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 UITERLIJKE VERZORGING CSE KB 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 53 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
 



500014-1-690o 2 ga naar de volgende pagina 

 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
SALON FLEUR 
 

Salon Fleur is een gecombineerde salon voor haar- en schoonheidsverzorging. 
Er werken drie kapsters en twee schoonheidsspecialistes. 
Ellis en Freddy gaan binnenkort trouwen. Ellis heeft besloten om haar bruidskapsel 
en haar make-up bij salon Fleur te laten verzorgen. 
Ook de familieleden maken in salon Fleur afspraken voor de grote dag. 
Na de huwelijkssluiting, die plaatsvindt op kasteel Hogenrade, wordt in de kasteeltuin  
een feestelijke lunch geserveerd.  

 
 
ELLIS 
 

1p  1 Ellis kijkt ernaar uit om samen met Freddy op zichzelf te gaan wonen. Zij voelt zich 
geestelijk volwassen. 
Wanneer is men geestelijk volwassen? 
A als men contacten met anderen kan leggen 
B als men in aanmerking komt voor een studiebeurs 
C als men klaar is met school 
D als men zelf verantwoorde beslissingen kan nemen 
 

1p  2 Ellis wil na haar huwelijk blijven werken. Zij doorbreekt daarmee het traditionele 
rolpatroon van haar ouders. 

 Geef een omschrijving van het begrip rolpatroon. 
 

2p  3 Ellis wil wel tijd overhouden om regelmatig haar oma van 81 jaar te kunnen bezoeken. 
De zintuigen van oma gaan achteruit.  

 Noem nog vier lichamelijke gevolgen van het ouder worden. 
 

2p  4 De oma van Ellis heeft diabetes mellitus.  
 Noem vier verschijnselen van deze ziekte. 

 
2p  5 Ellis is de jongste dochter van mevrouw Van Megen. Na dit huwelijk zijn er geen kinderen 

meer thuis. Mevrouw Van Megen ziet erg tegen deze verandering op.  
Om de leegte op te vullen overweegt mevrouw Van Megen om weer aan het werk te 
gaan. 

 Noem drie andere mogelijke redenen voor mevrouw Van Megen om weer te gaan 
werken. 
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1p  6 In het bruidsboek ziet Ellis onderstaande voorbeelden van moderne bruidskleding. 
Zelf heeft ze gekozen voor een romantische bruidsjurk. Zij volgt hiermee haar eigen 
smaak. 
 

 
 
Op welke manier beoordeelt Ellis hiermee de bruidsmode? 
A modebewust en objectief 
B slaafs en bevooroordeeld 
C zelfstandig en subjectief 
 

2p  7  Noem, behalve het volgen van de eigen smaak, nog drie andere redenen waarom 
mensen afwijken van de laatste mode. 

 
2p  8 Ellis probeert op haar huwelijksdag normaal te ontbijten, want het duurt nog wel even tot 

de feestelijke lunch. 
 Noem drie redenen waarom mensen eten. 

 
1p  9 Ellis heeft de laatste tijd meer op haar voeding gelet. 

Zij wilde voor de huwelijksdag wat afvallen. 
Wat is een gezonde manier om af te vallen? 
A een streng vermageringsdieet volgen 
B gevarieerd eten, zonder snacks tussendoor  
C regelmatig een maaltijd overslaan 
 

3p  10 Ellis weet dat vitaminen belangrijk zijn voor huid en haar. Daarom heeft ze ook gelet op 
gezond eten. 
In het schema in de uitwerkbijlage zijn de vitamines B, D en H opgenomen. 

 Vul voor elke vitamine twee voorbeelden van de werking in. 
 

2p  11 In gezonde voeding komen brandstoffen, bouwstoffen en regulerende stoffen voor. 
 Geef twee voorbeelden van de regulerende werking van voedingsstoffen.
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2p  12 Na het bezoek aan Salon Fleur gaat het hele gezelschap naar het kasteel voor de 
huwelijkssluiting en het feestelijke lunchbuffet. Bij de samenstelling van het buffet is er 
rekening gehouden met de verschillende gasten en hun voedingsgewoonten. 
Het buffet bevat onder andere de volgende gerechten: 
− tomatenroomsoep 
− gemengde salade met geitenkaas 
− rijst-bonensalade  
− ovenschotel met paddestoelen 
 

 Noem twee punten die er op wijzen dat deze gerechten geschikt zijn voor vegetariërs. 
 

