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Taak 
Een gezichts- en lichaamsbehandeling uitvoeren bij een klant in een schoonheidssalon 
 
De kandidaat maakt kennis met het vak schoonheidsverzorging. Het gaat hierbij om een verdieping 
van het keuzevak kennismaking met uiterlijke verzorging.  
De kandidaat oefent vaardigheden als reinigen en verzorgen van het gezicht op basis van een 
huiddiagnose. Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde: 

● communicatie 
● kennis van de huid 
● kennis van de producten voor gezichtsverzorging 
● het maken van een huiddiagnose. 

 
De kandidaat oefent vaardigheden als reinigen en verzorgen van het lichaam op basis van het 
huidtype, rekening houdend met de privacy van een klant.  Hierbij komen de volgende aspecten aan 
de orde: 

● communicatie 
● kennis van de huid 
● kennis van de producten voor lichaamsverzorging. 

 
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en 
houding. 

K/ZW/3.1 Deeltaak: Een gezichtsverzorgende behandeling 
uitvoeren op basis van een huiddiagnose 
Een gezichtsverzorgende behandeling uitvoeren op basis van een huiddiagnose.  
 
De kandidaat kan een klant gastvrij ontvangen en door middel van het stellen van de juiste vragen 
een passend huiddiagnoseformulier invullen en toelichten.  
De kandidaat kan aan de hand van het huiddiagnoseformulier een passende behandeling uitvoeren 
met de juiste producten voor gezichtsverzorging.  
De kandidaat kan adviezen geven aan de klant over de producten voor gezichtsverzorging. 

Eindtermen 

De kandidaat kan: BB KB GL 

1 gastvrij, vriendelijk en klantgericht de klant ontvangen en hem/haar in een 
stoel plaatsen 

x x x 

2 informatie verzamelen over de huid van de klant x x x 

3 huidlagen, huidsoorten en de kenmerken daarvan benoemen x x x 

4 aan de hand van een huiddiagnoseformulier een huiddiagnose opstellen en 
deze met de klant bespreken 

x x x 

5 een oppervlaktereiniging uitvoeren en dagcrème aanbrengen x x x 
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6 passend bij de huidsoort een verzorgend masker aanbrengen en verwijderen x x x 

7 informatie verstrekken over veel voorkomende verzorgingsproducten x x x 

 
De volgende professionele kennis en vaardigheden uit het Kernprogramma Zorg en Welzijn zijn op 
deze deeltaak van toepassing:  

- A1, A2, A4, A6, A7, A10, A12, A13, A15 en A16 
- B7, B9, B12 t/m B14  

Uitwerking 

K/ZW/3.1.1 gastvrij, vriendelijk en klantgericht de klant ontvangen en hem/haar in een stoel 
plaatsen 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 een klant ontvangen x x x 

2 een onderhoudend gesprek voeren x x x 

3 respectvol omgaan met anderen x x x 

4 wensen achterhalen van een klant betreffende de behandeling x x x 

5 klantgericht handelen x x x 

6 rekening houden met de privacy bij het installeren van een klant in de stoel x x x 

7 de kleding van de klant beschermen x x x 

K/ZW/3.1.2 informatie verzamelen over de huid van de klant 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 een huiddiagnoseformulier invullen x x x 

2 informatieve gesprekken houden x x x 

 trefwoorden: allergie, huidtypen, poriën  

K/ZW/3.1.3 huidlagen, huidsoorten en de kenmerken daarvan benoemen 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 de huidlagen van de huid benoemen x x x 

2 de anatomie van de huid benoemen x x x 

3 de verschillende huidsoorten benoemen en herkennen x x x 

4 de meest voorkomende huidafwijkingen benoemen x   

5 de meest voorkomende huidafwijkingen benoemen en herkennen  x x 

6 de meest voorkomende pigmentafwijkingen benoemen x   

7 de meest voorkomende pigmentafwijkingen benoemen en herkennen  x x 

8 de meest voorkomende bloedvatafwijkingen benoemen x   

9 de meest voorkomende bloedvatafwijkingen benoemen en herkennen  x x 

10 de meest voorkomende verhoorningsafwijkingen benoemen x   

11 de meest voorkomende verhoorningsafwijkingen benoemen en herkennen  x x 

12 de zuurmantel van de huid benoemen x x x 

13 de pH-waarde van de huid benoemen x x x 
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 trefwoorden: opperhuid, lederhuid, onderhuids bindweefsel, poriën, talgproductie, talgklieren, 
zweetklieren, overbeharing, acne, milia, moedervlek, vitiligo, melanoom, teleangiëctastieën, 
wijnvlek, psoriasis. 

