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Na voeding, mode en 
make-up gaat ook het 
onderwijs Back to 
Nature! De herziening 
van de kwalificatiestruc-
tuur staat vooral in het 
teken van vereenvoudi-
ging en doelmatigheid. 
Kijken we naar de natuur, 
dan kunnen wij daar als 
mens nog veel van leren. 

Geen poespas of franjes in de natuur, gewoon de basis 
en die uitzonderlijk goed doen!

Zo ook in het onderwijs. De nieuwe kwalificatiestruc-
tuur geeft ons allemaal de mogelijkheid een pas op de 
plaats te maken en te kijken naar de zaken die echt 
belangrijk zijn voor het mbo: doelmatige leerwegen, 
een intensivering van het onderwijs, maar ook door 
terug te gaan in het aantal uitstroomprofielen.  
Op dit moment is het nog even passen en meten,  
maar life finds a way.

Hoe wij hier bij Visavi mee omgaan? Keihard werken 
aan leermiddelen en examens die de overstap voor 
docenten net iets gemakkelijker maken. Door het  
goede beter te maken en afscheid te nemen van onder-
delen die niet werken. Om al te wennen aan de nieuwe 
producten hebben we ze in 2015 al klaar. Wil je weten 
welke? Lees dan snel verder!

BACK  
TO NATURE

Visavi steunt het KWF! 
 

Visavi deelt de droom van miljoenen mensen: een 
wereld waarin kanker niet langer een dodelijke 
ziekte is. Daarom doneert Visavi als KWF Zaken-

vriend een maandelijks bedrag voor wetenschap-
pelijk onderzoek én de ontwikkeling van nieuw 

aanstormend onderzoektalent. Wil ji j ook opstaan 
tegen kanker? Kijk op: www.staoptegenkanker.nl

N
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze  
uitgave mag worden verveelvoudigd,opge-
slagen in een geautomatiseerd gegevensbe-
stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm 
of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of 
enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.  
www.visavi.nl
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WIST  JE  DAT

3 14 197  108.932
het nieuwe huisnummer  

van Visavi
nieuw ontwikkelde 

leermiddelen in 2015
uren nieuwe media  

voor Hair Level en Visagie
verkochte  

boeken

‘Tell me and I forget,  
teach me and  

I may remember,  
involve me  
and I learn.’

— Benjamin Franklin

VISAVI TEAM

NATURE EDIT ION4 VISAVI  TEAM
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De keuzedelen omvatten 15% van de 
studielast. Een keuzedeel is aan één of 
meerdere kwalificaties gekoppeld en  
kan bestaan uit contacttijd op school, 
beroepspraktijkvorming en/of zelfstudie. 
Scholen moeten hier in hun onderwijs
programmering rekening mee houden.

WAAROM KEUZEDELEN?
Met het keuzedeel kan de leerling haar 
opleiding verbreden of verdiepen om  
zo haar kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten. Door bijvoorbeeld naast de 
kwalificatie Kapper het keuzedeel Visagie 
te volgen, verbreedt de leerling haar 
opleiding. Door te kiezen voor het 
keuzedeel Black & Mixed hair basis of 
gevorderd verdiept zij haar opleiding. 

EEN ‘+’ OP HET DIPLOMA
De leerling moet examen doen in  
het keuzedeel. Haalt ze een voldoende?  
Dan komt het keuzedeel op haar 
 diploma te staan. Dit vormt een grote 
plus op het diploma! Haalt de leerling 
een onvoldoende, dan krijgt ze wel  
haar diploma, maar zonder vermelding 
van het keuzedeel. Het keuzedeel  
vormt dus geen onderdeel van de 
zak/ slaagregeling. Het cijfer komt  
wel op haar cijferlijst te staan.

ZELF EEN KEUZEDEEL INDIENEN?
Dat kan! Om een betere regionale 
aansluiting tussen onderwijs en bedrijfs
leven te faciliteren, kunnen zowel 
bedrijven, brancheorganisaties als 
scholen het initiatief nemen voor een 
nieuw keuzedeel. Dit gaat in 4 stappen: 

1 Dien je voorstel in bij SBB of bij  
het kenniscentrum met behulp van  
het ‘meldformulier keuzedeel’.

2 SBB ontwikkelt het keuzedeel  
volgens een vastgesteld model.

3 Toetsingskamer SBB beoordeelt of  
het keuzedeel voldoet aan het landelijk 
toetsingskader. De Sectorkamers  
SBB besluiten of het keuzedeel van 
toe gevoegde waarde is.

4 Ministerie van OCW stelt het keuze
deel vast, waarna het keuzedeel wordt 
gepubliceerd.

De doorlooptijd van aanvraag tot 
vaststelling zal ongeveer 3 maanden 
duren. Dit om ervoor te zorgen dat 
keuzedelen snel kunnen inspelen  
op innovaties en actualiteiten in de 
branche.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over  
keuzedelen? Neem dan 

contact op met Visavi of kijk 
op Herzieningmbo.nl of 

 Kwalificatiesmbo.nl.

KEUZEDELEN IN HET MBO

KEUZEDELEN  
IN HET MBO

Vanaf 2016 – 2017 moet elke mbo-leerling één of meerdere 
 keuzedelen volgen. Scholen kunnen vanaf 2015 – 2016 al op 

 vrijwillige basis starten met keuzedelen. 

PROFILEREN  
MET KEUZEDELEN

Een school kan zich 
profileren door een 

bepaald keuzedeel aan 
te bieden. Het is verstan-
dig rekening te houden 

met de vraag en het 
aanbod in de regio, zodat 

de school zich kan 
onderscheiden. Alle 

beschikbare keuzedelen 
staan in het keuzedeel-

register op  
kwalificatiesmbo.nl.
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‘PEOPLE
    WILL
  STARE.
MAKE IT 
WORTH  
  THEIR 

       WHILE’
                          – Har r y Winston –





VAN ZEEP  
NA AR TANDPASTA 

IN 150 METER

VROEGER

VAN ZEEP  
NAAR TANDPASTA 

IN 150 METER

Visavi is verhuisd van de zeepfabriek  
naar de Prodentfabriek. We zijn slechts  

150 meter opgeschoven, maar wel een grote 
stap vooruit gegaan!

Er werden ook 

vliegenvangers gemaakt

SCHOENSMEER,  
VLIEGENVANGERS 

EN TANDPASTA

De fabriek is een industrieel 
monument dat in 1937 voor  

het eerst haar deuren opende. 
Naast een smelthuis, blikdrukkerij 
en laboratorium kwam er in 1941 
een tube fabriek bij. De laatste tijd 

werd er alleen nog tandpasta 
gefabriceerd, maar daarvoor 
bestond de productie ook uit 

schoensmeer, vliegenvangers, 
shampoo en deodorant.  

Toen Unilever in 2009 de tand-
pastafabriek overnam en  

de productie naar Frankrijk 
verplaatste, kwam de fabriek 

vanaf 5 juli 2012 leeg te staan.  
In mei 2013 werd de fabriek 

overgenomen door vastgoed-
ontwikkelaar Schipper Bosch.  

Het begin van De Nieuwe Stad.

NATURE EDIT ION8 VISAVI I S  VERHUISD



NU &
NIEUW

DE NIEUWE STAD

Visavi maakt nu deel uit van De Nieuwe Stad,  
een initiatief van gemeente Amersfoort, Schipper 

Bosch en stedenbouwkundig bureau ZUS.  
Hun droom voor de nieuwe stad is een plek  

waar betrokken ondernemers elkaar versterken, 
waar gebruik boven bezit gaat, waar slimme 

ideeën en samenwerkingen ontstaan en waar  
we gezamenlijk een innovatieve microstad 

opbouwen. Kortom, een ideale plek voor een 
innovatieve uitgeverij die betrokkenheid en 

samenwerking hoog in het vaandel heeft staan.

HOOG TIJD 
VOOR EEN 

NIEUWE STEK

Na ruim drie mooie 
jaren in de zeepfabriek 
was Visavi toe aan een 

nieuwe, inspirerende 
omgeving. Het werd 
hoog tijd voor een 

grotere ruimte in een 
vernieuwd, industrieel 
pand. Op 25 augustus 

2014 zijn we fris  
van start gegaan  

op onze nieuwe plek  
in de voormalige 
Prodentfabriek.

NATURE EDIT ION

OP BEZOEK?

Ben je nieuwsgierig 
naar onze nieuwe 

stek? Kom dan gerust 
een keer op bezoek bij 

Visavi in De Nieuwe 
Stad op Overijsselse-
straat 3, Amersfoort. 



COMING  
UP

MINDER VERSCHILLENDE DIPLOMA’S
Het aantal verschillende kwalificatiedossiers binnen het mbo 
daalt naar 175. Dit maakt het makkelijker voor onderwijs
instellingen om de opleidingen te organiseren en makkelijker 
voor leerlingen om een opleiding te kiezen. 

EEN ANDERE OPBOUW
De kwalificatiedossiers worden overzichtelijker. Ze bestaan  
uit drie delen: één gemeenschappelijk basisdeel, één of  
meer profieldelen en verschillende keuzedelen. 

Het basisdeel
Het basisdeel bestaat uit twee delen: 
1   Een generiek deel dat voor alle mbostudenten gelijk  

is. Hierin staan per niveau de eisen voor taal, rekenen  
en loopbaan en burgerschap. 

2   Een beroepspecifiek deel dat de kerntaken en werk
processen bevat die hetzelfde zijn voor alle beroepen 
(kwalificaties) in het kwalificatiedossier. Dit is de essentie 
van het vak. Het basisdeel is minimaal 50% van de 
 studielast.

Het profieldeel
In het profieldeel staan de specifieke kenmerken van een 
kwalificatie beschreven. Het profieldeel bevat net als het 
basisdeel kerntaken en werkprocessen. Het profieldeel is 
maximaal 35% van de studielast.

De keuzedelen
Een nieuw onderdeel binnen het mbo zijn de keuzedelen.  
Dit is een verrijking bovenop de kwalificatie. Hiermee kan  
een student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Het 
keuzedeel maakt geen deel uit van de zak/ slaagregeling, 
maar moet wel geëxamineerd worden. Een keuzedeel is  
15% van de studielast.

GEEN HERHALING
Door de nieuwe opbouw staat er geen herhaling meer in  
de kwalificatiedossiers. De dossiers zijn daardoor veel dunner  
en overzichtelijker geworden.

Het kwalificatiedossier Kapper bestond in het schooljaar 
2014 – 2015 uit 143 pagina’s. Het nieuwe dossier Kapper bestaat 
nog maar uit 28 pagina’s. Dit is een afname van 80% in het 
aantal pagina’s.

INTERESSE?

Meer weten  
over de nieuwe  

kwalificatiedossiers?
Kijk op www. 

kwalificatiesmbo.nl 

Of neem direct 
contact op met Visavi.

 ‘De keuze delen 
zijn nieuw 
binnen het 
MBO, dit is 

een verrijking.’