2p  13 In andere landen en culturen komen andere manieren van lichaamsverzorging en hygiëne 
voor. 

 Geef daarvan drie voorbeelden. 
 
 
DE MOEDER VAN ELLIS BIJ DE SCHOONHEIDSSPECIALISTE 
 

Mevrouw Van Megen, de moeder van Ellis, heeft met Salon Fleur verschillende afspraken 
gemaakt. Ze wil graag een gezichtsbehandeling en op de trouwdag zelf wil ze zich laten 
opmaken. 
Sandra is de schoonheidsspecialiste die mevrouw Van Megen gaat behandelen.  

 
1p  14 Sandra ziet eruit als een echte schoonheidsspecialiste.  

Welke bijzondere kenmerken of aspecten bepalen het uiterlijk van de schoonheidsspecialiste?  
A de afkomst, de kleding, de taal  
B de beroepskleding, het lichaamsgewicht, de verzorging  
C de houding, de kleding, de verzorging  
D de taal, het vakmanschap, de verzorging 
 

2p  15 Voor haar werk is het een vereiste dat Sandra een frisse lichaamsgeur heeft. Daarvoor 
gebruikt zij onder andere een deodorant. 

 Welke drie andere maatregelen kan Sandra nemen om een frisse lichaamsgeur te 
hebben? 

 
2p  16 Om de gezichtsbehandeling voor te bereiden moet Sandra de volgende handelingen in de 

goede volgorde uitvoeren: 
1 eigen make-up en kapsel bijwerken 
2 vuile was van de vorige behandeling in de wasmand doen 
3 mevrouw Van Megen ontvangen in de behandelruimte  
4 de benodigde materialen en producten voor de nieuwe behandeling klaarzetten 
5 de behandeltafel van de vorige behandeling opruimen en schoonmaken 
6 de kleding van mevrouw Van Megen aannemen en de schoenen onder de 

behandelstoel zetten 
 

 Zet deze handelingen in de juiste volgorde. 
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1p  17 Voordat Sandra met de behandeling begint, doet zij een beetje reinigingsmelk op de 
zijkant van de hals van mevrouw Van Megen. 
Waarom moet zij dat doen? 
A om vast te kunnen stellen of de reinigingsmelk goed opgenomen wordt door de huid 
B om te kunnen zien of mevrouw Van Megen overgevoelig is voor dit product 
C om te kunnen testen of de reinigingsmelk goed verdeeld kan worden op de huid 
 

3p  18 Sandra gebruikt drie van de onderstaande producten voor de oppervlaktereiniging van de 
gezichtshuid. 
 

 
 

 Noteer de nummers van deze drie producten op je antwoordblad en schrijf achter elk 
nummer de werking van het product op. 

 
2p  19 Als Sandra de behandeling uitvoert zoals op onderstaande tekening, is zij niet vakkundig 

bezig. 
 

 
 

 Welke vier fouten maakt ze dan? 
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 4p  20 Voordat Sandra met de gezichtsbehandeling verdergaat, bekijkt zij de huid zorgvuldig en 
vult zij het huidanalyseformulier in. 
Zij heeft het volgende vastgesteld: 
− De huid van mevrouw Van Megen is op voorhoofd, neus en kin weinig doorbloed en 

glimt op die plekken. 
− Er zijn wat comedonen op neus en kin; de poriën zijn daar vergroot. 
− De wangen zijn roze en mat en de poriën zijn daar fijn van structuur. 
− Onder de ogen zitten enkele milia. 
− Op de wangen en de kin zitten enkele moedervlekjes. 
 

 Neem de gegevens over in het formulier in de uitwerkbijlage; kruis de juiste hokjes 
aan. 
Vergeet niet ook de bijzonderheden in te vullen door de juiste hokjes zwart te maken. 

 
1p  21 Na de huidreiniging zet Sandra het stoomapparaat aan.  

Vooraf heeft ze het reservoir gevuld. 
 

 
 
Wat heeft zij in het reservoir gedaan? 
A gedesinfecteerd water 
B gedestilleerd water 
C gesteriliseerd water 
D warm water uit de kraan 
 

1p  22 Bij welke van de volgende huidsoorten kan het stoomapparaat gebruikt worden? 
A bij een droge, gevoelige huid 
B bij een huid met acne 
C bij teleangiëctasieën
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2p  23 Elektrische apparaten, zoals het stoomapparaat, moeten voldoen aan een aantal 
veiligheidsnormen. Als ze goedgekeurd zijn krijgen ze een keurmerk. 
Zo bestaat er  
1 een Nederlands keurmerk en 
2 een Europees keurmerk. 
 

