
EVALUATIEFORMULIER

Kapper 2

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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Kapper 2

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 gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen correct

De leerling werkt ergonomisch

De leerling brengt collectieve beschermingsmiddelen aan

De leerling past veiligheidsvoorschriften toe
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De leerling hanteert een correcte houding naar collega’s. 

De leerling neemt initiatief.

De leerling kan omgaan met tijds- en werkdruk.

De leerling werkt economisch

Beroepsspecifieke competenties

De leerling denkt na over zijn eigen handelen.

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 gedraagt zich in alle omstandigheden als een volwaardig lid van 

het team.

De leerling speelt in op wisselende werkomstandigheden

De leerling komt op tijd.
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Blijvende omvormingen: permanent

Beheerst de voorbereidingsactiviteiten van de dagdagelijkse praktijk

Haarverzorging

Tijdelijke omvormingen: drogen en brushen

Kan een klantenfiche bijhouden en correcte uitleg geven over de behandeling en 

de gebruikte producten

Een hoofdmassage kunnen toepassen

Eenvoudig gebruik van de krultang, handvaardigheid inoefenen

Een klant correct onthalen aan de telefoon of aan de receptie (elektronische 

kassa en reserveringen, …) 

Verschillende kapsels afwerken op een professionele manier (gel, wax, lak, …)

Toepassen van de watergolf: algemeen, handvaardigheid inoefenen

Afspraken correct aannemen en noteren (rekening houdend met de tijdsduur van 

de gewenste behandeling) 

Een kapsel in vorm drogen met de handdroger, handvaardigheid inoefenen

Brushen van eenvoudige kapsels: volgens de mode en de gelaatsvorm
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Kleuringen

Het product volgens de aanwijzingen op de

steekkaart klaarmaken

Een classificatie maken van verschillende soorten permanenten

Een half duurzame kleuring toepassen en afspoelen

Een kleuring toepassen met of zonder weerschijn

Toonhoogten van 1 tot 10 benoemen

De kleurkarakters kunnen benoemen

Een steekkaart voor kleuring lezen

Een steekkaart zelfstandig kunnen invullen onder begeleiding

De gevoeligheidsproef toepassen

Een beredeneerde keuze kunnen maken tussen de verschillende 

oprollingsmethoden (rechtstreeks-onrechtstreeks)

Een beredeneerde keuze kunnen maken tussen de verschillende 

opmaaktechnieken (klassiek-gericht)

Een onrechtstreekse permanentoprolling uitvoeren volgens de klassieke 

methode binnen een bepaalde tijdspanne die door de patroon wordt bepaald, 

handvaardigheid inoefenen

De krultekening beoordelen volgens de geformuleerde wens 
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Kleuringen (ontkleuren)

Op een specifiek kapsel van een levend model de zones en niveaus bepalen

De tondeuse hanteren

Inzien dat het resultaat van het knippen wordt beïnvloed door de houding van het 

bovenlichaam

De volgende basistechniek: Horizontale lijn, toepassen voor het knippen op een 

oefenhoofd of onder begeleiding op een levend model

De volgende basistechniek: Schuine lijn voorwaarts, toepassen voor het knippen 

op een oefenhoofd of onder begeleiding op een levend model

Een bijgroei kleuren

Snitten: basissnit

Bijgroei kunnen ontkleuren

Het klein gereedschap hanteren (kam, schaar)

Een aantal technieken voor ontkleurde haarlokken toepassen (lokken, highlights, 

lowlights, balayage, mèches, coupe soleil)

Een correcte diagnose stellen en op steekkaart brengen

Schaarroutine verwerven: 6 bewegingen in de lucht, zonder en met het 

vasthouden van de kam

Inzien dat het resultaat van het knippen wordt beïnvloed door de houding van de 

vingers, handvaardigheid inoefenen

Inzien dat het resultaat van het knippen wordt beïnvloed door de stand van de 

schaar, handvaardigheid inoefenen
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Handtekening + Datum

Scheren/knippen baard

Gelegenheidskapsels

Heren: Uitdunnen met de schaar en met scheermes

Heren: Onderscheid leren kennen in de basistechnieken van de borstelsnit

Een eenvoudige baard bijknippen en scheren

Basisbegrippen opsteken, correcte verdelingen, plaatsen van de spelden, 

tegenkammen kennen en kunnen toepassen

Heren: Rationele snit onder begeleiding kunnen uitvoeren

Een ringbaard knippen

Een eenvoudige snor knippen

De verhoudingen in een kapsel kunnen afleiden
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