VERNIEUWDE 
 KWALIFICATIEDOSSIERS

Iedere onderwijsinstelling mag vanaf 1 augustus 2015 werken  
met de nieuwe kwalificatiedossiers. Eén jaar later is de verplichte 

invoeringsdatum. Wat verandert er met de invoering van de 
nieuwe kwalificatiedossiers?
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WIST  JE  DAT

2011 2.097 94% 40.135
vanaf dit jaar ontwikkelt  

Visavi haar examenproducten
theorievragen in de  
database van Visavi

van de ingekochte examens zijn 
positief beoordeeld

afgelegde examenonderdelen  
tot nu toe

NIEUW KWALIFICATIEDOSSIER
Vanaf het cohort 2015 – 2016 zijn onder-
wijsinstellingen vrij om aan de slag te  
gaan met het nieuwe kwalificatiedossier. 
Met de ingang van dit nieuwe dossier past 
Visavi ook haar examenproducten aan. 

EXAMENAANBOD
Visavi ziet de ingang van het nieuwe 
kwalificatiedossier als de uitgelezen kans 
om het examenaanbod te vernieuwen.  
Uit de jaarlijkse evaluatie is onder andere 
naar voren gekomen dat de examendruk 
als hoog wordt ervaren. Visavi brengt 
daarom een nieuw examenaanbod uit voor 
haar- en schoonheidsverzorging, dat beter 
aansluit op de beschikbare onderwijstijd. 
Het huidige examenaanbod bestaat uit 
theorie- examens, praktijkbeoordelings-
componenten en proeven van bekwaam-
heid. Het grote aantal praktijkbeoorde-
lingscomponenten zorgt hierbij voor een 
hoge examendruk. Het nieuwe examen-
aanbod bevat daarom geen praktijk-

beoordelingscomponenten meer, maar wel 
praktijkexamens, proeven van bekwaam-
heid en uiteraard theorie- examens.

Met deze nieuwe producten dek je als 
onderwijsinstelling het kwalificatiedossier 
(nog steeds) af. De leerlingen sluiten hun 
opleidingen af met één of meerdere 
proeven van bekwaamheid. De scheiding 
die het nieuwe kwalificatiedossier maakt 
tussen vakkennis en vaardigheden han-
teert Visavi ook in haar nieuwe aanbod. 
De theorie-examens zijn alleen gericht op 
de vakkennis. De vaardigheden worden 
geëxamineerd in de praktijk examens en  

de proeven van bekwaamheid. Doordat 
theorie en praktijk worden gescheiden 
verdwijnen de dubbelingen uit het 
examenaanbod. Hierdoor neemt het 
aantal examenmomenten en daarmee  
ook de examendruk af. 

EXAMENS 
VISAVI

MEER WETEN?

Benieuwd naar de  
mogelijkheden? 
Neem dan voor  
meer informatie  
direct contact  
op met Natalie  

of Manuela.

Visavi streeft continu naar betere examens voor haar klanten. 
Ieder schooljaar worden de examenproducten aangepast en  

geoptimaliseerd. Dit bereikt Visavi door zelf kritisch naar haar 
producten te kijken en te evalueren met haar klanten.

 ‘Visavi brengt 
een nieuwe 

 examenmix uit.’
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JAPANSE HUIDVERZORGING
Japanse vrouwen staan bekend  

om hun gave huid, er is geen onzuiver
heid te ontdekken. Maar hoe krijgen ze 
dit voor elkaar? Hier verklappen wij het 
geheim: Japanse vrouwen gebruiken 
kamilleolie tegen rimpels. Japanse 
deskundigen raden zelfs kamilleolie aan 
in plaats van botox en collageeninjecties.

BRAZILIAANSE ANTICELLULITIS
Overal in de wereld kampen 

vrouwen met cellulitis. Toch zie je de 
sinaasappelhuid vaak niet terug bij 
Braziliaanse vrouwen. Het antwoord  
uit Brazilië is: zand. Wrijf zand over je 
lichaam en je cellulitis zal langzamer
hand verdwijnen. Het werkt als een  
scrub: je masseert zo de huid, stimuleert 
de bloedsomloop en verwijdert dode 
huidcellen. 

SCANDINAVISCHE  
GEZICHTSVERZORGING

Niet alleen Japanse vrouwen hebben  
een waanzinnig mooie huid, ook Scandi
navische vrouwen hebben een stralend 
gelaat. De aanpak van de vrouwen is 
heel simpel. Koud mineraalwater is het 
verborgen geheim. Ze drinken veel koud 
mineraalwater, wat het lichaam zuivert. 
Ook reinigen ze hun huid met dit zuivere 
mineraalwater. 

PURE 
SK IN

VISAVI 
TREND

#1

2 31



INTERNATIONALE  
BEAUTYTIPS 

SPANJE
Kringen om je ogen?  

In Spanje gebruiken ze 
aardappelen tegen de 

wallen. Snijd dunne plakjes 
aardappel en plaats deze 
rondom je ogen. Laat ze 
tien minuten liggen en 

weg zijn je kringen.

CHINA
Oud worden willen we allemaal, 
maar er oud uitzien liever niet!  

In China hebben ze een simpele 
oplossing om het verouderingspro-

ces tegen te gaan: drink witte thee. 
Het beschermt je huid tegen vrije 

radicalen en geeft je een stralende 
huid. ITALIË

Hoe krijg je dikke,  
rode en volle lippen?  

De Italiaanse truc:  
smeer je lippen in met 
olijfolie. Het verzacht  
de lippen en versterkt  

de conditie van  
je lippen.

INDIA
Mooi, sterk, dik, glanzend haar, dat  

vind je in India. Het geheim achter hun prachtige 
haardos is kokosolie. Kokosolie versterkt je haar. 

Warm de olie op en masseer het in je hoofdhuid. 
Houd dit één nacht in je haar en douche het er 

de volgende ochtend uit. 

AUSTRALIË
Roos in je haar is niet fijn. In Australië  

hebben ze de oplossing. Pak je shampoofles 
en doe er enkele druppels eucalyptusolie  
en ‘ tea tree oil ’ in en voilá, jouw shampoo 

tegen roos is klaar. 

NATURE EDIT ION 13BEAUTYTIPS



VISAGIE
EEN NIEUWE METHODE

Voor het schooljaar 2015 – 2016 introdu-
ceert Visavi de nieuwe methode: Visagie.  
De methode is geschikt voor leerlingen  

van particuliere opleiders en roc’s.  
De methode is flexibel inzetbaar en 

 geschikt voor zowel klassikaal als 
 zelf sturend onderwijs.



HOE IS DE METHODE OPGEBOUWD?
De methode Visagie bestaat uit een 
theorieboek en een online omgeving.  
Het sluit aan bij het keuzedeel Visagie en 
de wensen van (particuliere) opleiders.  
De methode vormt daarnaast een goede 
voorbereiding voor het branchediploma 
Visagie.

Theorieboek als naslagwerk
Het theorieboek vormt een naslagwerk 
voor de leerling. Hierin staat alles wat een 
visagist moet kennen en kunnen om goed 
voorbereid de praktijk in te gaan. Duide-
lijke stappenplannen met foto’s helpen de 
leerling bij het uitvoeren van verschillende 
visagie-opdrachten. In het boek komen 
drie typen hoofdstukken terug: theorie-
hoofdstukken, vaktechnische hoofdstuk-
ken en ‘look’-hoofdstukken.

Theoriehoofdstukken
De theoriehoofdstukken gaan bij-
voorbeeld over de make-upgeschiedenis, 
gezichtsanalyse, kleurenleer en 
 belichtingstechnieken. 

Vaktechnische hoofdstukken
De vaktechnische hoofdstukken gaan  
over producten en materialen. Elk 
product of materiaal wordt uitgebreid 
behandeld: wat is het, waar gebruik je  
het voor, welke productsoorten zijn er, 
wanneer gebruik je welk productsoort  
en hoe breng je het aan?

‘Look’hoofdstukken
In de ‘look’-hoofdstukken gaat het om  
de integratie van de eerdere hoofdstukken. 
De leerling moet hier een type look 
creëren, zoals een bruidsmake-up of 
themamake-up. Bij dit type hoofdstuk 
komen de kenmerken en aandachtspunten 

van de look aan bod. Tot slot is er een 
stappenplan voor het aanbrengen van  
de make-up voor deze look. Inspiratie  
is belangrijk, daarom tonen we niet één 
ideaalbeeld, maar veel verschillende foto’s 
om te laten zien hoe het ook kan.  

Online magazine
Een magazine bevat verschillende werk-
vormen. De leerling gaat actief met de 
lesstof aan de slag. Magazines zijn geen 
vervanging van het theorieboek, maar 
bedoeld om te oefenen.

Online vaktechnische films
De vaktechnische films zijn uitermate 
geschikt voor onderwerpen die lastig zijn 
om op school te laten zien, omdat ze 
bijvoorbeeld veel tijd kosten. Ook kan  
de leerling bepaalde technieken bekijken 
voordat ze naar de praktijkles gaat. Films 
zijn altijd gekoppeld aan een online 
magazine.

Opdrachten
Aan elke online les is een opdracht 
gekoppeld. Deze kan de leerling thuis  
of op school uitvoeren. De opdrachten 
zijn uiteraard download- en printbaar.  
Een belangrijk doel van de opdrachten  
is het opbouwen van een portfolio.
 
WAT MAAKT VISAGIE UNIEK?
We vinden het belangrijk dat de leer-
methode aansluit bij de leerlingen.  
De methode gaat daarom uit van de 
volgende uitgangspunten:

Herkenbare content
De methode Visagie is geschikt voor  
zowel roc’s als particuliere scholen.  
Voor een leerling-schoonheidsspecialist  
of leerling-kapper is Visagie een aanvulling 
op de opleiding. Waarschijnlijk gaan zij  
na hun opleiding aan het werk als schoon-
heidsspecialist of kapper en vullen zij hun 
werkzaamheden aan met Visagie. Leer-
lingen van particuliere opleidingen zullen 
na hun opleiding eerder als visagist aan  
het werk gaan. Voor hen vormt Visagie  
de basis van de opleiding. Om op beide 
doelgroepen aan te sluiten besteden we,  
zowel in het lesboek als online, aandacht 
aan de verschillende werkplekken waar de 
visagist na haar opleiding kan werken.

 ‘De online 
omgeving staat 

in het teken  
van doen.’

1

Herkenbare content 

2

Vaktechniek centraal 

3

Creatief en inspirerend 

4

Heldere structuur

5

Klein en overzichtelijk

UNIEK  
AAN DE  

METHODE
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 Kleuren-
leer

13

Kleuren en de eigen-
schappen van kleuren zijn 

belangrijk voor een visagist. 
Met kleuren kun je de cliënt 

namelijk een heel ander 
uiterlijk geven. Gebruik 

verschillende tinten van één 
kleur of zet veel verschillende 

kleuren naast elkaar. Het resultaat 
is daardoor steeds anders.

13.1

Ontstaan van kleuren
KLEURENSPECTRUM
In de 17e eeuw werd ontdekt dat zonlicht (wit licht) uit 
verschillende kleuren is samengesteld. Dit zie je als je een 
straal (bundel) wit licht door een driehoekig stuk geslepen 
glas laat gaan. Een driehoekig stuk geslepen glas noemen 
we een prisma. Op het moment dat de straal door het 
prisma gaat, wordt de straal breder en worden de licht
stralen afzonderlijk zichtbaar: de lichtbundel wordt 
 gebroken. De kleuren die je dan ziet zijn rood, oranje, geel, 
groen, blauw, indigo en violet. Deze kleuren noem je spec
trale kleuren, samen vormen ze het kleurenspectrum.  
Je kunt dit vergelijken met het ontstaan van de regenboog. 
Het zonlicht wordt gebroken door regendruppels. Daar
door zie je de spectrale kleuren, dit zijn de kleuren waaruit 
de regenboog bestaat.

