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Beautysalon Lavendelhof
TAAK 1
KENNISMAKENMET EEN BEAUTYSALON

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. doe je onderzoek naar bedrijven die het uiterlijk van klanten verzorgen in jouw regio.

In deze taak leer je:
1. welke werkzaamheden er zijn in een beautysalon
2. welke doelgroepen een beautysalon bezoeken.

Opdracht 2 Werken in een beautysalon
In een beautysalon geven de medewerkers verschillende behandelingen.
a. Welke voorbeelden zie je op de tekeningen?
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Bekijk FilmWerken in een beautysalon.

b. Welke beroepen en werkzaamheden heb je in de film gezien? Geef vijf voorbeelden.

1.

2.

3.

4.

5.

c. Welke werkzaamheden lijken jou leuk om uit te voeren? Leg uit waarom.

d. Welke werkzaamheden lijken jou minder leuk om uit te voeren? Leg uit waarom.

e. Welke werkplekken heb je gezien? Noem er vier.

1.

2.

3.

4.

f. Op welke werkplekken zou jij willen werken? Leg uit waarom.

Opdracht 3 Werken in de uiterlijke verzorging
Er zijn verschillende doelgroepen die een beautysalon bezoeken.

Lees Tekstbron Werken in de uiterlijke verzorging.

a. Welke doelgroepen? Noem er vier.

1.

2.

3.

4.
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Schoonheidssalon
Lavendelhof
TAAK 1
KENNISMAKENMET EEN SCHOONHEIDSSALON

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. maak je een verslag over de opleiding Schoonheidsspecialist.

In deze taak leer je:
1. welke werkzaamheden er zijn in een schoonheidssalon
2. welke doelgroepen een schoonheidssalon bezoeken
3. dat je het vak tot schoonheidsspecialist op verschillende niveaus binnen het mbo kunt leren.

Opdracht 2 Werkzaamheden in een schoonheidssalon
In een schoonheidssalon krijg je te makenmet verschillende werkzaamheden.
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Bekijk FilmWerken in een schoonheidssalon.

a. Welke werkzaamheden heb je in de film gezien? Geef vijf voorbeelden.

1.

2.

3.

4.

5.

b. Welke werkzaamheden lijken jou leuk om uit te voeren? Leg uit waarom.

c. Welke werkzaamheden lijken jou minder leuk om uit te voeren? Leg uit waarom.

d. Welke eisen worden aan je gesteld als je als schoonheidsspecialist aan het werk wilt?

1.

2.

3.

Opdracht 3 De klanten van een schoonheidssalon
De klanten die een schoonheidssalon bezoeken, zijn heel verschillend.

Lees 'Werken in een schoonheidssalon’ van Tekstbron Werken in de uiterlijke verzorging.

a. Geef aan welke leeftijd je klanten kunnen hebben.
5 jaar 45 jaar
8 jaar 66 jaar
13 jaar 82 jaar
20 jaar 91 jaar

b. Welk beroep kunnen de klanten van de schoonheidssalon hebben?
Monteur Pedagogisch medewerker
Schoonmaker Kapper
Verpleegkundige Verkoper
Timmerman Administratief medewerker
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Kapsalon Lavendelhof
TAAK 1
KENNISMAKENMET EEN KAPSALON

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. maak je een mindmap over haarbehandelingen.

In deze taak leer je:
1. welke werkzaamheden er zijn in een kapsalon
2. op welke manieren je als kapper aan het werk kunt.

Opdracht 2 Werkzaamheden in een kapsalon
In een kapsalon zijn veel verschillende werkzaamheden te doen.

Bekijk Film Kapper.
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a. Wat vindt de student het mooiste aan het kappersvak?

b. Wat moet je volgens de student echt kunnen om als kapper te werken?

c. Waar leer je volgens de praktijkopleider het meest?

d. Volgensdestudentmoet je,naastdat
je sociaalbent,ookvaktechnischzijn.
Welke technieken moet je volgens
haar beheersen?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

e. Welke technieken lijken jou leuk om uit te voeren? Leg uit waarom.

f. Welke technieken lijken jou minder leuk om uit te voeren? Leg uit waarom.

g. Over welke skills (vaardigheden) moet je als kapper beschikken volgens de film?

1.

2.

3.

4.

5.
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Een schoonheidsbehandeling
TAAK 1
EEN SCHOONHEIDSBEHANDELING VOOR EEN KLANT

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. maak je een folder voor een wellnesscentrum.

In deze taak leer je:
1. uit welke onderdelen een schoonheidsbehandeling bestaat
2. welke rol het uiterlijk speelt bij het beoordelen van anderen.

Opdracht 2 Verschillende schoonheidsbehandelingen
In deze lesbrief ga je een klant ontvangen die je verschillende behandelingen gaat geven.
De werkzaamheden die je gaat uitvoeren zijn:
• ontvangen van de klant
• koffie/thee aanbieden
• het haar wassen, verzorgen en in model brengen
• de handen scrubben, een paraffinebad geven en de handenmasseren
• de nagels verzorgen en lakken
• het gezicht reinigen en een dagcrème enmake-up aanbrengen
• afscheid nemen van de klant.

Heb je al eens zelfstandig een klant ontvangen voor verschillende behandelingen?

Zo ja, welke behandelingen heb je zelfstandig uitgevoerd?

Zo nee, lijkt het je makkelijk of moeilijk om zelfstandig verschillende behandelingen bij een klant uit

te voeren? Leg je antwoord uit.

102



Opdracht 3 De eerste indruk
Jij beoordeelt iemand op zijn uiterlijk, maar ook jij wordt beoordeeld op jouw uiterlijk.

Lees 'De eerste indruk' van Tekstbron Werken in de uiterlijke verzorging en 'Zorg voor een
representatief uiterlijk' van Tekstbron 54 Bezoekers ontvangen.

a. Op welke drie aspecten let je wanneer je iemand voor het eerst ziet? Leg elk aspect uit met een
voorbeeld.

VoorbeeldAspect

b. Hoe zorg jij ervoor dat de klant die je voor deze opdracht gaat ontvangen een goede eerste indruk
krijgt van jou?

Opdracht 4 Een folder maken voor een wellnesscentrum
a. Zoekop internet een filmdiedewerkzaamhedenensfeer laat zienvanhetwerken ineenbeautysalon

of wellnesscentrum.

b. Wat is de sfeer en uitstraling van het
wellnesscentrum?

c. Voor welke behandelingen kun je in
het wellnesscentrum terecht?
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