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Dit examen bestaat uit 64 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 89 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
VAKANTIEOORD HET ZONNETJE 
 
 

Schoonheidssalon Esthetica en kapsalon La Belle in het vakantieoord  
Het Zonnetje in Ter Apel zijn uitgebreid en vernieuwd. Gedurende zes weken is 
er aan de verbouwing gewerkt. De salons zijn opnieuw ingericht en er is nieuwe 
apparatuur aangeschaft. 

 
 

3p  1 Tijdens de verbouwing is er veel verf met terpentine gebruikt.  
De onderstaande waarschuwingslogo’s staan op het etiket van een fles terpentine. 

 Geef van elk logo de betekenis. 
 

      
 
Logo 1     Logo 2   Logo 3 
 

1p  2 Door de toegenomen welvaart maken steeds meer mensen gebruik van de 
recreatiemogelijkheden die Het Zonnetje biedt. 
Wat valt onder welvaart? 
A immateriële behoeften 
B liefde voor de natuur 
C materiële behoeften 
D zorg voor het milieu 
 

2p  3 Tegenwoordig gaan veel mensen tijdens hun vakantie naar een schoonheidssalon. 
 Geef hiervoor twee redenen. 

 
3p  4 Vanwege de drukte heeft vakantieoord Het Zonnetje zijn personeelsbestand behoorlijk 

uitgebreid. 
 Noem drie gevolgen die deze personeelsuitbreiding heeft voor de streek. 

 
3p  5 Wat kan de leiding van Het Zonnetje doen om een plezierige werksfeer te bevorderen?  

 Noem drie punten. 
 

3p  6  Noem drie gevolgen die ziekmeldingen hebben voor het werk in het vakantiecentrum. 
 

1p  7 Aranka werkt in het weekend als assistente in de schoonheidssalon. Vandaag helpt zij 
Ineke, die manager en schoonheidsspecialiste is. Zij draagt net als Ineke bedrijfskleding. 
Welke eis aan bedrijfskleding is de belangrijkste? 
Bedrijfskleding moet 
A comfortabel zijn. 
B modieus zijn. 
C synthetisch zijn. 
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Om 9.30 uur komen mevrouw Piek en haar dochter Ans voor een 
gezichtsbehandeling. Mevrouw Piek gaat eerst in de sauna en onder de 
zonnebank. Aranka mag vandaag de uitgebreide gezichtsbehandeling bij Ans 
doen. Zij zet de benodigde producten en materialen voor een gezichtsreiniging 
klaar op de werktafel en zij zorgt ervoor dat het stoomapparaat wordt bijgevuld 
met water. 

 
1p  8 Welke soort water doet zij in het stoomapparaat? 

A gedemineraliseerd water 
B gedesinfecteerd water  
C gekookt water 
D gesteriliseerd water 
 
Het etiket op het stoomapparaat ziet er als volgt uit: 
 

 
 

1p  9 Wat betekent het CE-teken op dit etiket? 
A Het geeft de vereiste spanning aan. 
B Het geeft het stroomgebruik en de wattage aan. 
C Het is het keurmerk van Nederland. 
D Het is het veiligheidsmerk van de Europese Unie. 
 

2p  10 Aranka heeft ervoor gezorgd dat ze er correct uitziet en zij heeft  
- haar sieraden afgedaan en  
- haar handen uitgebreid met desinfecterende zeep gewassen. 

 Leg voor elk van de twee hierboven genoemde handelingen uit waarom Aranka dat 
doet. 

 
1p  11 Waarom draagt een goede lichaamsverzorging bij aan het welzijn van de 

schoonheidsspecialiste? 
Door een goede lichaamsverzorging kan zij  
A gemakkelijker met cliënten omgaan. 
B haar vakkennis bewijzen. 
C haar zelfvertrouwen verhogen. 
D hogere prijzen voor de behandeling vragen. 
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2p  12 Aranka ontvangt Ans en begint haar te installeren. Zij doet dit als volgt: 
1 Zij laat Ans plaatsnemen. 
2 Zij doet de behandelstoel naar achter. 
3 Zij laat Ans de schoenen uitdoen. 
4 Zij doet bij Ans een haarband om. 
5 Zij legt een handdoek over het décolleté van Ans. 
6 Zij legt een deken over Ans heen. 
7 Zij doet de voeten van Ans in de voetenzak. 
Aranka voert deze handelingen niet in de juiste volgorde uit.  

 Zet de handelingen in de juiste volgorde. 
 

