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1. Algemene informatie
D1: Introductie tot visagie
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Ontwikkeld voor kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting

Relevantie van het keuzedeel
Mensen investeren meer dan ooit tevoren in hun huid. Klanten zijn steeds beter geïnformeerd door de toenemende mate van
beschikbare informatie en geïnspireerd voor beauty behandelingen. De vraag naar professionele make-up bij een behandeling bij
de beauty professional, zoals kapper of schoonheidsverzorger neemt toe.
Beschrijving van het keuzedeel
In dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar een visagie-opdracht voor te bereiden en het aanbrengen van een
basismake-up. Zij leert uitleg te geven aan cliënten hoe de make-up aan te brengen en kleur te gebruiken. Ook leert zij make-up
aan te brengen bij brildragers en op verschillende huiden, zoals een rijpere huid en donkere huid.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verbredend
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2. Uitwerking
D1-K1: Voert een opdracht met basismake-up uit
Complexiteit
De werkzaamheden van de beginnend beroepsbeoefenaar bevat standaardhandelingen waarbij standaardprocedures toegepast
worden. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden heeft zij kennis en praktische vaardigheden nodig op het gebied van het
aanbrengen van make-up en sociale en communicatieve vaardigheden voor de omgang met cliënten. De beginnend
beroepsbeoefenaar controleert of het product en de dienst aansluit bij verwachting van de cliënt. Wanneer dit niet het geval
blijkt, lost zij het planmatig op.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar voert de werkzaamheden zelfstandig uit en zij is verantwoordelijk voor de eigen resultaten
binnen de visagie-opdracht. Bij moeilijke situaties wint zij advies in bij vakgenoten en/of haar leidinggevende.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

heeft kennis van bekende make-up stijlen/idolen

§

heeft kennis van doel en psychologie van make-up

§

heeft kennis van eigenschappen van reinigings- en make-upproducten en materialen

§

heeft kennis van huidcondities

§

heeft kennis van huidige schoonheidsideaal, mode en trends

§

heeft kennis van kleurenleer en -advies

§

kan een eenvoudig advies geven

§

kan corrigerende technieken toepassen en shapen

§
§

kan hygiënisch werken

§

kan een basismake-up aanbrengen bij een rijpere huid

§

kan een basis make-up aanbrengen bij een donkere huid

§

kan een basis make-up aanbrengen bij brildragende cliënten

kan sociale en communicatieve vaardigheden toepassen

D1-K1-W1: Bereidt een visagie-opdracht voor
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar bespreekt met de cliënt de visagie-opdracht. Zij bespreekt de doelstelling en de wensen van de
cliënt. De beginnend beroepsbeoefenaar bekijkt de gezichtsvorm, beoordeelt de huid en de conditie van de huid van de cliënt. Zij
bepaalt op welke manier corrigerende technieken toegepast kunnen worden. Zij bereidt de werkplek voor en legt de hulpmiddelen
klaar.

Resultaat
De gezichtsvorm is bekeken en de huid is beoordeeld.
De werkplek en hulpmiddelen zijn voorbereid.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- stelt heldere en gerichte vragen aan de cliënt om de doelstelling en wensen te achterhalen;
- bereidt de werkplek voor en legt de hulpmiddelen klaar op zorgvuldige en hygiënische wijze.
De onderliggende competenties zijn: Instructies en procedures opvolgen, Creëren en innoveren, Materialen en middelen
inzetten, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Samenwerken en overleggen

D1-K1-W2: Brengt een basismake-up aan
Omschrijving
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D1-K1-W2: Brengt een basismake-up aan
Zij bepaalt op basis van haar bevindingen welke producten, kleur en hulpmiddelen zij inzet. Zij reinigt de huid en brengt de basis
aan. Daarna brengt zij de make-up aan. De beginnend beroepsbeoefenaar geeft de cliënt advies over de make-up,
reinigingsproducten, corrigerende/ shapetechnieken en kleuren die zijn gebruikt.

Resultaat
De basismake-up is aangebracht.
De cliënt heeft persoonlijke make-upadvies ontvangen.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- maakt een deskundige keuze van de make-up, producten en/of hulpmiddelen;
- voert vakkundig corrigerende-/shapetechnieken toe;
- brengt op systematische wijze de make-up egaal en symmetrisch aan;
- werkt constant hygiënisch;
- stemt haar keuzes adequaat af op de wensen van de cliënt, waarbij rekening wordt gehouden met gezichtsvorm en huidconditie;
- legt helder en empathisch de make-up techniek uit en het gebruik van kleur.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Op de behoeften en
verwachtingen van de "klant" richten, Overtuigen en beïnvloeden, Ethisch en integer handelen, Instructies en procedures
opvolgen

5 van 5

