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PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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ORIËNTATIE 
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AFTEKENLIJST 

 

Aftekenlijst  

Checklist Check 

leerling 

Check 

docent 

Telefoongesprek voeren   

Klant ontvangen   

Koffie of thee zetten en serveren   

Afscheid nemen van de klant   

Handdoeken vouwen   

Klant installeren voor gezichtsbehandeling   

Gezichtsbehandeling   

Opdracht make-upkwasten   

Dagmake-up aanbrengen   

Spullen klaarzetten handbehandeling   

Uitvoering handbehandeling   

Handmassage   

Opdracht flyer borstels en kammen   

Voorbereiding haren wassen bij klant   

Haren wassen bij klant   

Haren drogen bij klant   

Volume creëren in haren klant   

Krullen föhnen bij klant   

Kapsel van klant verstevigen   

Borstels en kammen schoonmaken   
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DIT DOE JE VOOR EEN BEHANDELING 

 

De telefoon gaat. Het is een klant De meeste klanten die in de kapsalon of schoonheidssalon komen 

hebben een afspraak. Klanten maken vooral telefonisch afspraken. 

 

Je moet dus weten hoe je de telefoon aanneemt. Doe dit als volgt: 

• Begroet met goedemorgen of goedemiddag. 

• Noem de naam van de salon. 

• Noem je eigen naam. 

• Vraag waarmee je de klant kunt helpen. 

• Als de klant een afspraak wilt maken voor een behandeling 

dan noem je de data en tijdstippen die beschikbaar zijn. 

• Als de klant een datum en tijd noemt dan schrijf je die 

meteen op. 

• Vraag of je de klant verder nog ergens mee kunt helpen. 

• Herhaal de afgesproken datum en tijd. 

• Wens de klant een prettige dag en sluit het gesprek af. 

 

 Opdracht 

Oefen met het voeren van een telefoongesprek. 

 

Je medecursist speelt de rol van klant en jij neemt de telefoon 

op.  Een derde medecursist observeert hoe het telefoongesprek 

verloopt. 

 

Daarna schuiven de rollen nog twee keer door. Je bent dus een keer 

klant, een keer observant en een keer degene die de telefoon aan- 

neemt. 

 

Als je de rol van de klant speelt, mat je zelf bedenken wat voor 

behandeling je wilt en wanneer. 

 

Paraaf voor gezien docent:  

 

 

 

 
Telefonische afspraak: noteer direct in de 

agenda 
 

 

Afspraak, agenda, check Zojuist heb je geoefend met het voeren van een gesprek met een 

klant die een behandeling wenst. Als het goed is zijn jullie tot een da-

tum en tijdstip gekomen. Het is belangrijk dat dit goed in de agenda 

wordt genoteerd om te voorkomen dat er dubbele afspraken ge- 

maakt worden. 

 

Ook is het belangrijk dat je weet hoelang de verschillende behande- 

lingen duren. Het is namelijk niet prettig als een klant moeten 

wachten. 

 

De agenda kan een papieren variant zijn of een speciaal software- 

programma op de computer. Bij de papieren variant is het belangrijk 

dat je duidelijk schrijft. Bij de agenda op de computer is het 

belangrijk dat je goed opslaat. 

 
Past de behandeling qua tijd op deze plek? 
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Koffie en thee zetten Het verschilt per salon op welke manier ze koffie en thee zetten. Je 

kunt eenvoudig thee zetten met behulp van een fluitketel of water- 

koker en koffie zetten met een koffiezetapparaat. Het nadeel 

daarvan is dat je moet wachten tot het water kookt en tot de koffie 

doorge-lopen is 

 

Meestal wordt er gekozen voor een automaat of koffiemachine. In 

een koffiemachine worden de koffiebonen vers gemalen, kunnen er 

één of twee kopjes koffie gemaakt worden en heeft de klant dus 

altijd een vers en warm kopje koffie. 

 

Je hebt ook automaten waaruit je koffie en heet water kunt halen. 

De koffiemachine vul je met poeder om koffie te kunnen tappen.  

 

Snel thee zetten kan ook met een kokendwaterkraan. Als je die op 

een speciale manier bedient, stroomt er kokend heet water uit de 

kraan. 