K/ZW/3.1.4 aan de hand van een huiddiagnoseformulier een huiddiagnose opstellen en deze 
met de klant bespreken 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 een huiddiagnose opstellen aan de hand van een huiddiagnoseformulier x x x 

2 informatieve gesprekken houden x x x 

K/ZW/3.1.5 een oppervlaktereiniging uitvoeren en dagcrème aanbrengen 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 het belang van een goede oppervlaktereiniging beschrijven x x x 

2 verschillende soorten reinigingsproducten benoemen en toepassen x x x 

3 de bouw van de huid, de huidlagen en de onderdelen van de huid benoemen x   

4 de bouw van de huid, de huidlagen en de onderdelen van de huid met hun functie 
benoemen 

 x x 

5 de kenmerken van de huid benoemen x x x 

6 de pH-waarde van de huid benoemen x x x 

7 op basis van een gegeven huiddiagnose een passende oppervlaktereiniging 
uitvoeren. 

x   

8 op basis van een zelf gemaakte huiddiagnose een passende oppervlaktereiniging 
uitvoeren 

 x x 

 trefwoorden: huidlagen, opperhuid, lederhuid, onderhuids bindweefsel, milk, crème, lotion, 
tonic. 

K/ZW/3.1.6 passend bij de huidsoort een verzorgend masker aanbrengen en verwijderen 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 het belang van het juiste masker beschrijven x x x 

2 het juiste masker kiezen bij een bepaald huidtype x x x 

3 op de juiste wijze een masker aanbrengen x x x 

4 op de juiste wijze een masker verwijderen x x x 

5 veilig en ergonomisch werken x x x 

 trefwoorden: crème masker, poedermasker, paraffinemasker, hydraterend masker 

K/ZW/3.1.7 informatie verstrekken over veel voorkomende verzorgingsproducten 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 de werking van veel voorkomende verzorgingsproducten benoemen x x x 

2 eigenschappen van veel voorkomende verzorgingsproducten benoemen x x x 

3 symbolen op verpakkingen herkennen en benoemen x x x 

4 informatieve gesprekken houden x x x 
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 trefwoorden: maskers, dagcrème, nachtcrème, serum, hydrofiel, wateraantrekkend, hydrofoob, 
waterafstotend, water-olie emulsie 

K/ZW/3.2 Deeltaak: Een lichaamsverzorgende behandeling 
uitvoeren die past bij de huid van de klant en daarbij rekening 
houden met de privacy van de klant 
Een lichaamsverzorgende behandeling uitvoeren die past bij de huid van de klant en daarbij rekening 
houden met de privacy van de klant.  
 
De kandidaat kan 

● een reinigingsbehandeling en verzorging achteraf uitvoeren van een lichaamsdeel  
● adviezen geven aan de klant over de producten voor lichaamsverzorging 
● door middel van het stellen van vragen achterhalen of een klant tevreden is met de 

behandeling 

Eindtermen 

De kandidaat kan: BB KB GL 

1 een reinigingsbehandeling met een reinigingsproduct en/of scrub uitvoeren x x x 

2 een verzorgingsbehandeling met een verzorgingsproduct uitvoeren x x x 

3 informatie verstrekken over veel voorkomende verzorgingsproducten x x x 

4 de klant vragen of deze tevreden is over de behandeling x x x 

 
De volgende professionele kennis en vaardigheden uit het Kernprogramma Zorg en Welzijn zijn op 
deze deeltaak van toepassing:  

- A1, A2, A4, A6, A7, A10, A12, A13, A15 en A16 
- B7, B9, B12 t/m B14  

Uitwerking 

K/ZW/3.2.1 een reinigingsbehandeling met een reinigingsproduct en/of scrub uitvoeren 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 het belang van een goede reiniging beschrijven x x x 

2 verschillende soorten reinigingsproducten benoemen en toepassen x x x 

3 veilig en ergonomisch werken x x x 

 trefwoorden: huidlagen, opperhuid, lederhuid, onderhuids bindweefsel, oppervlakte reiniging, 
dieptereiniging, scrub, peeling, lysing, reinigingsmilk, reinigingslotion met/zonder alcohol, 
hydrofiele olie, reinigingscrème 

K/ZW/3.2.2 een verzorgingsbehandeling met een verzorgingsproduct uitvoeren 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 het belang van een goede verzorging uitleggen x x x 

2 de juiste producten kiezen x x x 

3 op de juiste wijze het verzorgingsproduct toepassen x x x 

4 veilig en ergonomisch werken x x x 

 trefwoorden: bodylotion, body crème 
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K/ZW/3.2.3 informatie verstrekken over veel voorkomende verzorgingsproducten 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 de werking van veel voorkomende verzorgingsproducten benoemen x x x 

2 eigenschappen van veel voorkomende verzorgingsproducten benoemen x x x 

3 symbolen op verpakkingen herkennen en benoemen x x x 

4 informatieve gesprekken houden x x x 

 trefwoorden: bodylotion, body crème, bodymist, deodorant, hydrofiel, wateraantrekkend, 
hydrofoob, waterafstotend, water-olie emulsie 

K/ZW/3.2.4 de klant vragen of deze tevreden is over de behandeling 

In dit verband kan de kandidaat: BB KB GL 

1 communicatie- en gesprektechnieken toepassen x x x 

2 open en gesloten vragen stellen x x x 

Doorstroom mbo 
Dit keuzevak biedt doorstroommogelijkheden naar de volgende kwalificaties binnen het mbo: 

● Schoonheidsspecialist, niveau 3 
● Allround schoonheidsspecialist, niveau 4 
● Allround grimeur, niveau 4 


