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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
EEN KUURCENTRUM 
 
 

De leerlingen van klas 3 van de afdeling Uiterlijke Verzorging maken vandaag 
een excursie naar kuurcentrum Pompeia in Zutphen. 
Onderweg wordt een van de leerlingen onwel in de bus. Het blijkt dat zij niet 
heeft ontbeten.

 
1p  1  Geef een reden waarom ontbijten goed is voor de gezondheid. 

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

2p  2 Niet ontbijten is een verkeerde leefgewoonte. 
 Noem twee andere verkeerde leefgewoonten die ziekten kunnen veroorzaken. 

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

In het kuurcentrum is een beauty-afdeling, een grote kapsalon en een thermaal 
bad met sauna. 
De leerlingen gaan eerst naar de beauty-afdeling. Ze worden ontvangen door 
Marian, de schoonheidsspecialiste. Marian ziet er heel verzorgd uit.

 
2p  3  Geef twee redenen waarom een verzorgd uiterlijk belangrijk is voor een 

schoonheidsspecialiste. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  4 Marian heeft haar haren opgestoken. 
Waarom steekt een schoonheidsspecialiste die lang haar heeft, het haar op? 
A Dan hoeft zij het haar niet zo vaak te wassen. 
B Het haar belemmert haar dan niet in haar werkzaamheden. 
C Zij draagt het haar graag volgens de laatste mode. 
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2p  5 Marian draagt bedrijfskleding. 
 Noem twee redenen waarom zij bedrijfskleding draagt. 

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

3p  6 De schoonheidssalon is op de juiste manier ingericht.  
 Welke drie verschillende meubelstukken heeft de schoonheidsspecialiste nodig om 

een goede behandeling te kunnen uitvoeren? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  7 In het kuurcentrum is voor ergonomisch verantwoord meubilair gekozen. 
Waarvoor dient ergonomisch verantwoord meubilair? 
A Het geeft een luxe uitstraling aan het kuurcentrum. 
B Het heeft een goede naam in de uiterlijke-verzorgingsbranche. 
C Het is over het algemeen goedkoop in aanschaf. 
D Het kan houdingsklachten voorkomen bij medewerkers. 
 

1p  8 De schoonheidssalon is makkelijk schoon te maken. 
Welk materiaal zal er op de vloer van de salon liggen? 
A katoen 
B linoleum 
C wol 
 
 

Marian gaat een huidreiniging demonstreren. 
In de kast staan de volgende producten: 
- alcohol 70% 
- dagcrème 
- lotion  
- poedermasker 
- reinigingsmilk  
- nachtcrème 
- zeep 
- oogmake-up remover

 
1p  9 Welke drie producten haalt Marian uit de kast voor de huidreiniging? 

A alcohol, dagcrème, reinigingsmilk 
B lotion, poedermasker, zeep 
C reinigingsmilk, lotion, oogmake-up remover 
D zeep, poedermasker, lotion 
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1p  10 Marian ontvangt de klant. Wat is de eerste handeling na ontvangst van de klant? 
A Marian dekt de klant toe met een deken. 
B Marian laat de klant plaatsnemen. 
C Marian zet de schoenen onder de behandelstoel. 
 

1p  11 Marian begint met een oppervlaktereiniging. 
Wat is het doel van een oppervlaktereiniging?  
A De huid bevochtigen voor het masker. 
B De huid gladmaken voor de make-up. 
C De huid klaarmaken voor de volgende behandeling. 
 

 
 

2p  12 Bekijk de bovenstaande foto.  
 Noem twee punten die van belang zijn voor een goede lichaamshouding van de 

schoonheidsspecialiste tijdens een oppervlaktereiniging. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  13 Marian test de producten die ze heeft gekozen eerst bij haar klant uit. 
Dit is om vast te stellen 
A hoe de huid reageert op de producten. 
B hoeveel zij nodig heeft van een product. 
C op welke manier zij de producten kan gebruiken.  
 