 Neem de nummers 1 en 2 over op je antwoordblad en noteer achter elk nummer de 
naam van het keurmerk. 

 
1p  24 Na het stomen brengt Sandra een poedermasker op. 

Welke werking heeft een poedermasker op de gezichtshuid? 
A een reinigende werking  
B een stimulerende werking 
C een vochtvasthoudende werking 
 

2p  25 Sandra merkt na de gezichtsbehandeling dat zij iets is uitgelopen op haar tijdschema. 
 Hoe kan Sandra in de toekomst voorkomen dat dit gebeurt?  

 Geef aan hoe ze dat in twee stappen kan doen. 
 

2p  26 Het desinfecteren gebeurt in de salon op verschillende manieren.  
 Maak de juiste combinaties. 

 Neem de nummers 1 tot en met 4 over op je antwoordblad en noteer achter elk 
 nummer de letter van de juiste manier. 
1 eigen handen  a  behandelen met alcohol 70% 
2 handdoeken  b  nabehandelen met desinfecteermiddel 
3 kwasten   c  wassen op 90 oC 
4 wondje   d  wassen met vloeibare zeep en nabehandelen met 

          desinfecteermiddel 
 
 

Sandra zoekt na de gezichtsbehandeling de kleuren uit voor de make-up op de trouwdag. 
Mevrouw Van Megen heeft donkerbruin haar, donkere wenkbrauwen en haar ogen zijn 
blauw. Haar huid is mooi gebruind.  
Op de trouwdag draagt mevrouw Van Megen een zilvergrijs mantelpakje. 

 
1p  27 Welke kleurencombinatie kan Sandra het beste aanraden? 

A bruine mascara, lichtbruine oogschaduw en oranje lippenstift 
B zwarte mascara, donkerblauwe oogschaduw en rode lippenstift  
C zwarte mascara, groene oogschaduw en lila lippenstift 
 

1p  28 Op de trouwdag zelf komt mevrouw Van Megen naar de salon voor het laten aanbrengen 
van de make-up. 
Hoe moet Sandra de vloeibare make-up aanbrengen? 
A de make-up direct uit de tube met de vingers op de huid verdelen en uitwerken met 

een vochtig make-upsponsje 
B de make-up op een spatel doen, dan direct op de huid verdelen en uitwerken met de 

vingers 
C de make-up op een spatel doen, stipsgewijs op de huid verdelen en uitwerken met 

een vochtig make-upsponsje 
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1p  29 Na de vloeibare make-up brengt Sandra de lippenmake-up aan. 
Welke producten en materialen gebruikt Sandra hierbij? 
A desinfecteermiddel, een kwastje, lippenpotlood en lippenstift 
B lipgloss, lippenstift, een lippenpenseel en een spatel  
C lipliner, een lippenpenseel, lippenstift en een spatel 
 

3p  30  Welke drie handelingen moet Sandra verrichten bij het aanbrengen van de lippenstift?  
De materialen zijn al gedesinfecteerd. 

 
2p  31 Mevrouw Van Megen heeft een vierkante gezichtsvorm. Zij wil graag dat haar gezicht 

langer lijkt. 
 Waar en in welke vorm moet Sandra de blusher aanbrengen? 

 
1p  32 Welke gezichtsvorm wil Sandra zoveel mogelijk benaderen met de correctie? 

A de lange gezichtsvorm 
B de ovale gezichtsvorm 
C de ronde gezichtsvorm 
D de vierkante gezichtsvorm 
 
 
DE OMA VAN ELLIS BIJ DE KAPSTER 
 

Dilek werkt als kapster in Salon Fleur. 
Mevrouw Delmonte, de oma van de bruid, komt vandaag voor het eerst in de salon. Ze 
heeft een afspraak om het haar te laten wassen, knippen en föhnen. 
Eigenares Anita wil dat voor iedere nieuwe klant een kaart met gegevens over het haar 
wordt ingevuld. Daarvoor moet het haar van de klant uitgebreid worden onderzocht. Dit 
onderzoek moet op niet-gewassen haar worden uitgevoerd. 

 
1p  33 Dilek moet als kapster voldoen aan de regels voor een goede lichaamshygiëne.  