LICHTGOLVEN
Zonlicht (wit licht) bestaat uit lichtgolven van verschillende 
(golf)lengten. De golflengte van lichtgolven wordt weer-
gegeven in nanometer. Een nanometer is gelijk aan een 
miljardste meter. Licht heeft een golflengte van 400 tot 
800 nanometer. Elk voorwerp kan lichtstralen terugkaat
sen (reflecteren) of absorberen. We zien kleuren doordat 
een voorwerp bepaalde lichtgolven van de lichtstraal 
absorbeert of juist reflecteert. Kijk je bijvoorbeeld naar 
een rode bal, dan absorbeert de bal alle lichtgolven 
behalve de rode. De rode lichtgolven worden juist gere
flecteerd. Door de reflectie van de rode lichtgolven zie je 
dat de bal rood is. We zien een voorwerp als wit als het 

voorwerp alle lichtgolven reflecteert. Zwart ontstaat als 
een voorwerp alle lichtgolven absorbeert. Wit en zwart 
zijn geen kleuren, maar ontstaan door het reflecteren (wit) 
of absorberen (zwart) van alle kleuren.

WEERKAATSING/REFLECTIE
Reflectie betekent het weerkaatsten van(licht)straling.  
De reflectie van licht heeft invloed op de make-up.  
Zo bevat het flitslicht van een fotocamera vaak veel blauw 
licht. Dit geeft de huid en de makeup een blauwe tint.  
De make-up reflecteert anders dan je huid. Hierdoor kan 
de makeup ineens erg opvallen. Een oplossing kan zijn 
om niet direct op de persoon, maar via een wit plafond  
te flitsen. Het beste is om foto’s te maken in daglicht.

LICHTINTENSITEIT
Lichtintensiteit noem je ook wel lichtsterkte; er is bijvoor
beeld veel of weinig licht. Lichtintensiteit of lichtsterkte is 
een eigenschap van een lichtbron. Bij het bepalen van de 
lichtsterkte wordt rekening gehouden met de kleuren die 
het oog kan zien, de spectrale kleuren. Naast lichtgolven 
die spectrale kleuren veroorzaken zijn er ook infrarode 
lichtgolven. Ons oog kan geen infrarode lichtgolven waar
nemen. De lichtsterkte van bijvoorbeeld een infrarode 
lamp is daarom nul.

prisma
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Vaktechniek centraal
Bij Visagie speelt de vaktechniek een 
belangrijke rol. Producten en het toe-
passen hiervan maakt dan ook een    
groot deel uit van de methode. 

Creatief en inspirerend
Een doel van de methode is het inspire-
ren van de leerling en het bevorderen 
van haar creativiteit. Binnen de Visagie 
is er niet één juiste manier. Voor een 
visagist is het juist belangrijk dat zij  
op verschillende manieren kan werken 
en verschillende stijlen/ontwerpen kan 
laten zien. In de leermiddelen worden 
daarom veel voorbeelden gegeven van 
verschillende looks. In de opdrachten 
wordt de leerling uitgedaagd hier zelf 
mee aan de slag te gaan.

Heldere structuur
Voor de leerling is het belangrijk dat zij  
de benodigde informatie snel en eenvou-
dig kan vinden. De leermiddelen hebben 
daarom een heldere structuur. In het 
theorieboek worden hoofdstukken met 
hetzelfde thema op dezelfde manier 
opgebouwd. Online bestaat elke les uit  
een magazine, vaktechnische films en  
een opdracht. Elke les heeft daardoor  
een vaste structuur.

Klein en overzichtelijk
In het lesboek komen alle facetten van  
het visagievak eerst afzonderlijk en 
vervolgens geïntegreerd aan bod.  
Door de onderwerpen eerst één voor één 
aan te bieden en daarna samen te laten 
komen in de ‘look’-hoofdstukken, blijft  
de lesstof behapbaar. Online wordt 
dezelfde indeling gehanteerd. Op deze 
manier kan de leerling makkelijk een 
koppeling maken tussen het boek en  
de online omgeving. 

Het lesboek is beschikbaar vanaf maart 
2015. De online leeromgeving is beschik-
baar vanaf schooljaar 2015 –2016.

 Donkere
        huid

make-up

18

Naast de huidskleur zijn er 
nog meer verschillen tussen  

de donkere en de blanke huid. 
Het aanbrengen van make-up 

hoort hier niet bij. De technieken 
waarmee je een donkere huid-

make-up aanbrengt zijn namelijk 
hetzelfde als de technieken bij een 

blanke huid. Toch zijn er een aantal 
aandachtspunten waar je rekening 

mee moet houden.

18.1

Ontstaan van een 
donkere huid

In totaal zijn er op aarde meer mensen met een donkere 
huid dan mensen met een blanke huid. De huidskleur van 
mensen rond de evenaar is donkerder dan de huidskleur 
van mensen die verder naar het noorden of zuiden 
wonen. Vrouwen hebben gemiddeld een iets lichtere 
huidskleur dan mannen. 

De huidskleur wordt bepaald door de hoeveelheid en  
het type melanine (pigment) in de huid. Er zijn twee typen 
melanine: feomelanine en eumelanine. Ieder mens bezit 
beide typen melanine. Je genen bepalen hoeveel van elk 
type melanine je bezit. Zit er in de huid meer feomelanine, 
dan kleurt de huid rood tot geel. Een donkerbruine tot 
zwarte huid wordt veroorzaakt door de grotere hoeveel
heid eumelanine. 

18.2

Kenmerken van een 
donkere huid

Dé donkere huid bestaat niet. Het negroïde huidtype  
kan bijvoorbeeld variëren van licht bruin tot heel donker 
koperbruin. Aziatische huidtypes variëren van lichtgeel 
tot donkerbruin. Zo zijn er nog veel meer verschillende 
huidskleurtypen. Al deze huidskleurtypen hebben hun 
eigen kenmerken. Deze kenmerken zie je in de tabel op  
de volgende pagina.

TIP
Gebruik make-up-

producten die passen bij  
de eigenschappen van  

de donkere huid.
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BETROKKEN PERSONEN
Bij de ontwikkeling van  

de methode Visagie zijn 
diverse partijen betrokken 

geweest. Visavi wil hen 
bedanken voor hun inzet.

Inhoudsdeskundigen
•Astrid Bloemert-Brilman 

( Landstede) •Cora Cornu 
(Beautycollege – ROC Midden 

Nederland) •Irene Vlasblom (How 
To Do Your MakeUp) •Juliette den 
Ouden (Visious Make-up & Hair) 
•Margot Tanorie-Houben (ROC 

Leeuwenborgh) •Mart Reker (Mart 
Reker hair & make-up / THE CLINIC) 

•Olga Skledar (Eyecatcher 
Dordrecht) •Severine Boer 
(Severine’s Vision) •Sheryl 

Djadoenath (Duchess’D Design) 
•Tanja Wolthuis-Moorman (ROC 
van Twente) •Tine van Oorschot 

(Stichting Foundation)

Mediateam
•Eldin Fetahovic (videoproductie 
– Defix Media) •Fikret Fetahovic 
(videoproductie – Defix Media) 
•Juliette den Ouden (visagie 

–  Visious Make-up & Hair) •Lydia 
Thann (visagie – Lydia Thann 
Visagisten en haarstylisten) 

•Marleen van Gils (visagie – Visious 
Academy) •Mart Reker (visagie 
– Mart Reker hair & make-up /  

THE CLINIC) •Niels Jansen 
(visagie – no8 Visagie) •Rein 

Schoondorp (illustraties) •Richard 
Monsieurs (fotografie – Richard 

Monsieurs Photography)

Modellen
•Bernice Linssen •Clemens Hewig 
•Cynthia Baremans •YangQiong 

van Huet •Joyce van de Wiel 
•Nadeche de Zwart •Rosita 
Dameri •Sophie Holterman  

•Trudi Kikstra

 ‘Binnen de 
Visagie is er 

niet één juiste 
manier.’
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1 Voorfase

De voorfase start met een idee: we gaan 
een nieuwe methode ontwikkelen voor 
aankomende visagisten. Tijdens een  
‘Eet je mee?’ halen we de behoefte van 
docenten op. We praten over de lesprak-
tijk en inventariseren wensen en ww.  
Op basis van deze input werken we de 
ideeën voor het nieuwe lesboek verder  
uit. Het project gaat vervolgens van  
start na een spetterende kick off.

2 Ontwerpfase

In de ontwerpfase geven we het project 
meer vorm. We bepalen de didactische 
uitgangspunten (op basis van de input  
van de ‘Eet je mee?’), ontwikkelen een 
schrijfwijzer, benaderen inhoudsdes kun-
digen en richten de klankbordgroepen  
en vaststellingscommissie in. De vorm-
gevers ontwikkelen in deze fase een 
basisontwerp van het lesboek.

Vervolgens stellen we een taxonomie op. 
Een taxonomie is een document waarin  
de indeling van het boek, de globale 
inhoud en de leerdoelen per hoofdstuk 
staan benoemd. Deze inhoud wordt 
bepaald op basis van verschillende 

documenten. 
Voor de ontwikkeling 
van de methode Visagie is 
onder andere gebruik gemaakt 
van de  theorie-eisen en toetstermen  
van het kwc-uv. Deze eisen hebben  
we aan gevuld met de wensen en 
 behoeften van de inhoudsdeskundigen  
en vervolgens vastgesteld met de vaststel-
lingscommissie. Op deze manier weten  
we zeker dat het lesboek zo veel mogelijk 
aansluit bij de wensen uit de praktijk. 

3 Ontwikkelfase

In deze fase ontwikkelen we het lesboek. 
Dit doen we op basis van de taxonomie. 
We bestuderen diverse informatiebronnen 
en vragen de inhoudsdeskundigen om 
informatie en tips. Dit verwerken we op 
een logische en gestructureerde manier  
in de hoofdstukken. We bepalen welke 
foto’s en illustraties nodig zijn voor de 
visuele ondersteuning en plannen media-
dagen voor het schieten van het beeld-
materiaal. Elk hoofdstuk wordt gelezen 
door twee inhouds deskundigen van  
de klankbordgroep. Zij bekijken of de 
inhoud compleet is en begrijpelijk voor  

 
 

 
 

 
 
 
de leerlingen. Ze kijken daarnaast of  
de teksten en beelden bij elkaar passen. 
De inhouds deskundigen uit de vaststel-
lingscommissie bekijken vervolgens het 
gehele boek en stellen de inhoud vast. 
Voor de inhoudsdeskundigen is dus  
een belangrijke taak weggelegd. Na de 
ontwikkeling gieten de vormgevers de 
teksten en beelden in het design.

4 Opleverfase 
In de opleverfase controleren we het 
vormgegeven boek. We kijken dan of  
alle teksten en beelden op de gewenste 
manier zijn geplaatst. Ook de inhouds-
deskundigen kijken er nog een laatste  
keer naar. Hierna maken de vormgevers 
het boek ‘drukklaar’. De laatste stap is  
het controleren van de drukproeven van 
het boek. Als alles akkoord is, wordt het 
boek gedrukt! 