1p  14 Na de oppervlaktereiniging maakt Marian een huidanalyse. 
Wat is het doel van een huidanalyse? 
A de kwaliteit van de huid verbeteren 
B de juiste producten kiezen 
C de tijdsduur van de behandeling bepalen 
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3p  15  Op welke drie manieren kan Marian iets te weten komen over de huid van haar klant? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  16 Marian pakt een huidanalyseformulier en vult de onderstaande 
gegevens in. 
 

Huidanalyseformulier 

 voorhoofd neus wangen kin 

A huidskleur lichtbruin lichtbruin rose lichtbruin 

B poriën groot groot klein groot 

C talg veel veel weinig veel 

D comedonen ja ja nee ja 

 
 Welke huidsoort heeft deze klant? 

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

1p  17 Marian let ook op veranderingen in de huid van de klant die te maken kunnen hebben met 
huidkanker. 
Wat kan wijzen op huidkanker? 
A de veranderde vorm van moedervlekken 
B rode uitslag met schilfers 
C witte onregelmatige plekken 
 

1p  18 Na de huidreiniging gaat Marian de wenkbrauwen van haar klant epileren. 
Waartegen bieden wenkbrauwen bescherming? 
A tegen koude en wind 
B tegen vuil en zweet 
C tegen zon en warmte 
 

1p  19 Marian brengt na de huidreiniging geen dagcrème aan omdat zij gaat epileren. 
Waarom brengt zij geen dagcrème aan voor het epileren? 
De dagcrème 
A maakt de huid glad. 
B sluit de huid af. 
C verstopt de poriën. 
 

1p  20 Waarmee worden huid en materialen gedesinfecteerd? 
A met alcohol 70% 
B met chloor 
C met waterstofperoxyde 10% 
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1p  21 Marian heeft alles klaargezet voor het epileren. 
Welk pincet wordt gebruikt om veel wenkbrauwhaartjes te epileren? 
A een automatisch pincet 
B een elektrisch pincet 
C een pincet met ronde bek 
 
Tijdens het epileren legt Marian de leerlingen uit hoe de vorm van de wenkbrauwen kan 
worden bepaald. 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

2p  22  Geef in bovenstaande afbeelding met twee lijnen aan hoe je het begin en het einde 
van de wenkbrauw bepaalt. 

 
1p  23 De klant heeft hinderlijke beharing op de bovenlip. 

Welke ontharingsmethode moet worden toegepast om de haartjes op de bovenlip te 
verwijderen? 
A epileren met een pincet 
B harsen met warme hars 
C scheren met een ladyshave 
D verwijderen met ontharingscrème 
 

1p  24 Welke delen van een haar worden verwijderd met epileren? 
A de haarschacht en de haarwortel 
B de haarschacht en het haarzakje 
C de haarschacht, de haarwortel en het haarzakje 
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1p  25 Welke van onderstaande ontharingsmethoden behoren tot depileren? 
A chemisch ontharen, harsen, scheren  
B knippen, scheren, schuren 
C ontharen met een epileerapparaat, knippen, schuren 
 

1p  26 Wat is het voordeel van chemisch ontharen? 
A De haren komen niet terug. 
B De haren worden niet stugger. 
C Er zijn geen overgevoeligheidsreacties. 
 

1p  27 Na het epileren volgt het masker. De klant houdt niet van een masker dat hard wordt. 
Welk niet hard wordend masker kan Marian dan gebruiken? 
A een crèmemasker 
B een paraffinemasker 
C een poedermasker 
 

1p  28 Marian sluit de behandeling af met een dagcrème. 
Welke functie heeft een dagcrème? 
Een dagcrème 
A beschermt de huid. 
B regelt de talgafscheiding. 
C sluit de poriën. 
D vermindert de rimpelvorming.
 
