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

De vierdejaarsleerlingen van het Ter Horstcollege in Naarden gaan vandaag op 
stap. Zij zullen de Beautybeurs in Utrecht bezoeken. Die beurs wordt gehouden 
in de gebouwen van de Jaarbeurs. De beurs laat alle nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van uiterlijke verzorging zien. 
 
Op de beurs worden demonstraties gegeven. Bij een van de stands is een 
kleine schoonheidssalon gemaakt. Daar wordt een nieuwe lijn 
huidverzorgingsproducten gepresenteerd. 
Eén van de leerlingen wordt als model gevraagd. Lies voelt zich niet lekker en 
heeft geen zin. Haar vriendin Aya wil graag een behandeling.

 
 

2p  1 De behandelstoel voor de schoonheidsbehandeling staat klaar. 
 Welke twee andere meubelstukken zijn nodig op de werkplek om een 

schoonheidsbehandeling uit te voeren? 
 
1........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
 

1p  2 De vriendelijke schoonheidsspecialiste stelt zich voor als Patricia. Zij ziet er verzorgd uit 
en ze draagt bedrijfskleding.  
Wat is de belangrijkste reden om bedrijfskleding te dragen? 
A je eigen kleding  beschermen  
B duidelijk maken bij welk bedrijf je werkt 
C praktisch en modieus gekleed gaan 
 

1p  3 Waarom is een verzorgd uiterlijk belangrijk voor een schoonheidsspecialiste? 
A Zij heeft dan meer aandacht voor haar klanten. 
B Zij is zo een voorbeeld voor haar beroep. 
C Zij krijgt daardoor meer vakkennis. 
 

1p  4 Patricia doet haar sieraden af en wast haar handen. 
Welke zeep kan Patricia het best gebruiken?  
A desinfecterende zeep 
B geparfumeerde zeep 
C toiletzeep 
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1p  5 Patricia vertelt wat zij gaat doen. Zij spreekt daarbij duidelijk en legt alles in begrijpelijke 
taal uit.  
Van welke vaardigheid maakt Patricia daarbij gebruik? 
A van goed communiceren 
B van belangstelling tonen 
C van geduld hebben 
 

1p  6 Patricia gaat Aya een gezichtsbehandeling geven met de producten van het nieuwe merk 
voor huidverzorging. 
Vooraf verricht zij de volgende handelingen: 
1 Zij vraagt Aya plaats te nemen. 
2 Zij vraagt Aya haar schoenen uit te doen. 
3 Zij doet een beschermhoes over de behandelstoel. 
4 Zij doet Aya een haarband om. 
5 Zij doet de behandelstoel naar achter. 
In welke volgorde moet Patricia die handelingen verrichten? 
A 1 – 3 – 4 – 5 – 2 
B 2 – 5 – 3 – 1 – 4 
C 3 – 1 – 2 – 5 – 4 
 

1p  7 Patricia heeft twee producten voor de behandeling klaargezet: 
− reinigingsmilk 
− lotion 
Welke behandeling gaat Patricia met deze producten aan Aya geven? 
A Zij gaat de huid oppervlakkig reinigen. 
B Zij gaat de poriën leegmaken. 
C Zij gaat het dieperliggende vuil verwijderen. 
 

1p  8 Patricia begint met de reinigingsmilk op te brengen. Zij vertelt dat de reinigingsmilk aan 
bepaalde eisen moet voldoen. 
Aan welke eisen moet de reinigingsmilk voldoen? 
De reinigingsmilk moet 
A dun zijn en gemakkelijk door de huid worden opgenomen. 
B smelten op de huid en vet en vuil oplossen.  
C zacht zijn en de huid beschermen tegen bacteriën. 
 

1p  9 Patricia vertelt dat er ook een reinigingscrème in de nieuwe serie producten zit. 
Waarvoor wordt reinigingscrème vooral gebruikt? 
A voor de reiniging van de gemengde huid 
B voor de voorbereiding van een masker 
C voor een dieptereiniging 
D voor het verwijderen van toneelmake-up
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1p  10 Na de reinigingsmilk gebruikt Patricia een lotion. 
 Wat is hiervan het doel? 

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

2p  11 Patricia bekijkt daarna de huid van Aya zorgvuldig.  
 Op welke twee andere manieren kan Patricia meer te weten komen over de huid van 

Aya? 
 
