
EVALUATIEFORMULIER

Kapper 1

Beroep: Toelichting bij de beoordeling:

Jaar: kwam niet aan bod: de competentie kwam deze periode niet aan bod

Leerjongere: onvoldoende: de leerling beheerst deze competentie niet

Mentor: voldoende: de leerling beheerst deze competentie maar hij heeft nog begeleiding en aansturing nodig

Evaluatieperiode: goed: de leerling beheerst deze competentie

zeer goed: de leerling blinkt uit in deze competentie. Hij doet beter dan wat gevraagd wordt
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De leerling gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen correct

Kapper 1

Commentaar

De leerling werkt in alle omstandigheden veilig, hygiënisch en 

milieubewust.

De leerling werkt met zin voor precisie

Gedragscompetenties

De leerling kan zelfstandig en efficiënt een opgelegde taak uitvoeren.

De leerling voert opgelegde taken uit

De leerling houdt er een goed werktempo op na.

De leerling werkt ergonomisch

De leerling brengt collectieve beschermingsmiddelen aan
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De leerling kan voldoende reflecteren over het eigen functioneren en kan 

omgaan met feedback.

De leerling is leergierig en luisterbereid.

De leerling komt op een respectvolle manier op voor zijn mening.

De leerling kan doorzetten.

De leerling staat open voor feedback.   

De leerling houdt zich aan gemaakte afspraken.

De leerling neemt initiatief.

De leerling past veiligheidsvoorschriften toe

De leerling kan omgaan met tijds- en werkdruk.

De leerling gedraagt zich in alle omstandigheden als een volwaardig lid van 

het team.

De leerling werkt economisch

De leerling speelt in op wisselende werkomstandigheden

De leerling komt op tijd.

De leerling hanteert een correcte houding naar collega’s. 
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De leerling kan gebruikte goederen noteren

De leerling kan voorraadtekorten melden

Kan productinformatie lezen, begrijpen, toepassen en het gebruik voor de 

verschillende diensten verantwoorden.

Kan basisvaardigheden ICT toepassen : elektronische kassa hanteren, 

elektronische afspraken raadplegen, info opzoeken op pc salon.

Algemeen, volgens bedrijfseigen procedures functiegebonden 

administratieve taken uitvoeren

Beheerst de voorbereidingsactiviteiten van de dagdagelijkse praktijk

Commentaar

De leerling kan eigen werkzaamheden registreren

Kan de geschikte producten en het  juiste materieel ifv de opdracht klaarzetten

De leerling kan de werkfiche gebruiken

Beroepsspecifieke competenties

De leerling denkt na over zijn eigen handelen.
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voorschriften veiligheid, milieu en hygiëne toepassen

Begrijpt opdrachten en kan ze uitvoeren

Begeleidt, installeert de klanten, brengt de juiste bescherming aan, informeert 

naar de wensen van de klant

vermoeide voeten en benen kunnen voorkomen en behandelen.

persoonlijke hygiëne verzorgen.

Producten, gereedschappen en machines veilig en correct gebruiken : zich de 

attitude eigen maken voor het veilig gebruik van elektrische apparaten. 

Afval en restproducten sorteren

Sluit het klantenbezoek correct af: mantel aangeven, bedanken en naar deur 

begeleiden

Onthaal klanten kapsalon

Kan het salon schoonmaken, producten en materieel opruimen en de schappen 

en de werktafel opnieuw aanvullen

Onthaalt de klant beleefd: begroeting, oogcontact, verzorgde taal 

Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken: de passende 

voorzorgsmaatregelen nemen om beroepskwalen te voorkomen. 

Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en 

de geldende regelgevingen

Ergonomisch werken: zich de attitude eigen maken van een goede houding, 

Hygiënische werkmethodes  en een gezonde leefwijze.
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Een gesprek met de klant kunnen voeren en met de bekomen informatie de 

klantensteekkaart kunnen invullen

Het haar ontwarren vóór en na de shampoo en zuivere scheidingen kunnen 

maken.

De schedelhuid masseren en de methode verantwoorden.

Diverse methodes van hoofdmassage kennen

De belangrijke handelingen bij het toepassen van een shampoo onderscheiden.

Weten in welke gevallen er wel of geen massage mag worden toegediend en 

waarom.

Een eenvoudige massage toepassen, handvaardigheid inoefenen.

Tijdelijke omvormingen: drogen en brushen

De soorten shampoo kennen; een aangepaste shampoo, crèmebad en lotion 

kunnen kiezen en op de juiste manier toepassen. Weten bij welke diensten de 

shampoo vooraf en bij welke hij achteraf wordt toegepast. 

De eerste zorgen bij snij- en brandwonden toedienen.

Lang haar kunnen ontwarren en in een lange haardos zuivere scheidingen 

maken.

De verschillende soorten bestaande producten herkennen en onderscheiden 

Haarverzorging
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 Kunnen brushen met de hand, met dunne borstels middelmatige en dikke 

borstels

 Horizontaal naar binnen,  horizontaal naar buiten en verticaal brushen 

 Onder verschillende hoeken kunnen broshen 

  Brushing in functie van de snit

Technische watergolf kunnen uitvoeren met rollen en platte spelden of 

combinatie van beiden

Afwerken met krulijzer en rollers

Haarlokken in overeenstemming met materieel ifv het kapsel nemen; de 

volledige haarlok gelijkmatig en volgens richting van kapsel inwikkelen

Verdelingen in overeenstemming met vereiste vorm, volume, krulpatroon en 

volgorde van kapsel maken

Tijdelijke omvormingen: watergolf

De bedrijfsuitrusting behorende bij elk soort permanent kunnen onderscheiden 

en benoemen.

Droogtijd instellen en indien nodig aanpassen;

Droger bedienen

Een steekkaart onder begeleiding kunnen invullen

De verdeling van 9 voor een klassieke permanentoprolling kunnen uitvoeren 

Blijvende omvormingen: permanent
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Handtekening + Datum

De gevoeligheidsproef toepassen

Techniek van het opbrengen van de kleur.

Een kleuring correct toepassen en afspoelen.

Toonhoogten van 1 tot 10 en de kleurkarakters kunnen benoemen.

Hanteren van het klein gereedschap, handvaardigheid inoefenen.

Praktische richtlijnen voor de basistechnieken van de snit.

Een steekkaart voor kleuring begrijpend lezen.

Het product volgens de aanwijzingen op de steekkaart klaarzetten.

Hoofdvormen herkennen en de verscheidene haarinplantingen onderscheiden.

De neutralisatie toepassen en afspoelen.

Snitten: basissnit

Kleuringen

Soorten krultekening leren onderscheiden

De diverse maten en modellen van krulpennen kennen met hun gebruik.

Een klassieke permanentoprolling kunnen uitvoeren 
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