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Kapsalon Robijn
TAAK 1
KENNISMAKENMET EEN KAPSALON

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

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

In deze taak leer je:
1. welke werkzaamheden er zijn in een kapsalon
2. over het beroep als kapper
3. op welke niveaus binnen het mbo je een kappersopleiding kunt doen
4. welke diensten en behandelingen kapsalons in jouw regio aanbieden.
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Opdracht 2 Werken in een kapsalon
De film laat verschillende behandelingen in een kapsalon zien.

Bekijk Film Salonmanager Dame.

a. Omhalf negenopentde salon.Wat zijndeeersteactiviteitenvande salonmanager enhaarassistent?

b. Wat vindt de salonmanager belangrijk ommee te geven aan stagiairs?

c. Wat zijn de vier vakfacts salonmanager dame?

1.

2.

3.

4.

d. Wat zijn de skills salonmanager dame? Omcrikel de twee skills die het best bij jou passen.

1.

2.

3.

4.

5.

e. Leguitwaaromdedoor jou
omcirkelde skills het best
bij jou passen.
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Verpleeghuis met kapsalon
TAAK 1
KENNISMAKENMET DE OPLEIDING KAPPER

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. doe je onderzoek naar de opleiding Kapper en maak je hierover een verslag.

In deze taak leer je:
1. dat je het kappersvak op verschillende niveaus binnen het mbo kunt leren
2. wat de inhoud van de opleiding kapper is en welke vakken je krijgt.

Opdracht 2 Dembo-kappersopleiding
Na het vmbo ga je een vervolgopleiding doen. Op dembo-opleiding Kapper leer je alles over de
basisvaardigheden van het kappersvak: harenwassen en knippen, föhnen en ook het kleuren of stylen
van het haar.
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BekijkWebstite Mbo - kapper.

a. De opleiding tot kapper kun je op vier verschillende niveaus doen. Zet achter elk niveau de juiste
naam van de opleiding.

Niveau 1:

Niveau 2:

Niveau 3:

Niveau 4:

b. Je kunt de opleiding volgen via de BOL- of BBL-variant. Zet de woorden op de juiste plaats.
Kies uit: - stage lopen - werken in een erkende salon

BOL: in het eerste jaar van je studie ga je

BBL: in het eerste jaar van je studie ga je

c. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Naar de BOL- of BBL-variant? Leg je antwoord uit.

d. Bij het beroep kapper is het belangrijk dat je sociaal en creatief bent. Wat vind jij van jezelf op die
eigenschappen? Leg je antwoord uit.

Sociaal:

Creatief:
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Beautysalon met kapsalon
TAAK 1
KENNISMAKENMET EEN BEAUTYSALON

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. maak je een collage over je eigen ervaringen met haarverzorging.

In deze taak leer je:
1. welke beroepen en salons er in een beautysalon zijn
2. welke werkzaamheden er in een kapsalon zijn
3. welke doelgroepen een kapsalon bezoeken
4. dat je het kappersvak op verschillende niveaus binnen het mbo kunt leren.

Opdracht 2 Werkzaamheden in een kapsalon
De film laat verschillende beroepen en salons in een beautysalon zien.

Bekijk FilmWerken in een beautysalon.

a. Naast de kapsalon heb je in de film andere salons gezien. Welke?

1.

2.

3.
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b. Welke haarbehandelingen in de kapsalon zijn in de film genoemd?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

c. Naast de haarbehandelingen zijn er bijkomende werkzaamheden in de kapsalon. Welke?

1.

2.

3.

d. Welke werkzaamheden in de kapsalon lijken jou leuk enminder leuk om uit te voeren?
Leg uit waarom.

Leuk:

Minder leuk:

e. In welke salon of salons zou jij willen werken? Leg uit waarom.

Opdracht 3 Klanten van een kapsalon en de eerste indruk
De doelgroep die een beautysalon bezoekt en waarmee je werkt is heel gevarieerd.

Lees Tekstbron Werken in de Uiterlijke Verzorging.

a. Wie bezoeken een beautysalon?

1.

2.

3.

4.
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Een haarbehandeling
TAAK 1
HAARBEHANDELINGEN BIJ EEN KLANT

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

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

In deze taak leer je:
1. welke haarbehandelingen er zijn
2. hoe je goed samenwerkt.

Opdracht 2 Haarbehandelingen bij een klant
In deze lesbrief ontvang je een klant die je verschillende behandelingen gaat geven. Je gaat dit samen
met klasgenoten doen.

Met je docent spreek je in de volgende taak af welke van deze werkzaamheden je gaat uitvoeren:
• ontvangen van de klant
• koffie of thee met een traktatie aanbieden
• een hoofdhuid- en haardiagnose uitvoeren en communiceren naar de klant
• een wasbehandeling uitvoeren en afstemmen op de haardiagnose en de wensen van de klant

• een verzorgend product aanbrengen
• een wasmassage uitvoeren
• het haar in model föhnen
• het haar in model föhnenmet borstels
• krullen makenmet een krultang
• stylen met een stijltang
• rollers indraaien
• vlechten
• afscheid nemen van de klant.

a. Heb je al eens zelfstandig een klant ontvangen voor verschillende behandelingen? Ja / Nee
b. Zo ja, welke behandelingen heb je zelfstandig uitgevoerd? Leg je antwoord uit.
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c. Zo nee, lijkt het je makkelijk of moeilijk om zelfstandig verschillende behandelingen bij een klant
uit te voeren? Leg je antwoord uit.

Opdracht 3 Samenwerken
Je gaat samenmet klasgenoten een haarbehandeling voor een klant organiseren. Jullie gaan de
opdracht zelfstandig uitvoeren.

Lees Tekstbron 64 Samenwerken.

a. Overleg met je docent met wie je gaat samenwerken. Samen vormen jullie een groep. Onze namen
zijn:

1.

2.

3.

4.
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