2

ONTWIKKELFASE

OPLEVERFASE 

ONTWERPFASE
1 3

4

VOORFASE

OOK AL WINT ELEARNING AAN POPULARITEIT, HET 
‘OUDERWETSE’ LESBOEK BLIJFT NOG STEEDS EEN 
GEWILD LEERMIDDEL. MAAR HOE MAAK JE NU ZO’N 
LESBOEK? HOE PAK JE HET AAN EN WIE BETREK JE 
ERBIJ? AFGELOPEN JAAR HEEFT VISAVI DE METHODE 
VISAGIE ONTWIKKELD. HIERONDER LEES JE ALLES 
OVER DE ONTWIKKELING VAN HET LESBOEK!

HET BOEK VISAGIE IN VIER FASEN

HOE ONTWIKKEL  
 JE EEN LESBOEK?
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  FR
EE
ZE‘When  

someone  
shows you their 
true colors,  
don’t try to paint  
a different  
picture.’ 
— Anonymous



LEER  
ENGELS  APP

De Engelse taal staat op de tweede 
plaats in de ranglijst van meest 
gesproken talen ter wereld. Op de 
eerste plaats staat het Mandarijn 
Chinees. Er zijn 480 miljoen mensen 
die Engels spreken. De meeste 
mensen in Nederland ‘kennen’ wel 
Engels en spreken het, maar hoe  
en hoe goed, dat is een tweede. 
Met de app Duolingo perfectioneer  
je jouw Engels.  

Je vertaalt teksten, spreekt Engelse 
zinnen uit en leert zo de grammatica 
en uitspraak van diverse woorden, 
zinnen en uitdrukkingen. Naarmate  
je verder komt in de levels, stijgt de 
moeilijkheidsgraad van de oefenin
gen. De variatie in de werkvormen 
zorgt ervoor dat jij je niet verveeld  
en als je de strijd aan wilt gaan met 
vrienden, nodig ze dan uit om deze 
app ook te installeren. 

VISAVI 
HOUDT 

VAN
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BRIGHT COLOURS

In de natuur zie  
je een grote  

diversiteit aan 
kleuren en dit mag 
je altijd gebruiken 
als inspiratiebron 
voor je haar en 

make-up.
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‘THERE IS  
BEAUTY IN  
SIMPLICITY’



‘Winter is an  
etching, spring  
a watercolor,  
summer an oil 
painting and 
 autumn a mosaic  
of them al.’
— Stanley Horowitz

FU
RRY



Natuurlijke schoon-
heid kent vele 

vertalingen. 
Onthoud: ‘ you were 
born to be real, not 

to be perfect.’

NATUURLIJK
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ANGELS
304 pagina’s gevuld met de 
mooiste vrouwen die deze 
aardbol rijk is. James legde  
de afgelopen jaren diverse 
bekende vrouwen vast op  
de gevoelige plaat, in Eva-
kostuum. Houd je van 
fotografie en van de puurheid 
van het naakte lichaam, dan  
is dit een mooie aanwinst in  
je collectie.

Titel Angels Auteur Russell James 
Uitgever Te Neues (2014 ISBN 
9783832798758

BOEKEN
‘SLEEP LESS, 

READ MORE.’

OERGONDISCH GENIETEN
Met dit kookboek leer je de basis 
van oervoeding kennen. Oervoe-
ding is één van de meest optimale 
manieren van voeding voor de 
mens. Het is puur, eerlijk en  
richt zich op een zo natuurlijk 
mogelijk voedingspatroon. Alle 
recepten zijn vrij van allergenen 
en per seizoen georiënteerd. 
Met dit boek in je keuken sla  
je het pad in van een gezondere 
levensstijl en meer vitaliteit.

Titel Oergondisch genieten Auteur  
Ria Penders & Yvonne van Stigt 
Uitgever Oergezond (2012) ISBN 
9789081772815

PRESENTATIONZEN
Voor velen is het geven 
van presentaties geen 
tweede natuur. Dit boek 
geeft je een nieuwe kijk 
op presenteren. Hoe 
maak je de inhoud van 
jouw presentatie aan-
trekkelijk? De methode 
less is more wordt 
duidelijk uitgelegd en 
geeft inspiratie voor je 
volgende presentatie.  
Een aanrader voor 
iedereen die de volgende 
stap durft te zetten in 
presentatietechnieken.

Titel Presentationzen Auteur  
Garr Reynolds Uitgever 
Pearson Education (2011)  
ISBN 9780321811981

LERENDE SCHOLEN
De wereld rondom onderwijs 
verandert, deze veranderingen 
vereisen een continu proces van 
‘leren’ binnen de eigen organi-
satie. Dit boek is de vierde in de 
reeks over de Vijfde Discipline  
en bevat bijdragen van meer dan 
100 schrijvers. Ze beschrijven  
de instrumenten, methoden, 
richtlijnen, oefeningen en ideeën 
die mensen toepassen om scholen 
te veranderen in een natuurlijk, 
lerende organisatie.

Titel Lerende scholen Auteur Peter  
M. Senge Uitgever Academic Service 
(2011) ISBN 9789052612973
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WEBSITES

ECOGOODIES.NL
EcoGoodies verzamelt voor  
jou de állerleukste duurzame, 
fairtrade webwinkels en 
producten! Van mode tot 

woonaccessoires, van natuurlijke cosmetica 
tot duurzame reizen… je kunt het zo gek 
niet bedenken. Zelfs je ecologische schoon-
maakmiddelen kun je hier bestellen. De 
website is overzichtelijk en je kunt gemak-
kelijk op categorie jouw nieuwe favoriete 
webwinkel ontdekken.

BBCEARTH.COM
Voor ieder-
een die zich 
verwondert 
over de 

schoonheid van dieren  
en de natuur waarin ze 
leven: bezoek de website 
van bbc earth. bbc maakt 
al jarenlang prachtige 
documentaires over de 
rijkdom die onze aarde 
heeft. Op deze website 
vind je een preview van 
alle shows inclusief een 
behind the scenes film. 

DEGROENEMEISJES.NL
De groene meisjes geven hun 
eigenzinnige kijk op een hip 
leven met een groen tintje.  
Ze nemen je mee in de wereld 

van ecologische eettentjes, vega foodtips en 
vintage kleding en accessoires. Deze dames, 
Jamie en Merel, willen met hun website een 
inspirerend platform zijn. Hoe kun je op 
een simpele wijze jouw leven eco-vriendelij-
ker maken en daarmee duurzaamheid een 
hand helpen?
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EuroSkills zijn de Europese kampioenschappen voor het vakmanschap. Elke twee jaar 
strijden honderden jonge vakmensen in verschillende vakgebieden tegen elkaar om 
de titel ‘beste vakman/ vakvrouw van Europa’. Om mee te mogen doen aan EuroSkills 
moet je eerst meegedaan hebben aan de (jaarlijkse) nationale vakwedstrijden, Skills 
Heroes. Visavi was sponsor van de Nederlandse deelneemster vakrichting Kappen, 
Betül. We spraken uitgebreid met haar en haar steun en toeverlaat, Miranda, over 
deze unieke ervaring.

Wat vond je het grootste verschil tussen Skills Heroes 

en EuroSkills? B: De Nederlandse wedstrijd vond ik 
erg makkelijk. Het was slechts één opdracht, het 

opsteken van lang haar en dat is mijn specialisatie. 
Ik wist ‘dit komt wel goed, dit zit in mijn vingers’. 

Ik had ook weinig last van zenuwen. Dat was wel 
anders bij EuroSkills, toen gierden ze door mijn 

lijf. M: Het niveau van de opdrachten bij 
EuroSkills is vele malen hoger. Er wordt veel 

meer verwacht van de deelnemers. Je hebt 
als deelnemer de klassieke vaktechnieken 

van het kappersvak nodig zoals slagleggen en 
het föhnen van heren. In het huidige onderwijs in 

Nederland krijgen deze vaktechnieken veel minder 
aandacht dan vroeger.

Is dat een gemis in het Nederlandse onderwijs,  

het ontbreken van de klassieke vaktechnieken?  

M: Absoluut! Het is de basis van ons vak en hier 
moeten we veel meer aandacht aan besteden. Ik  
denk ook dat de wedstrijdmentaliteit verdwenen  
is in Nederland. Vroeger leefde het veel meer,  
tijdens EuroSkills was dat heel duidelijk te merken. 
De deelnemers die naast Betül stonden, hebben 
jarenlang getraind op de zes kunstjes die gevraagd 
werden. Wij zijn vier maanden van tevoren pas 
gestart met trainen. 

Hoe heb je die vier maanden trainen ervaren? B: 

Toen ik hoorde van Miranda dat ik naar EuroSkills 
mocht was ik zo ontzettend blij. Ik wist alleen echt 
niet wat me te wachten stond. M: Nee, we zijn samen 
in dat zwarte gat gesprongen, hè? B: Ja, het was een 

hele ontdekking en in die vier maanden heb ik 
gigantisch veel geleerd. Ik heb bij verschillende 
topkappers in Nederland getraind. Het was ver-
moeiend, het was leuk en ik ben gegroeid in mijn  
vak. Dat alleen al is winst voor mij!

Hoe kwamen jullie bij die topkappers terecht? Boden 

zij zich aan? M: Via Ageeth Nijboer van de anko heb 
ik een aantal mooie contacten gelegd, onder andere 
met Herman Wiekens. Hij heeft pro deo zijn kennis 
gedeeld met Betül. Wat een vakliefde spreekt daar uit! 
Ik ben hem eeuwig dankbaar en ook Hans van den 
Hoeven, van het Branche Platform Kappers, heeft ons 
gigantisch geholpen. 

Was deze hulp voldoende? M: Ik denk dat we voor 
een volgende EuroSkills eerder moeten beginnen en 
daar heb je experts bij nodig. Naast deze experts heb 
je ook, plat gezegd, geld nodig om de deelnemer te 
ondersteunen. Reken maar uit: je moet zes opdrach-
ten inoefenen en investeren in tijd, producten en 
oefenkoppen.

Welke steun heb je als deelnemer nodig om deze 

wedstrijd het hoofd te kunnen bieden? B: Steun 
van je familie. Mijn vader en broertje waren erbij  
op de laatste wedstrijddag, dat deed me erg goed. 
Daarnaast heb je een salon nodig die je steunt en 
iemand binnen de salon waar je mee oefent en  
die je coacht. Uiteraard heb je ook een begeleider 
nodig, zoals Miranda. Iemand die je voorbereidt  
en helpt. M: Ze noemen haar bij mij thuis ‘mijn 
kappers dochter’. Zegt dat voldoende? 

INTERVIEW

EUROSKILLS

BETÜL DUMAN 
 

deed mee aan 
Skills Heroes en 

EuroSkills. 
 
Is 

afgestudeerd  
in 2014 aan de  

School voor Uiterlijke 
verzorging van  

ROC Mondriaan. 
Genomineerd voor 

‘Uitblinker van het jaar ’ 
voor de afdeling 

Uiterlijke Verzorging.
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Jullie zijn een hecht team geweest. Hoe trots ben je 

op je kappersdochter? M: Gigantisch trots! Je hebt 
geen idee. Ze is als laatste geëindigd op EuroSkills, 
maar hallo, dat is nog steeds nummer tien van 
Europa! Zij beseft nog niet dat dit een enorme mooie 
prestatie is. B: Ik was natuurlijk liever hoger geëindigd. 
Ik heb me twee dagen wat zuur gevoeld, maar ik weet 
dat ik alles heb gegeven; ik heb mijn stinkende best 
gedaan. De tijd die voor een opdracht stond, heeft  

me een aantal keren genekt. Dat was niet leuk. Ik 
dacht ‘geef me vier uur de tijd en dan maak ik er een 
supermooie creatie van’. Maar ja… dat hoort bij een 
wedstrijd; het gevecht met de opdracht en de tijd.