 

Als je ergens bent waar je niet weet hoe en welk apparaat er ge-

bruikt wordt, is het belangrijk om uitleg te vragen. 

 
Met een koffiemachine heb je altijd verse 

koffie 
 

  

Vraag 

 7  Op welke manier en met welk apparaat wordt er bij je thuis 

thee gezet? 

 

 
 

 

Kopje koffie of thee, mevrouw? Afhankelijk van de behoefte en het meest geschikte moment bied je 

koffie of thee aan. Je vraagt vriendelijk of de klant zin heeft in een 

kopje koffie of thee. Zo ja, dan maak je de koffie of thee voor de 

klant. Zorg dat je bij beide een koekje op het schoteltje legt en 

suiker. Bij een kopje koffie hoort ook nog melk op het schoteltje te 

liggen. 

 

Je kunt de klant ook vragen wat hij of zij in de koffie gebruikt. Als er 

keus is in de smaken thee dan noem je de smaken op, of je laat de 

doos zien waaruit de klant een keus kan maken of je legt een aantal 

verschillende smaken theezakjes op een schoteltje en serveert dat 

bij de thee. 

 

Leg het lepeltje aan de bovenkant van het kopje op het schoteltje 

met het heft (= het deel dat je vastpakt) naar rechts. Zet kop en 

schotel op een dienblad en breng deze zo naar de klant. Serveer de 

koffie of thee aan de rechterkant van de klant en zorg dat het oortje 

van het kopje naar rechts wijst. (Dat doe je omdat de meeste 

mensen rechtshandig zijn). 

 

Zorg ervoor dat je het kopje of glas niet te vol schenkt en voorkom 

dat je knoeit. Het is niet prettig als de klant een kopje koffie met een 

voetbad krijgt. (Bij een voetbad ligt er koffie op het schoteltje.) 

 

 
Koffie of thee met toebehoren 
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DIT DOE JE NA AFLOOP VAN DE BEHANDELINGEN 
 

Werkplek schoonmaken en opruimen Als de klant weg is, ga je je werkplek opruimen en schoonmaken. Je 

ruimt alle spullen op. Zorg dat alle doppen op flesjes en dergelijke 

goed dicht zitten. Ruim ze op de juiste plek op en in de juiste volgor- 

de. Zorg dat het voor de volgende persoon overzichtelijk is als hij of 

zij iets nodig heeft. 

 

Schoonmaken van de haarwasbak doe je door haren uit de wasbak 

te verwijderen. Je kunt dit doen met een stukje papier. Gooi dat ver- 

volgens in de prullenbak. 

 

Spoel de haarwasbak uit en droog na met een eerder gebruikte 

handdoek (je hoeft hier dan geen nieuwe handdoek voor te pakken). 

Controleer ook de zitting en armleuningen van de stoel en maak 

deze eventueel schoon en droog. 

 

Het tafeltje waar je alle spullen van de schoonheidsbehandeling op 

had staan, neem je af met een vaatdoekje met wat allesreiniger. 

Droog het tafeltje na met een droge doek. Kijk op de grond of er niks 

ligt en raap dit eventueel op. 

 
Zo laat je de werkplek natuurlijk niet achter 
 

 

Materialen schoonmaken en opruimen Naast het schoonmaken en opruimen van de werkplek moeten ook 

de materialen die je hebt gebruikt schoongemaakt worden en 

vervolgens netjes worden opgeborgen. 

 

Hoe je kammen en borstels schoon moet maken vind je bij de prak-

tijk haar- en hoofdhuidbehandeling. 

 

Materialen die je gebruikt hebt bij de schoonheidsbehandeling, zoals 

de metalen vijl en de spatel, desinfecteer je met een desinfectiemid- 

del. Materialen die daar niet tegen kunnen spoel je af onder een 

lauwe kraan. Denk aan het wenkbrauwborsteltje bijvoorbeeld. 

 

Om meer te weten te komen hoe je alle materialen moet schoonma- 

ken, vraag je de docent naar de gebruiken. 

