarmee het beste om kan gaan. 

 
1p  43  Geef één reden waarom Gulian in de kapsalon geen hoofddoek draagt. 

 
 
ECO-KAPSALON ‘MICHEL’ 
 
 

Michel van Dongen opent volgende week zijn eco-kapsalon ‘Michel’. Hij wil veel 
aandacht schenken aan het milieu. Daarvoor neemt hij allerlei maatregelen. 
Ook wil Michel ervoor zorgen dat zijn medewerkers in een goede sfeer en in een 
verantwoorde omgeving kunnen werken. 

 
1p  44 Op welke manier gaat Michel economisch bewust om met zijn voorraad? 

A door de producten in afsluitbare potten te bewaren 
B door de prijzen zo laag mogelijk te houden 
C door zo goedkoop mogelijk in te kopen 
D door zijn salon smaakvol in te richten 
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1p  45 Michel wil in de salon milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen gebruiken. 
Welke schoonmaakmiddelen kan Michel gebruiken? 
A alcohol, ammonia, desinfectants  
B alcohol, groene zeep, schoonmaakazijn 
C groene zeep, ingedikte chloor, spiritus  
 

1p  46 Veel afval komt in aanmerking voor recycling. 
Recycling wil zeggen dat de 
A grondstoffen worden verbrand. 
B grondstoffen opnieuw worden gebruikt. 
C productiemethode wordt veranderd. 
D verpakkingen worden weggegooid. 
 

1p  47 Michel wil met zijn medewerkers ‘reflecteren op eigen handelen’. 
Wat wordt daaronder verstaan? 
A het organiseren van de eigen werkzaamheden 
B het plannen van de eigen activiteiten 
C het terugkijken op de eigen uitvoering 
D het vooruitkijken naar de eigen mogelijkheden 
 

1p  48 Bij de planning van de afspraken in de kapsalon houdt Michel geen rekening met 
A de duur van de werkzaamheden. 
B de openingstijden van de salon. 
C de prijs van de behandelingen. 
D de werktijden van het personeel. 
 

3p  49 In de uiterlijke verzorging worden vaktermen gebruikt. 
Neem de volgende vaktermen over: 
- effileren 
- kompressen 
- bokkenpoot 
 

 Schrijf achter elke vakterm op wat ermee bedoeld wordt. Je moet kiezen uit: 
1 het gereedschap waarmee nagelriemen worden losgemaakt 
2 een bepaalde manier van knippen waardoor het haar wordt uitgedund 
3 de vochtige doeken van verschillende temperaturen om de huid te beïnvloeden 
 

2p  50  Geef twee kenmerken van de juiste werkhouding in de kapsalon. 
 

2p  51  Noem twee hulpmiddelen om een goede lichaamshouding aan te kunnen nemen in de 
kapsalon. 

 
3p  52  Welke drie punten regelt de Arbo-wet? 

 

 
 

1p  53  Wat betekent het symbool in bovenstaande afbeelding? 
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JANNEKE 
 

1p  54 Janneke werkt in kapsalon René. 
In deze kapsalon komen de volgende functies voor:  
- leerling-kapster 
- bedrijfsleider 
- eerste kapster 
- stagiaire 
- tweede kapster 
Elke functie in dit bedrijf heeft eigen verantwoordelijkheden. 

 Zet de bovenstaande vijf functies in volgorde van verantwoordelijkheid: die met de 
meeste verantwoordelijkheden bovenaan en die met de minste onderaan. 

 
1p  55 De cheffin van Janneke vindt dat ze vaak onverzorgde haren heeft. Zij kan op twee 

manieren kritiek geven. Ze kan zeggen: 
1 Wat zit je haar toch altijd onverzorgd. 
2 Ik zie liever dat je je haren opsteekt tijdens het werk. 

 Tot welke soort kritiek behoort opmerking 1? 
 
 

einde 300009-604o* 