 

Na de schoonheidsbehandeling is het tijd voor een korte pauze. De 
begeleidster neemt de leerlingen mee naar een gezellige ontvangstruimte.  
Daar staat Mara klaar met hapjes en drankjes voor de leerlingen. Mara is 
receptioniste. Zij vervangt vandaag Ilona, die zich vanmorgen heeft 
ziekgemeld. 
 

 
1p  29 Ziekmeldingen hebben gevolgen voor het werk in het kuurcentrum.  

 Noem één gevolg. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  30 De begeleidster vertelt wat er met Ilona aan de hand is. 
Omdat Ilona zich de laatste tijd vaker niet goed voelde, is zij bij de huisarts geweest. De 
huisarts heeft Ilona onderzocht en een diagnose gesteld. 
Onder welke soort zorg valt het werk van de huisarts? 
A onder basisgezondheidszorg 
B onder de eerstelijnszorg 
C onder de gemeentelijke gezondheidszorg 
D onder de tweedelijnszorg 
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1p  31 In welk geval is sprake van een diagnose? 
Als de huisarts 
A aangeeft welke behandeling nodig is. 
B bepaalt wat er aan de hand is. 
C de nodige medicijnen voorschrijft. 
D vertelt hoe lang de behandeling duurt. 
 

1p  32 De huisarts heeft met Ilona ook over haar leefgewoonten gesproken. 
Waarom vraagt een huisarts naar de leefgewoonten? 
A omdat goede leefgewoonten de gezondheid kunnen bevorderen 
B omdat goede leefgewoonten alle ziektes voorkomen 
C omdat verkeerde leefgewoonten besmettingen tot gevolg hebben 
 

2p  33 De huisarts heeft Ilona aangeraden zo te leven dat zij een goede weerstand opbouwt. 
 Noem twee manieren waarop Ilona haar weerstand kan verhogen. 

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

1p  34 De huisarts zegt dat inenten geen zin heeft. 
Wat is het doel van een inenting?  
A een infectie genezen 
B een medicatie voorschrijven 
C voor immuniteit zorgen 
 

1p  35 De leerlingen stellen veel vragen. De begeleidster luistert aandachtig en probeert de 
vragen in vaktaal te beantwoorden. Ze zegt dat een schoonheidsspecialiste goed moet 
kunnen communiceren. 
Wat is nodig om goed te communiceren? 
A goed kunnen luisteren 
B kunnen reflecteren op eigen handelen 
C met een tijdschema kunnen werken 
 

1p  36 Er zijn zelden conflicten tussen medewerkers in het kuurcentrum. De meeste 
medewerkers kunnen goed met elkaar omgaan. 
Waarvan is goede omgang een voorbeeld? 
A van geestelijke gezondheid 
B van lichamelijke gezondheid 
C van sociale gezondheid 
 

1p  37 Het kuurcentrum probeert het aantal ziekmeldingen laag te houden. 
Op welke manier kan het kuurcentrum zorgen voor weinig ziekmeldingen? 
A door een OV-jaarkaart te verstrekken 
B door goede salarissen te betalen 
C door met Kerstmis een cadeau te geven 
D door voor een goede werksfeer te zorgen 
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1p  38 Het kuurcentrum vindt ook het welzijn van de medewerkers belangrijk. 
Wat valt onder welzijn? 
A gezelligheid – sigaretten – vrijheid 
B tevredenheid – veiligheid – jezelf zijn 
C waardering – gezondheid – make-up  
D zonnebank – auto – respect   
 

1p  39 Het kuurcentrum neemt preventieve hygiënische maatregelen. 
Wat wordt verstaan onder preventieve hygiënische maatregelen? 
A goed voor de  klanten zorgen 
B goede behandelingen uitvoeren 
C goede voorzieningen treffen om ziekten te voorkomen 
D goede materialen en middelen gebruiken 
 

1p  40 Welke zeep hoort in het kuurcentrum bij de zorg voor hygiëne? 
A geparfumeerde zeep 
B karnemelkzeep 
C ontsmettende zeep 
D vette zeep 
 

1p  41 In het kuurcentrum wordt afval gescheiden. 
Wat betekent dit? 
A De verschillende soorten afval worden apart verzameld. 
B Het afval wordt in kleine zakken verzameld. 
C Op verschillende plaatsen zijn afvalbakken geplaatst. 
 