 
Schoonmaken 
 

 

Handdoeken wassen, drogen en 

opruimen 

Zowel in de schoonheidssalon als in de kapsalon gaan er op een dag 

veel handdoeken doorheen. Laat het niet te veel oplopen en zet tus- 

sendoor de wasmachine aan. Let wel, draai alleen een volle wasma- 

chine. Dit is kostenbesparend en beter voor het milieu. 

 

Sorteer je was op kleur. Als je nieuwe, gekleurde handdoeken hebt 

dan zul je ze een aantal keer apart van andere kleuren moeten was- 

sen. In het begin geven gekleurde handdoeken nog veel kleurstoffen 

af en dan is het jammer als je witte handdoeken bijvoorbeeld een 

vage kleur krijgen. 

 

Handdoeken zijn gemaakt van 100% katoen en kunnen veel vocht 

absorberen. Ze zijn wasbaar op 60 graden en op die temperatuur 

worden bacteriën ook gedood. Stel de temperatuur dan ook altijd in 

op 60 graden. 

 
Gebruikte handdoeken in de wasmand, 

schone op het rek 
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Make-up en jongens Bekijk het filmpje. 

 

 Vraag 

 
Jongens en make-up 
 

25  Ga in gesprek met twee anderen die deze cursus volgen en die 

het filmpje ook hebben bekeken. Wat zijn de reacties? Wat 

vinden jullie? Is er verschil in mening? Schrijf een samenvatting 

van jullie gesprek op. 

  

 

 

 
 

   

 

Make-up voor elk moment Er is verschillende make-up voor verschillenden tijdstippen, 

gelegenheden en situaties. 

 

In deze cursus gaan we ons in de praktijk alleen richten op de 

dagmake-up. 

 

 

 

 
Make-up A 
 

 
Make-up B 

 

 

 

 
Make-up C 
 

 

 Vraag 

 26  Hierboven zie je dagmake-up, avondmake-up en bruidsmake-

up. Schrijf op welke make-up bij welke afbeelding hoort. 

 
A    

 

 
B    

 

 
C    
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PRAKTIJK DAGMAKE-UP AANBRENGEN 
 

Voorbereiden praktijk dagmake-up Het is belangrijk dat je make-up aanbrengt op een schone en dus ge-

reinigde huid. Als laatste heb je daarbij dagcrème aangebracht. Dat 

is belangrijk voordat je make-up aanbrengt op het gezicht. 

 

Pak het stappenplan van de gezichtsbehandeling erbij en voer deze 

uit voordat je verder gaat met de praktijk make-up aanbrengen. Ook 

het ontvangen en installeren van de klant hoort erbij. 

 

Het is verder belangrijk dat je op de hoogte bent van de wensen van 

de klant en dat je tijdens het aanbrengen van de make-up veel com-

municeert en uitlegt.  

 

 

 

Benodigdheden praktijk dagmake-up • Make-upkwasten 

• Make-upreiniging 

• Wattenpads, tissues, wattenstaafjes 

• Primer 

• Foundation 

• Gezichtspoeder 

• Rouge 

• Wenkbrauwproducten: wenkbrauwborsteltje, wenkbrauw-

potlood 

• Oogproducten: oogschaduw, mascara, oogpotlood, eyeliner 

• Lipproducten: lippotlood, lippenstift  
Make-up: zoveel om te gebruiken  

  

 

 

Stappen aanbrengen dagmake-up 1. Overleg altijd met de klant wat de wensen zijn qua make-up 

hoeveelheid, kleur, etc. 

 

2. Vertel de klant iedere keer wat je doet en kies de kleuren samen 

uit. 

 

3. Breng eventueel een primer aan over de dagcrème nadat deze 

goed ingetrokken is in de huid. Door de primer blijft de make-up 

beter zitten. Laat twee minuten intrekken. 

 

4. Breng foundation aan. Kijk goed naar de juiste kleur. Breng de 

foundation in stippen aan en verdeel over het gezicht met een 

sponsje of je vingers. Werk van binnen naar buiten. Breng rond de 

ogen niet te veel aan. Zorg ervoor dat je de foundation goed 

vervaagt zodat je geen scheidingslijn ziet op de kaaklijn, de 

haargrens en aansluiting met de oren. 

 
Foundation: kies een tint lichter dan de kleur 

van de huid van de klant 

 

 

 

 

 