1p  13 Als Aranka gaat zitten, zorgt ze ervoor dat haar tabouret op de juiste hoogte is afgesteld. 
Wanneer staat de tabouret op de juiste hoogte? 
A Als zij rechtop kan zitten, haar hoofd recht op de romp is en zij met de punt van haar 

schoenen de grond kan raken. 
B Als zij rechtop kan zitten, haar knieën gebogen en naast elkaar zijn en de voeten plat 

op de grond staan. 
C Als zij voorover zit, haar knieën gebogen zijn en ze wijdbeens met de voeten plat op 

de grond kan komen. 
 

1p  14 Aranka begint met de oppervlaktereiniging. 
 Welke twee producten heeft zij hierbij nodig? 

 
1p  15 Aranka gebruikt geen reinigingscrème. 

 Noem hiervoor één reden. 
 

1p  16 Hierna gaat Aranka de wenkbrauwen epileren. 
 Noem één functie van de wenkbrauwen. 
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3p   17 Bekijk de afbeelding van de haar. 
 Neem de nummers 1 tot en met 4 over op je antwoordblad en zet achter elk nummer 

de juiste naam. 
 

1p  18 Met welk desinfectiemiddel gaat Aranka pincetten en huid desinfecteren? 
A met alcohol 70% 
B met chloor 
C met dettol 
D met waterstofperoxyde 10% 
 

1p  19 Met welke vingers moet Aranka de huid spannen tijdens het epileren? 
A met de duim en de ringvinger  
B met de middel- en de wijsvinger 
C met de ring- en de wijsvinger  
 

1p  20 Hoe moet de haar uit de huid getrokken worden tijdens het epileren? 
A met de haargroei mee 
B tegen de haargroei in 
C van onder naar boven 
 

1p  21 Ans heeft veel haartjes op de kin. Zij wil deze laten verwijderen. 
Wat is de beste manier om de haartjes op de kin te verwijderen? 
A epileren met een pincet 
B harsen met warme hars 
C knippen met een schaartje 
D ontharen met ontharingscrème 
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1p  22 Hoe wordt ontharen met ontharingscrème ook wel genoemd? 
A chemisch ontharen 
B definitief ontharen 
C elektrisch ontharen 
 

1p  23 Na de huidanalyse weet Aranka dat Ans een vette huid heeft met comedonen bij haar 
neus.  
Welke soort masker of pakking moet Aranka kiezen voor Ans? 
A een crèmepakking 
B een geleimasker 
C een poedermasker 
D een vochtpakking 
 

1p  24  Wat is het belangrijkste doel van een masker? 
 
 

Aranka geeft Ans het masker en laat het 15 minuten inwerken. Intussen komt 
mevrouw Piek uit de sauna. Aranka heeft nu even tijd om mevrouw Piek 
informatie en advies te geven over de zonnebank en de producten die bij het 
zonnen gebruikt kunnen worden. 

 
3p  25 Bij de zonnebank hangt de waarschuwing om niet langer dan de aangegeven tijd te 

zonnen. 
 Noem drie andere belangrijke regels bij het gebruikmaken van de zonnebank. 

 
1p  26 Aranka wijst mevrouw Piek op de gevaren van straling. UV-straling kan een melanoom 

veroorzaken. 
Wat is een melanoom? 
A een moedervlek 
B een uitloper van een goedaardig gezwel 
C een uitloper van een kwaadaardig gezwel 
D een vorm van huidkanker 
 

1p  27 Welke veranderingen kunnen wijzen op huidkanker? 
A een moedervlek die gaat bloeden 
B rode uitslag met schilfers 
C witte onregelmatige plekken 
D ontstekingen in het huidoppervlak 
 

1p  28 Kanker kan het gevolg zijn van toegenomen welvaart. 
 Geef daarvan één voorbeeld. 

 
1p  29 Welke ziekte wordt tot de welvaartsziekten gerekend? 

A eczeem 
B griep 
C hartinfarct 
D psoriasis 
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1p  30 Mevrouw Piek geniet van de zonnebank. Zij heeft sinds enkele jaren last van psoriasis. 
Ze heeft ontdekt dat een regelmatig gebruik van de zonnebank haar klachten verlicht. 
Welke klachten heeft mevrouw Piek? 
A ontstoken slijmvliezen  
B schilfers op de huid 
C verminderde pigmentvorming 
 
Aranka adviseert mevrouw Piek een zonnebrandproduct. 
Op het etiket staat de volgende tekst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  31 Wat betekent ’High Protection’ op bovenstaand etiket? 
Dit product  
A beschermt de huid tegen bruin worden. 
B heeft een hoge beschermingsfactor. 
C kaatst de zonnestralen terug. 
D vermindert de veroudering van de huid. 
 