1p  42 Het kuurcentrum maakt zoveel mogelijk gebruik van milieuvriendelijke middelen. 
Haarspray zorgt echter wel voor milieuvervuiling. 
Welke soort verontreiniging wordt door het gebruik van haarspray veroorzaakt? 
A bodemverontreiniging 
B grondwaterverontreiniging 
C luchtverontreiniging 
D oppervlaktewaterverontreiniging 
 
 

De begeleidster neemt de leerlingen mee naar de kapsalon. Daar zijn de 
kapsters bezig met verschillende behandelingen. 
De begeleidster laat de leerlingen goed rondkijken en wijst hen op de luxe 
luchtreiniging in het plafond. Een van de kapsters vertelt hun dat hier speciale 
filters inzitten.

 
1p  43  Noem één functie van luchtreinigers. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  44 Ziekteverwekkers kunnen door inademing het lichaam binnendringen. 
Op welke andere manier kunnen ziekteverwekkers het lichaam binnendringen? 
A door het eten van bedorven voedsel 
B door teveel wassen met water 
C door verkeerd gebruik van schoonmaakmiddelen 
 

2p  45 De begeleidster gaat met de leerlingen naar de wasbakken. 
Hier legt een kapster uit dat bijna elke kappersbehandeling begint met het wassen van het 
haar. 

 Noem twee redenen waarom het haar van een klant meestal eerst gewassen wordt. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  46 De klant heeft gespleten haarpunten. 
Welke haarsoort heeft de klant? 
A droog haar 
B normaal haar 
C vet haar 
 

1p  47 De kapster gebruikt voor het haarwassen geconcentreerde shampoo. Deze moet worden 
verdund in de volgende verhouding: 
shampoo : water = 1 : 2 
Zij neemt 20 ml geconcentreerde shampoo.  
Hoeveel ml water moet de kapster toevoegen aan de geconcentreerde shampoo? 
A 10 ml 
B 40 ml 
C 60 ml 
 

1p  48 De leerlingen zien dat de kapster het haar twee keer wast. Bij de tweede keer wassen 
schuimt de shampoo veel meer dan bij de eerste keer wassen. 
Waarom schuimt de shampoo meer bij de tweede keer? 
A omdat de kapster meer shampoo gebruikt 
B omdat de shampoo geconcentreerder is 
C omdat het haar niet meer vet en vuil is 
 

2p  49 Na de tweede keer wassen wordt het haar weer uitgespoeld totdat alle shampoo is 
verdwenen. 

 Welke twee problemen kunnen ontstaan als het uitspoelen onvoldoende gebeurt? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  50 Als de kapster het haar wil gaan afdrogen, ziet zij dat de handdoek erg nat is geworden.  
Waardoor kan de handdoek zo nat zijn geworden? 
A De handdoek was niet dik genoeg. 
B De wasbak sloot niet genoeg aan tegen de nek van de klant. 
C De wasbehandeling heeft te lang geduurd. 
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1p  51 Na het wassen kamt de kapster het haar uit. Dat gaat niet makkelijk. Daarom brengt ze 
een conditioner aan op het haar.  
Na enkele minuten wachten spoelt ze de conditioner uit. 
Wat doet de conditioner met de schubbenlaag? 
A Hij opent de schubbenlaag. 
B Hij sluit de schubbenlaag. 
C Hij verwijdert de schubbenlaag. 
 

1p  52 De kapster wacht enkele minuten voordat ze de conditioner uitspoelt. 
 Hoe wordt deze tijd genoemd? 