1........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
 

1p  12 Na het huidonderzoek weet Patricia meer over de huid van Aya: 
− De huid van Aya heeft grote poriën. 
− De huid van Aya is vaal van kleur. 
− Zij heeft last van puistjes en comedonen. 
Welk huidtype heeft Aya? 
A een gemengde huid 
B een normale huid 
C een vette huid 
 

1p  13 Patricia vertelt dat er een gezichtswater is met een hoog percentage alcohol. 
Waarom raadt Patricia deze lotion aan voor de huid van Aya? 
A omdat hij de poriën openmaakt 
B omdat hij de de huid meer ontvet dan andere gezichtswaters 
C omdat hij de rimpelvorming vermindert 
 

1p  14 Na de reiniging krijgt Aya een masker. Patricia kiest een zuurstofmasker. 
 

Zuurstofmasker 

Gebruiksaanwijzing: 
Meng een lepel maskerstof met een dubbele hoeveelheid warm water 
tot een zalfachtig mengsel zonder klontjes. 
Breng dit gelijkmatig op de huid van gezicht en hals aan. Laat de ogen 
en de mond vrij. 
Verwijder het masker na de inwerktijd met lauwwarm water. 

 
Patricia maakt het masker aan volgens bovenstaande gebruiksaanwijzing.  
Zij let op de juiste hoeveelheden maskerstof en water. 
Hoeveel lepels water heeft Patricia nodig als zij twee lepels maskerstof gebruikt? 
A 2 lepels 
B 3 lepels 
C 4 lepels
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2p  15 Patricia wil rekening houden met de bedrijfshygiëne. 
 Noem twee hygiënische maatregelen bij het aanmaken van het masker. 

 
1........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
 

1p  16 Patricia brengt het masker aan en dekt de ogen van Aya af met vochtige watten. Ook legt 
ze een deken zorgvuldig over Aya heen.  
Waarom legt Patricia een deken over Aya heen? 
A om de werking van het masker te bevorderen 
B om ervoor te zorgen dat Aya ontspannen ligt 
C om te voorkomen dat Aya het koud krijgt  
 

1p  17 Hoe lang moet het masker inwerken? 
A 10 minuten 
B 15 minuten 
C 20 minuten 
 
 

Lies heeft gedurende de hele behandeling aandachtig staan kijken naar 
Patricia en Aya. Maar tijdens de inwerktijd van het masker loopt Lies door naar 
een volgende stand. 
Lies wil even alleen zijn. Sinds haar verjaardagsfeest, de vorige week, voelt 
Lies zich niet fit.

 
2p  18 Het is erg laat geworden op haar feest. 

 Noem twee andere oorzaken waardoor Lies zich na het feest niet goed kan voelen. 
 
1........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
 

1p  19 Lies is naar de dokter geweest. De dokter vroeg wat er aan de hand was. 
Waar vroeg de dokter dan naar?  
A naar de besmetting 
B naar de infectie 
C naar de symptomen  
 

1p  20 De dokter heeft een diagnose gesteld. 
Wat wordt verstaan onder een diagnose stellen? 
A een medicijn voorschrijven  
B een patiënt onderzoeken  
C gegevens noteren in een patiëntenbestand  
D vaststellen wat er aan de hand is 
 

1p  21 De dokter dacht aan een infectieziekte aan de luchtwegen. 
Waardoor wordt een infectieziekte veroorzaakt? 
A door antibiotica 
B door een ongezonde levenswijze  
C door micro-organismen  
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1p  22 De dokter vertelde dat de incubatietijd van deze ziekte maar heel kort is. 
Wat wordt verstaan onder incubatietijd? 
A de tijd die nodig is om te herstellen na een ziekte 
B de tijd tussen besmetting en ziek worden 
C de tijd tussen ziek zijn en beter worden 
 
 

 
Toepassing: Om ophoesten gemakkelijker te 
maken als dit door taai slijm wordt bemoelijkt. 
 
Gebruiksaanwijzing 

leeftijd per keer max. per 24 u. 
3-7 jr 1 zakje 2 zakjes 

vanaf 7 jr 1 zakje 3 zakjes 
 
De inhoud van een zakje in een glas water oplossen 
en direct opdrinken. 
Samenstelling: Bevat per zakje 20 mg 
acetylcysteïne en mannitol. Voor overige 
bestanddelen: zie bijsluiter. 
Niet te gebruiken: Bij overgevoeligheid voor 
acetylcysteïne. Zonder doktersadvies door personen 
die een maagzweer hebben (gehad). 