Is dat een tip voor de volgende deelnemer? Werk aan 

je time management? B: Ja, dat is zeker een tip. Ook 
adviseer ik om in een salon te werken waar je dag en 
nacht kunt oefenen met de opdrachten. M: Mijn tip 
zou zijn: blijf dicht bij jezelf en maak er een feest van. 
Dat hebben wij in ieder geval wel gedaan. Het was 
bloed, zweet en tranen. We hebben er om gelachen en 
we hebben er om gehuild, wat een prachtige achtbaan.

En hoe gaat de achtbaan nu verder? B: Na mijn 
vakantie ga ik weer lekker aan het werk. Wie weet 
ooit, op een dag, open ik mijn eigen salon. Dat is  
een droom van mij!

MIRANDA KNIJFF 
 

deed de begeleiding 
van haar leerling Betül 

tijdens de wedstrijd 
EuroSkills. 

 
Is 

docent bij ROC 
Mondriaan in Den 

Haag sinds 2005. Zet 
zich in als studieloop-
baanbegeleider en 

salonmanager bij het 
leerbedrijf MonBizz Hair 
van ROC Mondriaan. 

‘Skills verbindt MBO 
 studenten, docenten en 

bedrijfs leven en zorgt ervoor 
dat iedereen met passie en 
enthousiasme een optimale 

prestatie neerzet.’
 — Vincent van Eijck  

Opleidingsmanager UV ROC Mondriaan

NATURE EDIT ION 27INTERVIEW  EUROSKILLS



  ‘YOU CAN  
    NEVER BE 

  OVERDRESSED 
OR OVER

EDUCATED.’ 

VISAVI 
TREND 

#2



De hype van 
minerale 
makeup

Mineraal is natuurlijk 
en dus beter voor de 
huid: een marketing-
hype of de waarheid? 

Veel minerale 
producten bevatten 
specifieke ingrediën-

ten die een kalmeren-
de werking op de huid 

hebben, zoals 
titaniumdioxide en/of 

zinkoxide. Deze 
bestandsdelen zorgen 

voor de dekking in 
bijvoorbeeld minerale 

gezichtspoeders. 

Hatsjoe!
Veel natuurlijke en 

organische bestand-
delen kunnen 

allergische reacties, 
irritaties of overgevoe-

ligheid van de huid 
veroorzaken. Deze 
irritatie brengt het 

natuurlijk herstelproces 
van de huid uit balans. 

Een greep uit 
natuurlijke ingrediënten 

die irritatie kunnen 
veroorzaken: amandel, 

bergamot, citroen, 
lavendel olie, piment, 

en rozemarijn.  
Kies je voor ‘natuurlijke 

producten’? Wees  
je dan bewust: 

natuurlijk staat niet 
gelijk aan beter.

IS NATUURLIJK  
OOK BETER?

Biologisch is beter?
Echte schoonheid komt van binnen, goede voeding is daarom belangrijk.  

Er zijn echter maar weinig goede studies gedaan naar het effect van 
biologische voedingsmiddelen op de gezondheid. Onderzoek uit 2010  

vond geen verschil op gezondheidseffecten van reguliere en biologische 
producten. De producten waren niet veiliger of onveiliger. Biologische 

producten bevatten minder pesticiden en antibiotica, maar tot op heden  
is nog niet aangetoond welke consequenties dit heeft voor jouw gezond-

heid. Kortom, we kennen de waarheid nog niet over het statement: 
Biologisch is Beter. 
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ALLES OVER NAGELLAK

HARS
In de hedendaagse 
nagellak zit altijd  
een oplosbaar hars. 
Deze ‘verharder ’ zorgt 
voor de aanhechting, 
glans en dikte van de 
aangebrachte laklaag.

NATUURLIJK?
Nagellak is geen 
 natuurlijk product, 
althans nu niet meer. 
3000 jaar voor Christus 
werd nagellak wel van 
natuur lijke producten 
gemaakt. Men gebruik-
te Arabisch gom, 
gelatine, bijenwas, 
plant aardige kleurstof-
fen en eiwitten. Om een 
mooi rood-roze kleurtje 
te krijgen gebruikte men 
geperste orchideeën en 
rozenblaadjes. 

OPLOSMIDDELEN
Er zijn oplosmiddelen terug te 
vinden in nagellak. Ze dienen 

vaak als verdunner om de 
kostprijs te drukken. 

PIGMENTEN
Er zijn kleurstoffen of 

pigmenten nodig 
om de gewenste,  

al dan niet transpa-
rante, kleur aan de 

nagel te geven. Voor 
parelende nagels 
worden ‘gecoate’ 

pigmenten gebruikt, 
zoals mica, bedekt 

met een laagje 
titaniumoxide of 

bismutoxychloride.

NAIL 
POLISH

EN VERDER?
In nagellak vind je verder 

specifieke ingrediënten als 
parfum, een ultravioletabsor

beerder en diverse antibacterië-
le stoffen terug. 

WEEKMAKERS
Om de laklaag flexibel en rekbaar 
te maken zitten er weekmakers in 

nagellak, zoals kamfer, dibutylftalaat, 
di-ethylftalaat, tricresylfosfaat of 

ricinusolie.
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EEN N IEUWE  
WEBS ITE  

VOOR V ISAV I!
Snel en overzichtelijk een bestelling plaatsen, examens plannen, resultaten 
bekijken of inspiratie opdoen? De nieuwe website van Visavi biedt jou deze 

mogelijkheden. Ga snel naar www.visavi.nl en beleef het zelf!
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‘NATURE 
AND

BEAUTY 
BELONG TO 
THE EYES 

CONSUMING 
 IT’

GET INSPIRED 
BY GOOD VIBES



HAIR LEVEL VERNIEUWD 
De lesmethode Hair Level (XL) bestaat bijna zes jaar  
en met het nieuwe kwalificatiedossier voor de deur is 
het hoog tijd voor vernieuwing. Vanaf het schooljaar 
2015/2016 is deze vernieuwde lesmethode beschik-
baar! De lesmethode is (nog steeds) geschikt voor:
• de opleidingen kapper en allround kapper.
• de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en beroeps-

opleidende leerweg (bol).
• allerlei soorten onderwijsvormen: van klassikaal  

tot zelfstandig werken.

WAT IS ER NIEUW?
De vernieuwde lesmethode 
bestaat uit zes theorie-
boeken, vijf werkboeken en 
heel veel online lesmateriaal. 
Elk leermiddel behandelt zes 
thema’s: het kappersvak, 
knippen/snijden, blijvend omvormen, tijdelijk 
omvormen, kleuren en lang haar. Doordat dezelfde 
thema’s terugkomen in verschillende leermiddelen  
is de lesmethode echt een eenheid. 

HAIR LEVEL
‘Visavi is  

apetrots op de 
vernieuwde 
methode!’

IN THE  
SPOT 
LIGHT

GLOEDNIEUW 
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CATWALKSCENE
KLASSIEKE UITSTRALING − BLOEM − LOSSE,  

VASTE KRULLEN

5.5 aandachtspunten

Voor een goed eindresultaat let je op de volgende 
punten:
• Borstel het haar van tevoren goed door. Zo haal 

je de klitten uit het haar. 
• Toupeer het haar. Dit geeft de coupe volume en 

stevigheid. Zorg ervoor dat de toupage niet 
zichtbaar is in de coupe.

• Polijst alle haren in dezelfde richting. Zo voorkom 
je dat de rol open valt.

• Zet de coupe stevig vast zodat de coupe de hele 
dag blijft zitten. Vraag daarbij aan de klant of zij 
geen pijnlijke hoofdhuid heeft door de speldjes. 

5.6 opsteektechnieken 

 combineren

De chignon en de verticale rol kun je allebei goed 
combineren met de losse, vaste krullen. Je kunt de 
opsteektechnieken ook combineren met vlecht-, 
knoop- of twisttechnieken. Let er op dat de verschil-
lende technieken goed op elkaar aansluiten en dat 
de coupe de juiste verhouding heeft. 

9594

5 OPSTEKEN 5 OPSTEKEN

THEORIEBOEKEN ALS NASLAGWERK 
De vaktechnische theorieboeken hebben 
zoveel mogelijk een vaste opbouw en 
geven een helder overzicht over de 
vaktechnieken. Technieken worden 
stap-voor-stap uitgelegd met behulp  
van illustraties. Hierdoor kan de leerling 
gemakkelijk een vergelijking maken tussen 
verschillende technieken. De boeken 
bevatten, naast de vaktheorie, ook inter-
views met een leerling, docent, leverancier, 
kapper en ondernemer. Daarnaast wordt 
elk hoofdstuk afgesloten met een samen-
vatting. Met de street- en catwalkscene 
laten we ter inspiratie zien hoe je bepaalde 
technieken terug ziet op straat en op de 
catwalk.

WERKBOEKEN ALS DOEBOEK 
De actiekaarten worden vervangen  
door werkboeken met opdrachten waarin 
de leerling ruimte heeft om te schrijven. 
Binnen ieder thema hebben de opdrach-
ten een vaste opbouw: 
• van theoretische opdrachten (weten/

inzien), 
• naar begeleid inoefenen in een gecondi-

tioneerde situatie (inzien/toepassen), 
• naar zelfstandig uitvoeren van de 

klantwens in een authentieke situatie 
(toepassen). 

1

E-learning  
zien, leren  

en oefenen

2

Theorieboek  
bestuderen 

en opzoeken

3

Werkboek 
oefenen in  
de praktijk

FUNCTIES 
VAN DE  
LEER

M IDDELEN

‘Het is een  
duidelijker boek  

geworden waarbij  
alles meer  

geordend is.’

‘De opbouw en  
volgorde van het boek 
sluiten aan bij hoe de 

 leerlingen het aanleren  
op school.’
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‘De vernieuwde online leeromgeving 
bevat veel magazines, films, opdrach
ten en toetsen. Ook online worden 
 illustraties gebruikt om vaktechnieken 
uit te leggen.’ 

MOBILE FIRST
Tijdens het ontwerp van de nieuwe e-learning zijn we 
uitgegaan van het ‘mobile first’-principe. Dit betekent 
dat alle inhoud niet alleen op een pc, maar juist ook 
op een smartphone en tablet snel en overzichtelijk 
benaderbaar is. Hierdoor kan de leerling in de salon  

of onderweg gemakkelijk foto’s online plaatsen, films 
kijken of oefenen met magazines. Heel handig! 

ZELFSTANDIG AAN DE SLAG
Doordat de vernieuwde omgeving veel overzicht biedt 
kan de leerling gemakkelijk zelfstandig aan het werk. 
De docent kan alle films, magazines en opdrachten 
indelen in lesblokken. De leerling ziet dan precies  
wat ze moet doen en op welk moment. De inhoud  
is ook via een themaoverzicht te benaderen. Daar ziet 
de leerling overzichtelijk per thema welke inhoud er  
is en wat de voortgang is per thema. 