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

1p  53 Welke kam moet de kapster gebruiken voor het uitkammen? 
A een grove kam 
B een naaldkam 
C een puntkam  
 

1p  54 Hoe moet de kapster de kam reinigen? 
A afspoelen onder de koude kraan, daarna afdrogen 
B met een hard borsteltje de huidschilfers verwijderen 
C schoonmaken in een sopje met lauwwarm water en shampoo 
 

2p  55  Noem twee redenen waarom een kapster het haar eerst afdeelt voordat zij een 
negenvakken-permanent gaat wikkelen. 

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

1p  56 Wat is een ander woord voor permanentbehandeling? 
A voorbehandeling 
B structuurbehandeling 
C nabehandeling 
 

1p  57 Wat is een gevolg van een permanentbehandeling? 
A Het haar krijgt meer rekkracht. 
B Het haar is gemakkelijker door te kammen. 
C Het kapsel is langer houdbaar. 
 

1p  58 Waarom wordt gebruikgemaakt van wikkelpapier? 
Door het gebruik van wikkelpapier 
A ontstaat aan de punten een zeer grove krul. 
B gaat het wikkelen gemakkelijker. 
C kunnen de wikkelelastiekjes het haar niet beschadigen.  
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1

2

3

4
 

 
1p  59 Op bovenstaande afbeelding staan vier wikkels afgebeeld, genummerd 1 tot en met 4 

(van zeer dun naar zeer dik). 
Bianca kiest nummer 1. 
Welk resultaat geeft wikkel 1? 
A een zeer grove krul 
B een grove krul 
C een fijne  krul 
D een zeer fijne krul 
 

1p  60 De kapster trekt handschoenen aan voor het opbrengen van de permanentvloeistof. 
Waarom trekt de kapster handschoenen aan? 
Handschoenen voorkomen 
A allergie. 
B besmetting. 
C verkeerde reacties van de vloeistoffen op elkaar. 
 
 

De kapster legt uit dat heel zorgvuldig gewerkt moet worden met een 
chemische permanentvloeistof. 
In permanentvloeistof zit namelijk 
- ammonia 
- thioglycolzuur 
- bufferstof

 
1p  61 Welke chemische werking heeft ammonia op het haar? 

Ammonia 
A herstelt de zwavelbruggen. 
B opent de haarschubben. 
C sluit de haarschubben. 
D verbreekt de zwavelbruggen. 
 

1p  62 Het gebruik van permanentvloeistoffen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. 
Daarom is het gebruik van permanentvloeistoffen  
A een gezondheidsbevorderende factor. 
B een gezondheidsbelemmerende factor. 
C een besmettende factor. 
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1p  63 Tijdens de inwerktijd van de permanentvloeistof wordt de klant onder een warme kap 
gezet. 
Waarom wordt een warmtebron gebruikt tijdens het inwerken van de permanentvloeistof? 
A De krul wordt minder sterk. 
B De permanentvloeistof werkt sneller in. 
C Het is beter voor het haar. 
 

1p  64 Na de inwerktijd gaat de kapster de permanentvloeistof uitspoelen. Hiervoor zet ze de 
wasbak op de juiste hoogte. 
Waarmee moet zij dan rekening houden? 
A met de lichaamslengte van de klant 
B met de stand van de wasbak 
C met haar eigen lichaamslengte 
 

1p  65 Na de stabilisatie haalt de kapster de wikkels uit het haar zonder aan het haar te trekken. 
 Waarom mag de kapster niet aan het haar trekken tijdens het uithalen van de wikkels? 

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

1p  66 Voordat de leerlingen naar huis gaan, maken sommigen nog even gebruik van de 
toiletten. Een schoonmaakster is daar aan het werk. Op haar kar staat een 
dikbleekmiddel. 
Op het etiket van dit product staat onderstaand symbool. 
 

 
 
Wat betekent dit symbool? 
Dit product kan 
A bijtend zijn en brandwonden veroorzaken. 
B giftig zijn. 
C irriterend zijn. 
D licht ontvlambaar zijn. 

einde 400013-1-726o* 