Lees voor het gebruik de bijsluiter. 
Houdt geneesmiddelen altijd buiten het bereik 
van kinderen. 
Bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren 

 
2p  23 Omdat Lies ook hoest heeft de dokter een medicijn voorgeschreven (zie de afbeelding 

hierboven). 
 Noem twee groepen patiënten die dit medicijn niet zonder meer mogen gebruiken. 

 
1........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
 

1p  24 De dokter heeft Lies aangeraden vóór gebruik de bijsluiter goed te lezen. 
Wat is een bijsluiter?  
A de verpakking van een medicijn 
B het recept voor een medicijn 
C informatie over een medicijn 
 

1p  25 Niet alle medicijnen kunnen bewaard worden. 
Wat moet Lies doen met medicijnen die ze na haar ziekte overhoudt? 
A aan iemand geven die dezelfde ziekte heeft 
B in de vuilnisbak gooien 
C terugbrengen naar de apotheek 
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1p  26 De dokter heeft met Lies een paar preventieve maatregelen tegen ziekte besproken. 
Wat zijn preventieve maatregelen tegen ziekten? 
A infectieziekten bestrijden 
B medicijnen innemen 
C de duur van ziekten verkorten 
D iets doen om ziekten te voorkomen 
 

2p  27  Hoe kan Lies voorkomen dat ze anderen besmet? 
 Noem twee manieren.  
 
1........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
 

1p  28 De dokter vertelde dat je tegen een ziekte immuniteit kunt opbouwen. 
Wat betekent immuun zijn? 
A een vitaminetekort hebben  
B gezond zijn door goede voeding 
C voldoende antistoffen hebben tegen een ziekte 
D weinig weerstand hebben tegen ziekte  
 

1p  29 Met welke vorm van gezondheidszorg heeft Lies te maken gehad? 
A met de basisgezondheidszorg 
B met de eerstelijnszorg 
C met de tweedelijnszorg 
D met de derdelijnszorg 
 
 

Intussen loopt Lies verder. Haar aandacht wordt getrokken door een grote 
stand. Een aardige man toont allerlei zaken voor de inrichting van een 
schoonheidssalon. Hij demonstreert een nieuwe behandelstoel die elektrisch te 
bedienen is. Daarbij legt hij uit dat de stoel ergonomisch verantwoord is.  
Hij toont ook een afvalbak waarin gescheiden afval kan worden bewaard. 

 
1p  30 Waarom is een elektrisch te bedienen stoel ergonomisch verantwoord? 

A omdat hij beter zit 
B omdat hij bijdraagt tot het ontlasten van de rug 
C omdat hij de salon een luxe uitstraling geeft 
 

1p  31 Waarvoor is de afvalbak waarin je afval kunt scheiden handig? 
A voor het economisch gebruik van materialen 
B voor het milieubewust omgaan met de omgeving 
C voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden 
 

1p  32 De afvalbak is gemaakt van synthetisch materiaal. 
Welk voordeel heeft synthetisch materiaal? 
A Het geeft de bak een luxe uitstraling. 
B Het maakt de bak veilig in gebruik. 
C Het vergemakkelijkt het schoonmaken. 
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1p  33 Na de uitleg gaat Lies terug naar de stand van de schoonheidsspecialiste. Het masker is 
bij Aya verwijderd. De schoonheidsspecialiste is nu bezig met het aanbrengen van een 
dagcrème. 
Waarom brengt ze een dagcrème aan? 
Dagcrème  
A beschermt de huid. 
B bevochtigt de huid. 
C maakt de huid extra glad. 
 
 

Op de beurs is ook een stand van een grote kappersfirma. Ook daar wordt 
gedemonstreerd. De demonstratie begint met het wassen van het haar van een 
model. 

 
1p  34 De kapper die de demonstratie geeft stelt de wasbak af op de juiste hoogte. 