ELEARNING
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WIST  JE  DAT

6 31 13 259
thema’s in de 
leermiddelen

nieuwe  
modelfilms

nieuwe  
online werkvormen

opdrachten  
in de werkboeken

CREËER EEN PODIUM
Op het Podium kan de leerling foto’s plaatsen van 
haar werk, eventueel gekoppeld aan de werkboek-
opdrachten. Zo bouwt de leerling een online 
portfolio op. Op het Podium kunnen de leerlingen 
elkaars foto’s ook liken. 

EENVOUDIG BEOORDELEN EN  
VERANTWOORDEN
Voor docenten is het beoordelingsproces vereen-
voudigd waardoor het minder tijd kost, maar de 
resultaten van de leerling wel goed worden bijge-
houden! Voor de verantwoording naar de onder-
wijsinspectie is een overzicht opgenomen waarin 
alle lessen zijn gekoppeld aan de kennis, vaardig-
heden en werkprocessen in het kwalificatiedossier.

SAMEN MET DOCENTEN 
Visavi heeft de nieuwe lesmethode samen met 
docenten ontwikkeld. Hierdoor sluit de methode 
nog beter aan bij de behoefte van de gebruikers:  
de leerlingen en de docenten!

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? 
Neem contact op met een van onze adviseurs als je 
meer wilt weten over Hair Level. Zij informeren je 
graag over de vernieuwde lesmethode en bespreken 
graag hoe de eventuele overgang naar de nieuwe 
lesmethode kan  plaatsvinden!

1

Goede aansluiting  
op de beroepsprak-
tijk door herkenbare 

thema’s.

2

Makkelijk en  
overzichtelijk in  

gebruik door 
integratie van de 

verschillende 
leermiddelen. 

3

Zelfgestuurd leren 
wordt gestimuleerd.

4

Een simpele online 
beoordelings-

structuur en helder 
voort gangsoverzicht  

per thema. 

5

Borging naar 
 kwalificatiedossier. 

6

Biedt leerlingen  
een podium.

UNIEK  
A AN  

HA IR  LEVEL 

‘Hier kunnen we mee 
aan het werk.’
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VROUWELIJK
Kort haar is zeer trendy bij vrouwen. 

We zien steeds meer sterren die kiezen 
voor een kort, vrouwelijk kapsel. Een korte 
coupe accentueert de kaaklijn en vestigt 
extra aandacht op je ogen. Gewaagd en 
eigentijds!

VOLUME
Volume is essentieel! Een korte 

coupe heeft wat volume nodig om er 
goed uit te zien. Gebruik een styling
mouse, spray of –poeder en zet het 
product bij de haarwortels in. Zo creëer 
je veerkracht. 

VARIEER
Ook met kort haar kun je blijven 

variëren. Kies eens voor een totaal 
andere haarkleur. Combineer dit met 
verschillende lengtes, van tondeuse kort 
tot een lange lok, en je hebt een totaal 
nieuwe look. 

KORT  KOPPIE

VISAVI 
TREND 

#3

2 31



OMBRE  
HAAR

Deze stijl herken je  
aan een donkere 

uitgroei die overloopt 
naar een lichtere kleur. 

De trend is al een  
tijdje in het straatbeeld 

en blijft populair.  
Je kunt je look op  

deze manier ook erg 
natuurlijk houden,  

alsof de zon je haar 
heeft opgelicht, in 

plaats van je kapper… WEELDERIGE 
BAARDEN

De baard is actueel! 
Het lijkt er op dat de 
trend ‘hoe extremer, 
hoe beter ’ hier ook 

hoogtij viert. De man 
mag zijn woeste baard 

en haardracht 
combineren, zolang 

het beide goed 
onderhouden zijn. Laat 
de bakkenbaarden bij 
voorkeur doorlopen in 
het haar en stem de 

baard af bij je 
gezichtsvorm. 

 HAAR 
TRENDS
SCHEIDING

De scheiding in je haar 
mag je weer accentu-

eren. Het is erg 
belangrijk dat je goed 

naar je gezicht kijkt. 
Veel asymmetrie in je 
gezicht? Kies voor een 

zijscheiding, omdat 
een midden-scheiding 

die oneffenheden 
benadrukt. Wil je een 
zijscheiding maar niet 

zo’n glad resultaat? 
Föhn dan eerst je haar 

naar de verkeerde 
kant totdat het droog 

is en stij l het dan in 
model naar de  

andere kant. 

HOT OR 
NOT?

De afgelopen jaren 
zagen we veel felle 

kleuren en pasteltinten 
in kapsels. Er kan heel 
veel in de mode van 
nu, dus varieer als je 
dat wilt. Zorg dat een 

kapsel je niet naar 
beneden haalt, maar 
altijd een upgrade is 

voor je uitstraling.

HOGE PAARDENSTAART
Heb je lange lokken? Dan is er goed nieuws! 

De hoge paardenstaart maakt een 
comeback. Maak er een weelderige, 
rommelige bende van of kies voor de 

gestylde ‘wetlook’ variant.
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De Nederlandse Make-Up Awards is sinds 2009 hét 
evenement van het jaar waar visagisten hun talent 

showen. Tine van Oorschot is samen met haar 
fantastische team verantwoordelijk voor de organisatie 

van de Awards. We spraken Tine over haar stichting,  
de Awards en het branchekeurmerk voor visagisten.

TINE  
VAN 

OORSCHOT

T INE GEEFT  T IPS VOOR  A ANSTORMEND VISAGIETALENT

1 Blijf op de hoogte van 
nieuwe technieken. 

Test nieuwe producten, 
technieken en vind jezelf 
opnieuw uit.

2 Bouw een breed 
netwerk op. Richt  

je pijlen op een groot 
klantenbestand. Zo zorg  
je voor risicospreiding.

3 Maak een carrière
ladder. Waar wil je 

staan over vijf jaar? Werk 
hard, professioneel en 
draag kennis over aan  
de volgende generatie.

4 Blijf leren. Je wilt  
geen starre dinosau-

riër worden, dus sta open 
voor kritiek en blijf jezelf 
scholen.

5 Houd je eigen normen 
en waarden in het 

vizier. Weet waar je voor 
staat en durf die grens  
te bewaken. Ook als dit 
betekent dat je soms  
een ‘nee’ moet verkopen.

INTERVIEW MET

TINE VAN  
OORSCHOT

MASTER MAKE-UP ARTIST  
IN HART EN NIEREN

Eén van de oprichters 
van Stichting 
 Foundation.  

De stichting organi-
seert samen met  

haar sponsors  
De  Nederlandse 

Make-Up Awards. Visavi 
is medesponsor van dit 

grootse evenement.  

De stichting zet  
zich verder in voor  
de kwaliteit van de 

visagie in Nederland. 
Tine is tevens 

inhoudsdeskundige 
voor het Visagie boek 

van Visavi.

Voor meer informatie 
ga naar:

www.denederlandse 
makeupawards.nl 



Je organiseert sinds 2009 

De Nederlandse Make-up 

Awards. Wat is er veran-

derd in de afgelopen 

jaren? Oh zo ontzettend 
veel. Vroeger waren de 
awards niets meer dan  
een fotowedstrijd voor 
visagisten. Ze leverden  
een foto aan en die werd 
door het publiek op de 
beurs beoordeeld. Ik zat 
samen met Stefan 
 Ammerlaan in de vakjury 
en we keken elkaar aan: 
‘kunnen we hier niet iets 
mooiers van maken?’  
Na veel brainstormen en 
wat juridisch advies stond 
daar ineens de Stichting 
Foundation; geweldig! 
Samen met Stefan, 
 Liesbeth van Schalkwijk  
en Stefan Bril maken wij 
ons de laatste jaren hard 
voor de exposure van het 
visagievak. De awards zijn 
daar een uiting van.

Is het concept van de awards door de tijd heen veranderd? 

‘Think big, think bigger’, dat is ons motto. We zijn kritisch 
op ons eigen werk en passen dat aan als we de mogelijkheden 
hebben. Inmiddels is de Nederlandse Make-Up Awards 
uitgegroeid tot een driedaags podium vullend programma 
op de Beauty Trade Special beurs. Zonder onze inzet en die 
van onze sponsoren hadden we dit nooit bereikt. Ja, ik ben 
echt trots op de awards! Ik merk ook dat de kwaliteit van  
de deelnemers ontzettend gegroeid is. De foto’s, het visagie-
werk, het ademt nu zoveel professionaliteit uit. 

Wat levert deelname aan de awards de kandidaten eigenlijk 

op? Naast veel aandacht voor hun werk, meten zij op de 
awards hun werk aan andere professionals. Een visagist is een 
solist, die van klus naar klus gaat. Je staat er in dit vak vaak 
alleen voor en door mee te doen aan de awards, ben je even 
onder je gelijkgestemden. De winnaars van de awards, ja, dat 
worden gewoon grote namen in ons vak. Ik zie de awards als 
een springplank voor talent. 

Met de awards verbind je dus ook 

visagisten in Nederland. Is dat het 

belangrijkste voor jou? Ik vind 
samenwerken en verbinding ontzet-
tend belangrijk, maar het is niet het 
belangrijkste voor mij. Kwaliteits-
bevordering is het speerpunt. 
Daarom zijn we ook al tijden bezig 
met het branchekeurmerk visagie.

Wat is dat? Het branchekeurmerk 

visagie? Het keurmerk kun je 
verge lijken met bijvoorbeeld een 
soort van ‘Bovag keurmerk’.  
De scholen in Nederland kunnen  
in de toekomst de kwaliteit van hun 
scholing laten toetsten. Het doel  
van het keurmerk is om studenten  
en ouders inzicht te geven. Hoe goed 
is de opleiding die ik kies? 

Is Stichting Foundation de enige 

betrokken partij bij het branchekeur-

merk? Nee zeker niet, wij zijn de 
onafhankelijke partij die samen met 
de anko, imko, tci, Anbos, kwc-uv 
en Visavi zich inzet voor dit keur-
merk. Kijk, wij hebben er belang bij 
dat er kwalitatief goede visagisten 

het vakgebied instromen, maar wij zijn geen school of 
examineringspartij. De samenwerkende partijen zijn geselec-
teerd op hun eigen expertise gebied. We kijken nu samen hoe 
we onze krachten kunnen bundelen. Iedere partij brengt zijn 
eigen kennis en kunde mee, er zijn overeenkomsten én 
verschillen. Nou en daar leren we dus van!

Wanneer kunnen we het keurmerk op de voordeuren van de 

scholen verwachten? Ik hoop echt dat we in 2015 de lance-
ring van het keurmerk hebben gerealiseerd. Het bepalen van 
de inhoud van het keurmerk en de uiteindelijke logistieke 
uitrol hebben nogal wat voeten in de aarde. 

Zodra het keurmerk staat, ga je dan genieten van je pensi-

oen? Haha, nee, dat denk ik nog niet. Ik zit al 40 jaar in het 
visagievak en beleef daar zoveel plezier aan. Ik blijf dit werk 
hopelijk nog een lange tijd doen. Wel merk ik een verschil bij 
mezelf, ik vind het overdragen van mijn kennis op de jongere 
generaties belangrijker geworden. Het is voor mij tijd om de 
jonge visagisten te voeden met mijn ervaringen. Dat hoort 
ook bij de stempel ‘ouwe rot in het vak.’ 

