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1. Algemene informatie
D1: Visagie
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
Dit keuzedeel is van toepassing op de dossiers Haarverzorging (niveaus 2, 3 en 4) en Schoonheidsverzorging (niveau 3 en 4).
Relevantie van het keuzedeel
Uit een oriënterend onderzoek naar de behoefte aan nagelstylisten en visagisten (KOC Nederland, april 2012) blijkt dat er bij
kappers en schoonheidsspecialisten behoefte is aan activiteiten op het gebied van visagie (toegevoegd document).
Beschrijving van het keuzedeel
Dit keuzedeel gaat over het uitvoeren van een visagiebehandeling. De beginnend beroepsbeoefenaar bereidt de visagie-opdracht
voor en brengt basismake-up aan en specialistische make-up (zoals bijvoorbeeld bruidsmake-up, galamake-up, smokey eyes en/of
catwalk).
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verbredend
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2. Uitwerking
D1-K1: Voert een visagiebehandeling uit
Complexiteit
De werkzaamheden van de beginnend beroepsbeoefenaar variëren van standaardhandelingen tot meer complexe handelingen
waarvoor probleemoplossend vermogen/creativiteit nodig is.
Daarnaast heeft zij te maken met meerdere betrokkenen zoals de opdrachtgever, fotograaf en lichttechnicus met eventueel
tegenstrijdige eisen. Voor het uitvoeren van de kerntaak 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 en andere betrokkenen.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar voert de werkzaamheden zelfstandig uit. Zij is medeverantwoordelijk voor het resultaat van de
visagie-opdracht. Zij kan in moeilijke situaties advies inwinnen bij vakgenoten en/of haar leidinggevende.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

bezit basiskennis van doel en psychologie van make-up

§

bezit basiskennis van geschiedenis van make-up

§

bezit kennis van huidige schoonheidsideaal, mode en trends

§

bezit basiskennis van huidcondities

§

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

§

bezit basiskennis van kleurenleer en -advies

§

bezit basiskennis van bekende make-up stijlen/idolen

§

bezit kennis van corrigerende technieken

§

bezit kennis van make-uptechnieken voor de rijpere huid

§
§

bezit kennis van make-uptechnieken voor brildragenden

§

bezit basiskennis van make-uptechnieken voor fotografie

§

bezit kennis van bruidsmake-up

§

bezit kennis van galamake-up

§

bezit kennis van smokey eyes

§

bezit kennis van catwalk make-up

§

bezit basiskennis van make-up voor de gepigmenteerde huid

§

kan sociale en adviesvaardigheden gebruiken in de omgang met cliënten en andere betrokkenen

bezit kennis van make-up(technieken) voor mannen

D1-K1-W1: Bereidt de visagie-opdracht voor
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar overlegt met de cliënt over de doelstelling van de visagie-opdracht, de situatie/omgeving
waarvoor de visagie-opdracht wordt uitgevoerd en de te gebruiken hulpmiddelen. Zij maakt naar aanleiding daarvan een
moodboard. Zij checkt of het moodboard aansluit bij de opdracht. Zij bereidt de werkplek voor en legt de hulpmiddelen klaar.

Resultaat
De voorbereiding van de visagie-opdracht sluit aan op de doelstelling van de opdracht en de situatie/omgeving van de cliënt. De
werkplek en hulpmiddelen zijn voorbereid.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
• stelt gerichte vragen aan de cliënt om de doelstelling en wensen te achterhalen.
• komt met creatieve ideeën bij het maken van het moodboard.
• bereidt de werkplek/hulpmiddelen voor conform de hygiëne maatregelen van de Code van grimeur, visagist en toneelkapper.
De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Instructies en procedures opvolgen, Creëren en innoveren
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D1-K1-W2: Brengt een basismake-up aan
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar bekijkt de gezichtsvorm en de huid(conditie) van de cliënt en bepaalt welke producten en
hulpmiddelen zij gaat gebruiken. Zij maakt daarbij een keuze uit diverse make-uptechnieken, bijvoorbeeld gericht op
brildragenden en/of mannen en/of rijpere huid en/of correcties (shapen). Zij reinigt de huid en brengt de basis aan. Daarna brengt
zij de make-up aan. Daarbij geeft zij adviezen over het gebruik van make-up en het gebruik van kleur.

Resultaat
Een goed aangebrachte basismake-up die past bij de gezichtsvorm, de huidconditie en de wens van de cliënt.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
• kiest naar aanleiding van huid(conditie) van de cliënt de passende producten/hulpmiddelen;
. past naar aanleiding van de gezichtsvorm vakkundig shapetechnieken toe;
• gaat discreet met gevoelige zaken om;
• brengt de make-up egaal en symmetrisch aan, werkt in de juiste volgorde en met de passende hulpmiddelen;
• werkt conform de hygiëne maatregelen van de Code van grimeur, visagist en toneelkapper;
• stemt haar keuzes af op de wensen van de cliënt en houdt daarbij rekening met bijvoorbeeld een bril, gezichtshaar/baardgroei,
accessoires en kleding;
. legt de cliënt op duidelijke wijze uit hoe je de make-up/kleur moet aanbrengen/gebruiken.
De onderliggende competenties zijn: Ethisch en integer handelen, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen
inzetten, Instructies en procedures opvolgen, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Begeleiden

D1-K1-W3: Brengt een specialistische make-up aan
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar bekijkt de gezichtsvorm en huid(conditie) van de cliënt en bepaalt welke producten en
hulpmiddelen zij gaat gebruiken. Zij maakt daarbij een keuze uit diverse make-uptechnieken, bijvoorbeeld gericht op bruidsmakeup en/of galamake-up en/of smokey eyes en/of catwalk (kleine of grote show). Daarnaast maakt ze een inschatting van factoren
(licht en camera) die invloed kunnen hebben op de visagie. Ze reinigt de huid en brengt de basis aan. Daarna brengt zij de make-up
aan en checkt of de make-up overeenkomt met de wens van de cliënt/opdrachtgever en brengt zo nodig correcties aan. Zij legt
haar werkwijze vast.

Resultaat
Een goed aangebrachte specialistische make-up die past bij de wens van de cliënt/doelstelling van de opdracht.
De werkwijze is vastgelegd.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
• stelt gerichte vragen aan de opdrachtgever om de wensen te achterhalen;
• toont zich vindingrijk bij het vertalen van de opdracht naar de uit te voeren handelingen;
• kiest naar aanleiding van opdracht, de gezichtsvorm en huid(conditie) van de cliënt de passende producten/hulpmiddelen;
• stemt haar keuzes af op het doel van de opdracht en houdt daarbij rekening met bijvoorbeeld effecten van licht en de camera;
• brengt de make-up egaal en symmetrisch aan, werkt in de juiste volgorde en met de passende hulpmiddelen;
• werkt conform de hygiëne maatregelen van de Code van grimeur, visagist en toneelkapper;
• legt op duidelijke wijze de aanpak vast;
• is erop gericht om zoveel mogelijk aan de verwachtingen te voldoen.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Instructies en procedures
opvolgen, Creëren en innoveren, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Formuleren en rapporteren
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