1p  32 Wat betekent op bovenstaand etiket ’voorkomt dehydratatie van de huid’? 
Dit product voorkomt dat de huid 
A vocht aantrekt. 
B vocht afstoot. 
C vocht vasthoudt. 

 
Laboratoire Dr. Renaud

 
 

Crème High Protection 
10 

 
Voorkomt dehydratatie 

van de huid 
 
150 ml. – 5 Foz.
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1p  33 Op bovenstaande foto wordt het masker afgenomen met een doekje. 
Hoe heet dit doekje in vaktaal? 
A bandeau 
B kompres 
C rondel 
D tissue 
 

2p  34 Ans vertelt dat zij regelmatig last heeft van een koortslip. Zij vraagt Aranka wat zij kan 
doen om te voorkomen dat ze anderen besmet.  

 Noem twee adviezen die Aranka kan geven. 
 

1p  35 Waardoor wordt een koortslip veroorzaakt? 
A door een bacterie 
B door een parasiet 
C door een schimmel 
D door een virus 
 

3p  36 Na het masker brengt Aranka dagcrème aan. De dagcrème behoort tot de beschermende 
cosmetica. 

 Noem drie andere soorten cosmetica. 
 

1p  37 Welke cosmeticaproducten behoren ook tot de beschermende cosmetica? 
A aftersun en badolie 
B basislak en zonnebrandcrème 
C deodorant en nachtcrème 
D foundation en nagelverharder 
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In de schoonheidssalon wordt uitsluitend gewerkt met cosmetische producten 
op natuurlijke basis.

 
1p  38 Aranka geeft Ans advies over een nachtcrème en vertelt dat er naast de vele voordelen 

één nadeel is bij cosmetica op natuurlijke basis. 
 Wat is het nadeel van cosmetica op natuurlijke basis? 

 
1p  39 De nachtcrème is een w/o-emulsie. 

 Wat wordt hiermee bedoeld? 
 
 

Bij de verbouwing heeft kapsalon La Belle een nieuwe 
luchtverversingsinstallatie gekregen. Hierdoor worden schadelijke dampen en 
stoffen afgevoerd en wordt de kans op cara verminderd.

 
1p  40  In welke wet zijn de voorschriften voor de luchtverversing opgenomen? 

 
1p  41 Wat is het belangrijkste kenmerk van cara? 

A De luchtwegen zijn extra gevoelig voor prikkels. 
B Het gaat vanzelf over. 
C Het komt alleen bij oude mensen voor. 
 

2p  42 Vandaag zijn de behandelstoelen, wasbakken, werktafeltjes en kappersfietsen afgeleverd. 
Bianca, die hier werkt als leerling-kapster, mag deze spullen uit de verpakking halen. 
Het valt haar op dat de werktafeltjes ’zuurbestendig’ zijn. Dat is nodig omdat regelmatig 
agressieve producten worden gebruikt. 

 Welke twee agressieve producten worden bij een permanentbehandeling gebruikt? 
 

1p  43 Welke functie hebben de kappersfietsen bij het uitvoeren van een behandeling? 
A Ze beperken het aantal loopbewegingen van de kapper. 
B Ze dienen als sta-steun voor de kapper. 
C Ze worden gebruikt als kinderknipstoel.  
 

1p  44 Ook het assortiment van de haarverzorgingsproducten wordt aangepast. Er gaat gewerkt 
worden met een nieuwe lijn haarverzorgingsproducten. Bij de shampoos ziet Bianca de 
volgende soorten: 
1 shampoos met pH 7 
2 shampoos met pH 8 
3 shampoos tegen droog haar 
4 shampoos voor gekleurd haar 
5 shampoos voor gepermanent haar 
Welke drie soorten shampoo uit bovenstaand rijtje hebben niet alleen een reinigende 
maar ook een verzorgende werking? 
A 1, 2 en 3 
B 1, 2 en 5 
C 1, 3 en 4 
D 3, 4 en 5 
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Na de sauna laat mevrouw Piek een structuurbehandeling zetten. Het haar 
moet eerst worden gewassen en er wordt een hoofdhuidmassage gegeven. Dit 
mag Bianca doen.

 
1p  45 Bianca zoekt een geconcentreerde shampoo uit. 

Wat moet Bianca in ieder geval met de geconcentreerde shampoo doen voordat ze hem 
kan gebruiken? 
Zij moet de shampoo 
A concentreren. 
B conserveren. 
C schudden. 
D verdunnen. 
 