Wat valt onder goede lichaamshygiëne? 
A goed gepoetste schoenen 
B goed verzorgde handen  
C zorgvuldig aangebrachte lippenstift 
 

1p  34 Wat is een eigenschap van het haar? 
A haar is antistatisch 
B haar is elastisch 
C haar is steriel 
 

1p  35 Wat is een functie van het haar? 
A beschermen 
B communiceren 
C voeden 
 

2p  36  Waarom moet een kapster voldoende gegevens over het haar van een klant hebben?  
 Geef twee redenen. 
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2p  37 Dilek gaat nu eerst de kaart invullen. 
 Welke gegevens over het haar kunnen het beste bij niet-gewassen haar worden 

vastgesteld? 
Noem er twee. 

 
2p  38 Dilek wil weten of het haar van haar klant droog, vet of normaal is. 

 Noem drie manieren waarop ze dit kan vaststellen. 
 

1p  39 Dilek ziet dat het haar van mevrouw Delmonte mooi glanst. 
Wat is daarvan de oorzaak? 
A Het haar is gesloten.  
B Het haar is getoupeerd. 
C Het haar is poreus. 
 

2p  40 Met behulp van de micrometer kan Dilek meer te weten komen over het haar van 
mevrouw Delmonte. 

 Noem de twee gegevens die ze met de micrometer kan vaststellen. 
 

2p  41  Op welke manier kan Dilek met de micrometer onderzoeken of mevrouw Delmonte 
bandhaar heeft? 

 Leg uit.  
 

1p  42  Welk hulpmiddel moet Dilek gebruiken om de haarkleur van mevrouw Delmonte vast 
te stellen? 

 
1p  43 Wat moet er na het haaronderzoek zeker worden gereinigd? 

A de haarmicrometer en de handen van Dilek 
B de haarmicrometer en het haar van mevrouw Delmonte 
C de handen van Dilek en de wasbak 
D de wasbak en het haar van mevrouw Delmonte 
 
 

Als Dilek klaar is met het haaronderzoek en het wassen en knippen, gaat ze het haar van 
mevrouw Delmonte föhnen. 

 
2p  44  Noem vier gereedschappen en/of producten die Dilek speciaal voor het föhnen nodig 

heeft. 
 

1p  45 Vóór ze met het föhnen begint, zet Dilek haar klant even onder een droogkap. 
 Wat is een goede reden om dat te doen? 

 
2p  46 Dilek brengt ook nog een föhnversteviger aan op het haar van mevrouw Delmonte. 

 Geef drie redenen om vóór het föhnen een föhnversteviger aan te brengen. 
 

1p  47 Mevrouw Delmonte heeft kort haar. Dilek denkt dat het niet nodig is om het natte haar van 
haar klant voor het föhnen af te delen. 

 Heeft Dilek gelijk of niet? 
 Leg uit waarom. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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2p  48 Voor haar föhnkapsel heeft mevrouw Delmonte de volgende wensen: 
1 ze wil stevige krullen in de achterpartij 
2 ze wil veel volume boven op het hoofd 

 Welke föhnborstels moet Dilek kiezen? 
Kruis de juiste hokjes aan in het schema op de uitwerkbijlage. 

 
1p  49 Wanneer past Dilek technisch föhnen toe? 

A als ze het haar kneedt met de hand 
B als ze scruncht met de hand 
C als ze volume maakt met een diffuser 
D als ze volume maakt met een ronde föhnborstel   
 

1p  50 Tijdens het föhnen houdt Dilek rekening met de natuurlijke valling van het haar van haar 
klant. 
Waarom moet ze dat doen? 
A om de houdbaarheid van het kapsel te verbeteren 
B om de inplanting van het haar te verbeteren 
C om de kwaliteit van het haar te verbeteren 
 

1p  51 Waarom moet Dilek af en toe de föhn overnemen van de rechter- in de linkerhand? 
A om te voorkomen dat de hoofdhuid verbrandt door de hete lucht 
B om te voorkomen dat de klant ongemakkelijk moet zitten 
C om te voorkomen dat zijzelf een verkeerde lichaamshouding aanneemt 
 

1p  52 Als Dilek klaar is met föhnen vindt ze de zijpartijen nog niet stevig genoeg. 
 

 
 

 Met welke twee warmte-apparaten kan Dilek dat verbeteren? 
 

1p  53  Welk gereedschap moet Dilek zeker na elke föhnbehandeling haarvrij maken? 
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