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WellnesscentrumAquamarijn
TAAK 1
KENNISMAKENMET EENWELLNESSCENTRUM

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

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

In deze taak leer je:
1. welke werkzaamheden en faciliteiten er zijn in een wellnesscentrum
2. welke opleidingen en beroepen er zijn binnen de uiterlijke verzorging.

Opdracht 2 Werken in een wellnesscentrum

Bekijk FilmWerken in een beautysalon.
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a. De film laat verschillendewerkplekken in een beautysalon of wellnesscentrum zien.Welke zijn dat?

b. Er zijn zes faciliteiten die gasten tussen de behandelingen door kunnen gebruiken. Vul in welke dat
zijn.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

c. Met welke doelgroepen werk je in een wellnesscentrum?

1.

2.

3.

d. Op welke werkplekken zou jij willen werken? Leg uit waarom.
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e. Welke werkzaamheden lijken jou leuk om uit te voeren? Leg uit waarom.

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

Opdracht 3 Beroepen en opleidingen binnen uiterlijke verzorging
Met eenmbo-opleiding kun je in de uiterlijke verzorging in verschillende beroepen werken.

Lees Tekstbron Werken in de uiterlijke verzorging.

a. Welk niveau hoort er bij elk beroep? Vul de tabel in.

Beroep in een WellnesscentrumNiveaumbo-opleiding

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

b. Welke opleiding doe jij nu? En op welke mbo-opleiding(en) kun jij instromen? Kijk naar de tabel.

Ik doe nu de opleiding:

Ik kan instromen op dembo-opleidingen:

c. Een allround schoonheidsspecialist magmeer specialistische behandelingen uitvoeren dan een
schoonheidsspecialist. Welke behandelingen zijn dat?

1.

2.
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Opdracht 4 De eerste indruk
Jij beoordeelt het uiterlijk van een ander, maar ook jouw uiterlijk wordt beoordeeld. De eerste indruk
is belangrijk.

Lees 'De eerste indruk' van Tekstbron Werken in de uiterlijke verzorging.

a. Op welke aspecten zal iemand jou beoordelen?

1.

2.

3.

b. Hoe kijk je bij een prettige uitstraling? Kies die afbeelding.

c. Wat is je lichaamshouding bij een prettige uitstraling?
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Opdracht 5 Een collage maken over je eigen ervaringen
Je hebt ervaring met het verzorgen van je eigen uiterlijk. Misschien heb je ook het uiterlijk van een
vriend(in) of familielid weleens verzorgd.

Lees Stappenplan Collage of moodboard maken.

a. Zoek afbeeldingen voor een collage:
• van alle verschillende manieren waarop jij je eigen uiterlijk verzorgt
• van de manieren waarop je het uiterlijk van een ander hebt verzorgd.

b. Laat inde collage zienhoe je je eigenuiterlijk verzorgt enwelkeproductenofmaterialen je daarvoor
gebruikt.

c. Laat in de collage zien op welke manier jij het uiterlijk van een ander hebt verzorgd en welke
producten of materialen je daarvoor hebt gebruikt.

d. Bewaar jouw collage.
e. Vraag een klasgenoot om tops en tips. En je docent om een beoordeling.

Tops:

Tips:

Beoordeling docent:

TAAK 2
EENWELLNESSARRANGEMENT SAMENSTELLEN

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. stel je een dagarrangement voor een wellnesscentrum samen
2. maak jeeenmenukaartmetgezonde lunchesen tussendoortjes volgensde richtlijnenvandeSchijf

van Vijf
3. maak je een gezonde lunch of tussendoortje volgens de richtlijnen van de Schijf van Vijf.

In deze taak leer je:
1. wat het begrip wellness betekent
2. voor welke behandelingen en arrangementen je in een wellnesscentrum terechtkunt
3. wat gezonde tussendoortjes zijn.
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Opdracht 2 Wellnesscentrum Aquamarijn
a. Lees de tekst en bekijk de foto's.

Wellnesscentrum Aquamarijn
Je helpt in de nagelstudio, schoonheidssalon en pedicuresalon van Wellnesscentrum Aquamarijn. Je
helpt receptioniste Ilse Nolten om klanten telefonisch te woord te staan. Je ontvangt mevrouw
Groenenberg die voor verschillende behandelingen komt. In de schoonheidssalon werk je samenmet
Laura Westbroek. En met Marit Kaplan ga je samenwerken in de nagelstudio en in de pedicuresalon.

In het wellnesscentrumwerken:
• Ilse Nolten - receptionist
• Laura Westbroek - schoonheidsspecialist
• Marit Kaplan - nagelstylist en pedicure.

De klant is:
• Mevrouw Groenenberg - gezichtsreiniging, hand- en voetverzorging, dagmake-up.
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