Waarmee moet hij rekening houden?  
A met de lengte van de watertoevoerslang 
B met de lengte van het model 
C met zijn eigen lengte 
 

1p  35 Waartegen moet de wasbak aansluiten? 
A tegen de handdoek van het model 
B tegen de nek van het model 
C tegen het hoofd van het model 
 

1p  36 Het haar van het model voelt stug aan en is dof. 
Welke haarsoort heeft het model? 
A droog haar 
B normaal haar 
C vet haar 
 

1p  37 De kapper wacht na de tweede wassing twee minuten. Daarna spoelt hij de shampoo uit. 
Waarom wacht hij twee minuten? 
A omdat hij de klant even wil laten bijkomen van de stevige hoofdmassage 
B omdat de shampoo gemakkelijker uit te spoelen is als hij twee minuten wacht 
C omdat hij de shampoo wil laten inwerken op haren en hoofdhuid  
 

1p  38 Omdat de shampoo geconcentreerd is, moet er vóór het gebruik nog iets aan worden 
toegevoegd.  
Wat moet er vóór het gebruik worden toegevoegd aan de shampoo? 
A water 
B waterstofperoxide van 3% 
C waterstofperoxide van 6% 
 

1p  39 Voordat het haar gewassen wordt, is het meestal wat vet en vuil. 
Op welk moment zijn vet en vuil uit het haar losgemaakt?  
A als de shampoo is ingemasseerd 
B als de shampoo is opgebracht 
C als de shampoo schuimt 
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1p  40 De kapper spoelt de shampoo heel goed uit, omdat er zich anders problemen kunnen 
voordoen. 
Wat gebeurt er met het haar als de shampoo niet volledig wordt uitgespoeld? 
Het haar wordt 
A glanzend. 
B kroezend. 
C plakkerig. 
 

1p  41 Waarom wordt na het wassen een conditioner op het haar aangebracht? 
A om de bloedcirculatie te bevorderen 
B om de werking van de talgklieren af te remmen 
C om het haar te laten glanzen 
 

1p  42 Met welke laag van het haar komt de conditioner het eerst in aanraking? 
A met de merglaag 
B met de schubbenlaag 
C met de vezellaag 
 

1p  43 Na het uitspoelen van de conditioner kamt de kapper het haar door met een grove kam.  
Op welke plek moet de kapper beginnen met het doorkammen van het haar? 
A in de bovenpartij 
B in de nekpartij 
C in de zijpartij 
 

1p  44 Lies en Aya hebben trek gekregen. Op de beurs is een kleine snackbar. Ze kopen daar 
iets te eten. 
Bij het kiezen van vlees houdt Aya rekening met haar islamitische achtergrond. 
Welke soort vlees zal Aya niet nemen? 
A kippenvlees 
B lamsvlees 
C rundvlees 
D varkensvlees 
 

1p  45 Lies hecht veel belang aan welvaart. 
Wat zal ze dan heel belangrijk vinden? 
A een goede gezondheid 
B een leuke baan  
C een leuke vriend 
D genoeg geld 
 

1p  46 Een goede gezondheid en welvaart kunnen goed samengaan. 
Uit welk voorbeeld blijkt dit?  
A bij het kopen van voedsel op de kwaliteit letten  
B een dure spuitbus deodorant kunnen kopen 
C met een auto overal naartoe kunnen rijden 
 



400034-2-726o 10 ga naar de volgende pagina 

 
Na de lunch gaan de twee vriendinnen verder.  
Er is ook een firma die gereedschappen voor schoonheidsverzorging aanbiedt. 
Schoonheidsspecialiste Els demonstreert het epileren van de wenkbrauwen. Aya 
en Lies kijken aandachtig toe.

 
1p  47 Op het werktafeltje liggen de verschillende soorten pincetten klaar om te epileren. 

Welk pincet gebruikt de schoonheidsspecialiste om een enkel haartje weg te halen? 
A een automatisch pincet 
B een elektrisch pincet 
C een gewoon pincet
 

2p  48  Noem nog twee producten en/of gereedschappen die op het werktafeltje aanwezig  
 moeten zijn voor het epileren van wenkbrauwen. 
 
1........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
 

1p  49 Hoe maakt Els de pincetten klaar voor gebruik? 
A Zij desinfecteert ze met alcohol 70%. 
B Zij legt ze even in een bakje met chloor. 
C Zij wast de pincetten af met heet water. 
 
 
Aya kijkt intussen wat rond in de stand en ziet een grote poster met een tekening van 
haren. Op de poster staat de volgende afbeelding. 
 