‘Ik merk ook dat  
de kwaliteit van de  

deelnemers ontzettend  
gegroeid is’
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NATURAL LOOKS

VAN DE 
WERELD

Wat is schoonheid? In elk 
werelddeel heeft het een 
andere betekenis, uiting, 

vorm en kleur.
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NAGEL 
VERZORGING  

DOOR DE  
EEUWEN  

HEEN

…tussen 1800 – 1900 
schoonheid, hygiëne 

en zuiverheid erg 
belangrijk waren? 

Populair was  
het citroensap-  

of azijnnagelbadje 
om de nagels  

gezond te houden.

…de oorsprong van nagellak 
niet exact bekend is? Uit diverse 
bronnen blijkt dat vrouwen rond 
5000 voor Christus al met hun 
nagels bezig waren. Indiase 

vrouwen versierden toen al hun 
vingertoppen met henna.

…Revlon’s nailpolish in 1932 
nieuwe kleuren en soorten 
nagellak introduceerde?  

De Franse visagiste, Michelle 
Ménard, haalde haar inspira-

tie uit de autolak.

…Chinese vrouwen  
rond 3000 voor Christus 
 hun lak van gelatine, 

bijenwas, Arabisch  
gom, plantaardige 

kleurstoffen en eiwitten 
maakten? Het nadeel? 

De nagellak moest uren 
drogen.

…tussen 1930 en 
1950 acrylnagels 

haar entree 
maakte? Vanaf 

1970 werden deze 
nagels steeds 
populairder.

…rond 600 voor 
Christus rijke vrouwen 
goud of zilver aan-
brachten op hun 

nagels? Er waren zelfs 
bewakers die ze 
beschermden!  

Deze nagellak stond 
symbool voor rijkdom 

en vrije tijd.

…in de Middeleeuwen 
 manicures verleden tijd waren, 
maar er tijdens de Renaissance 

meer aandacht kwam voor  
de nagelverzorging?

WIST  JE  DAT…

…de bekende French 
Manicure komt uit de 
jaren 70? Deze nagel-
laktrend was eigenlijk 
alleen bedoeld voor  

de bekende  
Hollywoodsterren.
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ST IJLVOL 
HA AR

1

Een sophisticated 
finish vraagt extra 

verzorging, knip het 
daarom regelmatig.

2

Föhn het haar op een 
krachtig en koele 

stand. Te heet föhnen 
beschadigt je haar.

3

Textuur is belangrijk,  
dit creëer je met een 
goede wax, crème of 

olie die verstevigt 
maar niet hard wordt.

VISAVI 
HOUDT 

VAN
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… we graag 
samen met 
elkaar het 

onderwijs beter 
willen maken?

… we op deze 
avonden ook 

vragen beant-
woorden die bij 
jullie op school 

leven?

… we al vier jaar 
‘Eet je mee’s’ 

organiseren? Dit 
doen we om onze 
producten continu 

te verbeteren.
… iedere geïnte-

resseerde van 
harte uitgenodigd 

is om bij de 
volgende ‘Eet je 

mee’ aan te 
schuiven?

… Rose Pinkster 
van ROC 

 Landstede de  
‘Eet je mee’s’ 

gezellig en 
leerzaam vindt? 

Ze vindt het uniek 
dat docenten 

inspraak hebben 
en mee mogen 

denken.
… Gerda Borneman 
van ROC Landstede 

de ‘Eet je mee’s’ 
leerzaam en inspire-

rend lekker vindt?  
‘Een leuk concept en 

ongemerkt deel je 
heel veel informatie.’ … de docenten 

niet alleen met 
een gevulde buik, 

maar ook met 
een gevuld hoofd 
naar huis gaan?

… we heerlijke 
maaltijden 

serveren? Bij een 
goed gesprek 

hoort een goede 
maaltijd.

… Elwin Soerdjpal 
van Zadkine het 
goed vindt om  
te zien dat er 

producten 
worden gemaakt 
vanuit de ‘Eet je 

mee’-sessies?

… Annie van den 
Boogaard van 

Het Koning 
Willem I College 
de ‘Eet je mee’s’ 

Bourgondisch 
gezellig vindt en 
ervaart als een 

uitgelezen 
moment om te 

netwerken’?

WIST  JE  DAT…

EET JE MEE
BIJ VISAVI?
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Save the  
date 

Eet je  
mee?

CHECK DE DATA VOOR DE 
KOMENDE ‘EET JE MEE?’ OP 
WWW.VISAVI.NL/EETJEMEE



WILD  
HA IR

VISAVI 
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PURE 
BEAUT Y

VISAVI 
TREND 

#5



ACCEPTEER
De beste truc om je inner 

schoonheid naar buiten te laten 
komen? Accepteer wie je bent 
en hoe je er uit ziet. Het klinkt als 
een tegeltjeswijsheid (en wellicht 
is dat ook zo), maar wij zijn er 
van overtuigd dat dit écht helpt. 
Accepteer!

CAMOUFLEER
Hoe camoufleer je onef

fenheden in je huid het beste?  
Koop een goede concealer!  
Er zijn diverse kleuren concealer 
te verkrijgen. Sommige kleuren 
imiteren de natuurlijke huidskleu
ren, gebruik deze om puistjes en 
oneffenheden te camoufleren. 
Andere kleuren contrasteren juist 
met de oneffenheid, gebruik  
een groene concealer om  
rode vlekjes te camoufleren  
en roze voor het camoufleren 
van donkere kringen.

FIXEER
Er zijn honderden make 

uptips om jouw pluspunten te 
accentueren. Maar hoe zorg je 
er voor dat de makeup goed op 
je huid blijft zitten? De beste tip: 
fixeer met een primer! Een primer 
zorgt voor een barrière tussen  
je huid en je makeup.  
Het beschermt dus je huid én  
je makeup blijft langer zitten. 
Dubbele winst!

1

2

3
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VISAVI  T IP !
Wil je meer informatie over de 

examenmix voor kapper óf 
schoonheid? Neem contact 

op met ons via info@visavi.nl 
of bel 0800 – 33 34 555.
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Waarom heeft Kellebeek gekozen 

voor de examenmix Kapper en 

Schoonheid van Visavi? Toen  
ik in 2012 bij het Kellebeek begon, vielen  

mij drie dingen op: er werd heel veel 
getoetst, er was weinig structuur en  

we ontwikkelden veel examens zelf. 
De docenten waren erg veel tijd 
kwijt aan het ontwikkelen en 
afstemmen van de examens 
waardoor ze minder in het 
primaire proces werden ingezet. 
Tevens vraagt het ontwikkelen 
en construeren van examens 
speciale expertise van de 
docenten, dit kost de organi-
satie veel tijd en geld. Ik kwam 
in contact met Visavi en ik 
maakte kennis met de mate-
rialen van Visavi. De docent 
die onderwijs en examinering 
in haar portefeuille heeft, 
bestudeerde de examenmix en 
was positief over de materialen 
van Visavi. Met het inzetten 
van de examenmix en de 
digitale kennistoetsen wordt  

de kwaliteit en de eenduidigheid 
van de toetsing geborgd. We 

spelen op deze manier ook in  
op het beleid van de minister  

om examens van gecertificeerde 
instituten af te nemen.

Hoe ervaar je de begeleiding 

vanuit Visavi bij het implementa-

tieproces? We hebben jarenlang 
op een bepaalde manier gewerkt binnen 

Kellebeek en de omschakeling vraagt 
flexibiliteit van het team. We hebben een 
team waarin de laatste twee jaar veel 
wisselingen zijn geweest en je kunt je 
voorstellen dat je dan te maken hebt  
met diverse meningen die niet altijd 
overeenkomen. Kortom, we moeten nog 
even wennen aan de nieuwe werkwijze  
en samenwerking met Visavi. Gelukkig 
worden we goed ondersteund door Visavi. 
Het contact loopt soepel en ik merk dat 
jullie openstaan voor feedback en sugges-
ties. Dit vind ik zeer positief. We gaan  
nu ook voor het eerst de digitale kennis-
toetsen afnemen dus dat zal nog even wat 
extra inspanning van ons vragen om onze 
digitale omgeving hierop voor te bereiden. 
Uiteraard is het voor beide partijen 
belangrijk dat we regelmatig evalueren,  
om zo de vinger aan de pols houden.

Hoe belangrijk is de assessoren-

training die Visavi jullie biedt?  

Ik zie het als een kwaliteitsbevor-
dering voor de assessoren dat zij op een 
eenduidige manier leren beoordelen  
en dat ze zich bewust worden dat het 
examenmoment ontzettend spannend  
is voor een leerling. Als assessor heb je  
de taak om je gedrag bewust in te zetten 
en de studenten op een ontspannen en 
objectieve manier te beoordelen op de 
geleverde prestaties. De scholing van de 
assessoren vind ik daarom noodzakelijk. 
Het is zelfs een ‘verkoopargument’ naar  
de ouders van de studenten toe: ‘Kellebeek 
staat voor kwaliteit, daarom blijven wij ons 
ook intern en extern scholen.’ 

KELLEBEEK COLLEGE VERTELT…

EXAMENMIX  
KAPPER EN 

 SCHOONHEID

WYTSKE SANDERS

In 2012 ben ik 
overgestapt als 

clustermanager van 
het voortgezet 

onderwijs naar het 
middelbaar beroeps-

onderwijs. Het 
medewerkersteam van 

Uiterlijke Verzorging  
is een mix van 

zij-instromers die de 
praktijk en de theorie 
op een deskundige 
manier aan elkaar 
koppelen. Voor mij  
is de uitdaging om  

in dit proces de 
kwaliteit en eenduidig-

heid te borgen.

1

2

3
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Het hele traject MBO COE 
vlekkeloos geregeld 

Houd grip op uw organisatie met de MBO COE-oplossing 

bij Eureka examens. Met een complete automatisering 

voor het boeken en afnemen van examens in de 

voorgeschreven software profi teert u van een gewoon 

goed geregeld examentraject.

Vanaf het begin is Eureka examens nauw betrokken bij 
de ontwikkelingen rondom MBO COE. Hierdoor weten 
we als geen ander tegen welke uitdagingen u aanloopt 
bij de implementatie. Onze beproefde aanpak door 
automatisering van het gehele traject haalt de druk van 
de ketel. Voor u als opleider en voor de kandidaat!

Ontdek hoe andere opleiders onze examendiensten 
ervaren en hoe wij MBO COE ook voor u gewoon goed 
kunnen regelen op eureka-examens.nl/mbo-coe.
Of bel ons op 026 – 389 56 60 voor een persoonlijke 
inventarisatie en advies op maat.

Complete software-oplossing voor  uw examensLandelijke dekking met meer dan 25 examenlocaties

examens
Eureka gewoon 

goe d  
geregeld

Eureka_adv_Visavi_DEF.indd   Alle pagina's 17-11-14 (w47)   10:46
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In het najaar van 2014 hebben ver
tegenwoordigers uit het onderwijs  
en het bedrijfsleven samengewerkt  
om een examenprofiel te ontwikkelen.  
In dit examenprofiel zijn afspraken 
gemaakt over de inrichting van 
examinering binnen de sector  
uiterlijke verzorging. 