1p  46 Mevrouw Piek heeft vet, gesloten haar. 
Welk pH-getal moet de shampoo voor mevrouw Piek hebben? 
A 4 
B 6 
C 8 
 

3p  47 Bianca wil voorkómen dat haar klant water in het gezicht krijgt tijdens de wasbehandeling. 
 Noem drie aandachtspunten die daarbij belangrijk zijn. 

 
1p  48 Na het wassen geeft Bianca een hoofdhuidmassage. 

Wat is het doel van een hoofdhuidmassage? 
A de bloedsomloop bevorderen  
B de haren losmaken   
C de zweetklieren activeren  
 

1p  49 Omdat mevrouw Piek vet haar heeft, past Bianca een oppervlakkige hoofdhuidmassage 
toe. 

 Waarom moet de hoofdhuidmassage oppervlakkig zijn? Geef één reden. 
 

1p  50 Waarvan is sprake bij een vette huid? 
A van te langzame huidvernieuwing 
B van te snelle huidvernieuwing 
C van te veel talgproductie 
D van te weinig talgproductie 
 

1p  51 Na de hoofdhuidmassage wordt de structuurbehandeling uitgevoerd. In 
permanentvloeistof zit thioglycolzuur. Welke chemische werking heeft thioglycolzuur op 
het haar? 
Thioglycolzuur 
A herstelt de zwavelbruggen. 
B opent de haarschubben. 
C sluit de haarschubben. 
D verbreekt de zwavelbruggen. 
 

2p  52  Noem behalve thioglycolzuur nog twee grondstoffen van alkalische 
permanentvloeistof. 
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1p  53 Permanentvloeistof bevat bufferstof. 
Welk effect heeft bufferstof op de werking van permanentvloeistof? 
A een versnellend effect 
B een versterkend effect 
C een vertragend effect 
 

1p  54 Bianca draait de wikkels in met een slepende aanzet, dus tot 2 cm vanaf de hoofdhuid. 
Welk gevolg heeft dit voor de krulvorming in de aanzetten van het haar? 
A De krulvorming is normaal. 
B Er is te veel krulvorming. 
C Er is te weinig krulvorming. 
 

1p  55 Mevrouw Piek wil graag snel naar huis. Ze vraagt of Bianca hiermee rekening kan 
houden. 

 Hoe kan Bianca ervoor zorgen dat de permanentvloeistof sneller inwerkt dan 
normaal? 

 
1p  56 Wat moet Bianca doen, direct nadat zij de permanentvloeistof heeft opgebracht? 

A de gevormde krul controleren 
B de posetijd instellen 
C gedurende 5 minuten spoelen 
 

1p  57 Tijdens het inwerken van de permanentvloeistof valt het nog volle koffiekopje van 
mevrouw Piek op de grond. 
Waardoor ontstaat nu direct gevaar? 
A door gladheid 
B door kortsluiting 
C door vlekken 
 

vloeistof bevat waterstofperoxide 
wijnsteenzuur 

 
1p  58 Na het inwerken wordt het haar met de wikkels nog 5 minuten lang gespoeld. Daarna 

wordt een vloeistof toegepast die de krul vastlegt en het haar glanzend maakt.  
Wat is de naam van de vloeistof op bovenstaande afbeelding? 
A alkalische vloeistof 
B ontwikkelvloeistof 
C stabilisatievloeistof  
 

1p  59 Op welk moment worden de zwavelbruggen in het haar van mevrouw Piek verbroken? 
A tijdens het indraaien van de wikkels  
B tijdens het inwerken van de permanentvloeistof  
C tijdens het wassen van het haar met alkalische shampoo 
 

2p  60  Noem twee hulpmiddelen die door Bianca worden uitgespoeld of gewassen na de 
permanentbehandeling. 

 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.  
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1p  61 Wat kan er gedaan worden om de kans op eczeem te verkleinen? 
A de apparaten en gereedschappen goed schoonmaken  
B de handen veelvuldig wassen met toiletzeep 
C scharen met kunststof handgrepen gebruiken 
D vaak onder de zonnebank gaan 
 

3p  62 Bianca adviseert mevrouw Piek een conditioner te nemen. 
 Noem drie haarproblemen die met een conditioner kunnen worden bestreden. 

 
1p  63 Wat is een goed moment om een conditioner aan te brengen? 

A na het föhnen 
B na het indraaien van een permanent 
C na het indraaien van een watergolf  
D na het wassen van het haar 
 

1p  64 Welk gedeelte van de haar wordt beïnvloed door de werking van een conditioner? 
A de haarpapil 
B de haarschacht 
C de haarwortel 
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