 
 

  
 
 

1p  50 Bij welke ontharingsmethode wordt de gehele haar verwijderd? 
A bij het epileren 
B bij het gebruik van ontharingscrème  
C bij het scheren 
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1p  51 Els bepaalt de lengte van de wenkbrauw. 
Hoe doet ze dat? 
A door te borstelen met een wenkbrauwborsteltje en te kijken 
B door te meten met een pincet 
C door te meten met een wenkbrauwborsteltje 
 

1p  52 Bij het epileren moet Els de volgende handelingen in een bepaalde volgorde doen.  
1 de huid spannen 
2 een haartje uit de huid trekken 
3 de huid en pincetten desinfecteren 
Wat is de juiste volgorde van deze handelingen? 
A 1 – 2 – 3  
B 2 – 1 – 3 
C 3 – 1 – 2 
 

1p  53 Terwijl Els de haartjes verwijdert, kijken Aya en Lies toe. Het valt hun op, dat het model  
lange wimpers heeft. 
Welke functie hebben wimpers? 
Wimpers beschermen de ogen tegen 
A koude. 
B stoten. 
C vuil. 
 

1p  54 Als Els klaar is, reinigt en desinfecteert zij de gebruikte gereedschappen. Zij legt deze 
weer klaar voor de volgende demonstratie. 
Bij welke soort hygiëne hoort deze handeling? 
A bij de bedrijfshygiëne 
B bij de persoonlijke hygiëne 
C bij de producthygiëne 
 
 

Lies en Aya gaan nu samen verder en komen bij een stand van 
haarverzorgingsproducten. Omdat Lies zich wat beter voelt, wil ze wel een keer 
meedoen aan een demonstratie van permanenten.

 
1p  55 Wat is een andere naam voor ‘permanentbehandeling’?  

A crèmebehandeling 
B oliebehandeling 
C structuurbehandeling 
 

1p  56 Het haar van Lies wordt vóór het wikkelen afgedeeld in 9 vakken.  
Welke kam moet bij het afdelen worden gebruikt? 
A een grove kam 
B een knipkam 
C een puntkam 
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1p  57 De kapster spreidt het haar zorgvuldig over de wikkels. 
Wat wordt door deze spreiding bevorderd? 
A de kwaliteit van het haar 
B de spanning van het haar op de wikkels 
C het aansluiten van de wikkels 
D het tempo van het wikkelen
 

3p  58 Als de wikkels zijn ingedraaid, wordt de permanentvloeistof op het haar aangebracht. 
De permanentvloeistof heeft drie werkzame bestanddelen. 

 Schrijf achter elk bestanddeel de werking op.  
Kies uit: 
− verbreekt de zwavelbruggen 
− vertraagt de werking 
− opent de schubbenlaag 
 
ammonia ...........................................................................................................................  
 
thioglycolzuur ....................................................................................................................  
 
bufferstof ...........................................................................................................................  
 

1p  59 Op welke manier kan de werking van permanentvloeistof worden versneld?  
A door het gebruik van dunne wikkels 
B door het gebruik van een warmtebron 
C door het verhogen van de spanning van het haar op de wikkels 
 

1p  60 Lies krijgt tijdens de behandeling een kopje koffie.  
Ook hierbij moet de bedrijfshygiëne worden nageleefd. 
Waaruit blijkt dat de regels van de bedrijfshygiëne goed worden nageleefd? 
A De koffie is vers gezet. 
B De koffie zit in een nat wegwerpbekertje. 
C Het kopje is schoon. 
 

1p  61 Na het inwerken van de permanentvloeistof moeten de krullen worden vastgelegd en de 
haren moeten hun glans terugkrijgen. Dat heet stabiliseren.  
Welke eigenschap heeft de vloeistof die hiervoor wordt gebruikt? 
A ze is basisch 
B ze is neutraal 
C ze is zuur 
 

1p  62 Welk bestanddeel van de stabilisatievloeistof legt de krullen vast? 
A alcohol 
B shampoo 
C waterstofperoxide 
 

1p  63 Welk bestanddeel van deze vloeistof geeft het haar zijn glans terug? 
A ammonia 
B shampoo 
C wijnsteenzuur 
 



400034-2-726o 13 ga naar de volgende pagina 

1p  64 De stabilisatievloeistof moet worden verdund in de verhouding 1 : 1. 
Hoeveel water moet worden toegevoegd aan 80 ml geconcentreerde vloeistof? 
A     80 ml 
B   800 ml 
C 8000 ml
 

1p  65 Na afloop van de demonstratie zegt Lies tegen haar vriendin: 
“Ik vond dat de kapster erg naar transpiratie rook.” 
Welke regels zijn door deze kapster niet goed nageleefd? 
de regels van de  
A Arbowet 
B bedrijfshygiëne 
C lichaamshygiëne 
 

2p  66 Lies en Aya hebben het gezamenlijke uitstapje erg leuk gevonden. 
 Van welke twee vormen van gezondheid is hier sprake? 

 
1........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
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