Binnen het examenprofiel UV vallen  
de volgende kwalificatiedossiers*:

• schoonheidsverzorging
• voetzorg
• make-up art

In de wet staat dat de onderwijs
instellingen zelf eindverantwoordelijk 
zijn voor de examinering. Omdat 
betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven 
gewenst is, is er een examenprofiel 
opgesteld. In dit profiel staat aange
geven op welke manier het bedrijfs
leven bij de examinering betrokken 
moet worden. In het examenprofiel 
staan de acht processen rondom 

examinering benoemd. Bij ieder proces 
staat beschreven of het bedrijfsleven 
medeverantwoordelijk is of een 
adviserende rol heeft op landelijk of 
regionaal niveau. 

Naast de sectorale afspraken staan  
er in het examenprofiel ook afspraken 
per kwalificatiedossier. Per kwalificatie 
is aangegeven welke onderdelen in  
het bijzijn van een brancheassessor 
moeten worden beoordeeld.

Door de betrokkenheid van de verschil
lende partijen heeft het examenprofiel 
een groot draagvlak. Het examen
profiel geeft hiermee vertrouwen in  
de diploma’s en het garandeert de 
betrokkenheid van het onderwijs én  
het bedrijfsleven.

* Haarverzorging is niet opgenomen in het 
examenprofiel-UV dat in november 2014 is 
gevalideerd. De examenafspraken voor dit 
kwalificatiedossier waren op dat moment  
nog niet vastgesteld.

Wat zijn  
examenprofielen?

Meer weten over examenprofielen?
Kijk op www.kwalificatiesmbo.nl

kaders stellen

examens construeren

examens vaststellen

examens uitvoeren

examens beoordelen

resultaten vaststellen

diplomeren

evalueren

7
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4
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1

PROCESSEN  
EXAMINERING
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Visavi zal dit voorjaar de audit van de 
branchevereniging examenleveranciers Excenter 

ondergaan. Hiermee willen wij graag het Keurmerk 
Examenleverancier behalen. Dit Keurmerk geeft  

aan dat de examenproducten, diensten en 
ontwikkelprocessen van Visavi voldoen aan de eisen 

van de Inspectie van het Onderwijs.

KEURMERK  
EX AMEN 

LEVER ANCIER
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Start the battle
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1 Omschrijf wat jouw student(en)  
zo uniek maakt. Ondersteun  

de omschrijving met foto’s of een 
filmopname van de persoon in kwestie 
en laat zien waarom zij talent hebben.

2 Stuur je verhaal en de foto’s naar 
info@visavi.nl.

3 Wij belonen op techniek, 
creativiteit, duidelijkheid en trots! 

4 Uiterste inzenddatum is: 1 juni 
2015. De winnaar krijgt persoonlijk 

bericht, dus vermeld al je persoons-
gegevens bij de inzending.

5 Naast eeuwige roem,  
win jij voor jou en je student  

een exclusief Visavi Present.

6 Uiteraard krijgen jullie een 
eervolle vermelding op onze 

website. Let ’s start the battle!

WEDSTRIJD

DEEL  JE  SUCCES EN WIN!
Heb jij de meest getalenteerde studenten onder jouw hoede? Ben jij als docent trots op deze 

dames en heren? Deel met ons waarom jouw studenten het neusje van de zalm zijn.
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Visavi  
bedankt 

Visavi bedankt in het bijzonder alle: 
Trouwe klanten 

Briljante Bespeakers 
Inspirerende inhoudsdeskundigen 

Fantastische vormgevers 
Doortastende vaststellers 

Hulpvaardige m/v van voor  
én achter de camera

‘Service  
to others  

is the rent you  
pay for your  
room here  
on earth’
— Muhammed  

Ali
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Kun jij het 
al zien?

Wie zou  
het moeten  

weten?

Wat is  
er nieuw?



Wat komt  
er aan?

Hoe kom ik 
er achter?

Visavi… to be 
continued!



 ‘I AM NOT 
THIS HAIR. 

   I AM NOT 
THIS SKIN.  

I AM  
  THE SOUL  

  THAT LIVES  
WITHIN.’

 – Rumi –



VISAVI
CATALOGUS
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Hair Level 
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De vernieuwde methode Hair Level (gebaseerd op de 
methode Hair Level XL) bestaat uit zes theorieboeken,  
vijf werkboeken en veel online lesmateriaal. Zes vak
technische thema’s vormen het uitgangspunt voor  
alle leermiddelen. De theorieboeken geven een helder 
overzicht over de vaktechnieken. De werkboeken zijn 
doeboeken met opdrachten waarbij de leerling de 
ruimte heeft om te schrijven. Online ziet de leerling hoe 
de technieken worden uitgevoerd en kan zij oefenen  
met de stof. Docenten en praktijkopleiders kunnen 
leerlingen online gemakkelijk volgen en beoordelen.  
Hair Level is beschikbaar voor smartphone, tablet en pc.

HET KAPPERSVAK
Dit boek geeft de leerling 
inzicht in de ‘algemene’ 
taken en vaardigheden 
die bij het beroep van 
kapper horen. Denk 
bijvoorbeeld aan het 
werken in de salon of het 
voeren van een verkoop-
gesprek en de sociale, 
communicatieve en 
commerciële vaardig-
heden die daarbij nodig 
zijn. Ook hygiëne, arbo  
en milieu en het uitvoeren 
van was- en massage-
technieken komen  
aan bod.

KNIPPEN EN SNIJDEN
Dit boek begint met een 
uitleg van de algemene 
stappen bij knippen en 
snijden. Daarna wordt 
voor iedere knip-/
snijtechniek uitgelegd  
wat de techniek is, hoe  
je deze toepast en  
waar je op moet letten. 
Bovendien komen ook 
pony en lok, effilatie-
technieken, gedekt en 
kort model aan bod. 

KLEUREN
In dit boek komt alle 
kennis over kleuren aan 
bod. Van de theorie  
over kleurenleer en 
kleurproducten tot en 
met het chemische 
kleurproces en het  
geven van kleuradvies. 
Daarnaast komen 
verschillende behan-
delingen aan bod: 
voorbehandelings-
methoden, totaalkleur-
ingen, deelkleuringen, 
tijdelijke kleuringen en 
kleurcorrecties. 

TIJDELIJK OMVORMEN
Dit boek begint met een 
uitleg over het verschil 
tussen omvormen met 
warmte en omvormen 
met water. Daarna 
worden inroltechnieken 
en –patronen behandeld. 
Op basis van deze kennis 
komen vervolgens 
verschillende tijdelijke 
omvormtechnieken aan 
bod. Denk bijvoorbeeld 
aan watergolf en 
warmterollers, de krul-  
en stijltang en slagleggen 
en boucleren. 

BLIJVEND OMVORMEN
In dit boek komt de 
volledige behandeling 
aan bod. Van kennis  
over wikkelpatronen en  
–technieken en kennis  
over het chemisch 
proces tot en met het 
toepassen van die  
kennis in een blijvende 
omvorming. 

LANG HAAR
Dit boek behandelt 
verschillende technieken 
die je in lang haar kunt 
toepassen. Denk bijvoor-
beeld aan vlechten, 
opsteken, knopen of 
twisten van het haar.  
Ook kennis over extensi-
ons komt aan bod. 

Boeken
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WERKBOEKEN 
De werkboeken bevatten opdrachten waarmee  
de leerling aan de slag kan gaan, zowel thuis als op 
school. Binnen ieder thema hebben de opdrachten 
een vaste opbouw: van theoretische opdrachten,  
naar begeleid inoefenen tot zelfstandig uitvoeren van 
de klantwens in een authentieke situatie. De opdrach-
ten hebben een perforatielijn, dus de leerling kan ze  
uit het werkboek scheuren en inleveren bij de docent.

De werkboeken voor 
niveau 2 zijn:
·  Het kappersvak
·  Knippen en snijden 

(basis)
·  Kleuren, Lang haar, 

Tijdelijk en Blijvend 
omvormen (basis)

De werkboeken voor 
niveau 3 zijn:
·  Knippen en snijden 

(gevorderd)
·  Kleuren, Lang haar, 

Tijdelijk en Blijvend 
omvormen (gevorderd)

JAARLICENTIE ONLINE 
LEEROMGEVING
De vernieuwde online 
leeromgeving bevat 
magazines, films, 
opdrachten en toetsen. 
Alle inhoud is niet alleen 
op een pc, maar ook  
op een smartphone en 
tablet snel en overzich-
telijk benaderbaar. 
Hierdoor kan de leerling  
in de salon of onderweg 
gemakkelijk foto’s online 
plaatsen, films kijken of 
oefenen met magazines. 

E-learningWerkboeken
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MEER  
INFORMATIE  
OP VISAVI.NL

CATALOGUSNATURE EDIT ION 65



Hair Level XL
Niveau 2
Naast de vernieuwde leermiddelen van Hair Level, blijft 
Visavi ook het reeds bekende aanbod van Hair Level XL 
aanbieden. Hair Level XL is een flexibele lesmethode  
die de leerling voorbereidt op het kappersvak.  
Met instructiefilms, online magazines, boeken en 
 actiekaarten wordt de leerling zowel online als offline 
uitgedaagd. Deze combinatie van leermiddelen geeft 
de leerling de mogelijkheid om op diverse manieren te 
leren. Voor praktijkopleiders en docenten is het mogelijk 
om de leerlingen online te volgen en te beoordelen.

HUID EN HAAR
De leerling krijgt inzicht  
in de opbouw van huid 
en haar en de verschil-
lende huid- en haartypes, 
daarnaast worden 
contra-indicaties voor  
de behandelingen 
uiteengezet. 

BASISTECHNIEKEN  
KNIPPEN EN SNIJDEN
In dit boek leert de 
leerling de basis van  
het knippen en snijden:  
de verschillende basis-
technieken, het werken 
volgens de zes stappen 
en het adviseren op  
basis van klantwensen  
en klantkenmerken. 

KLEURENLEER EN  
BASISTECHNIEKEN
Dit is het boek waarin  
de leerling de theorie 
over kleurenleer en  
de theorie over de 
natuurlijke haarkleuren 
leert. Praktische tips en  
de vaktechnische 
basis uitleg over het 
kleuren van haar wordt 
behandeld in dit boek.

TIJDELIJK OMVORMEN 
EN STYLEN
In dit boek leert de 
leerling alles over  
tijdelijke omvormingen 
met warmte en met 
water. Een voorbeeld  
is watergolven of stylen  
met een styltang. 

BLIJVEND OMVORMEN
Dit boek biedt de leerling 
alle kennis over het 
chemische proces in het 
haar en de werking van 
permanentproducten. 
Daarnaast komt ook de 
volledige behandeling 
aan bod. 

ACTIEKAARTEN NIVEAU 2
De actiekaarten bevatten 
heldere opdrachten 
waarmee de leerling  
zelf stap-voor-stap aan 
de slag kan gaan, zowel 
op school, thuis als in  
de salon. De opdrachten 
verschillen in complexiteit, 
tijdsduur, werkvorm en 
uitvoering. Hierdoor zijn  
ze multi-inzetbaar. Met  
de actiekaarten oefent 
de leerling met alle 
vaktechnieken en de 
sociale, communicatie 
en commerciële vaardig-
heden. Ook hygiëne en 
arbo komen aan bod. 

JAARLICENTIE ONLINE 
LEEROMGEVING
De online leeromgeving 
van Hair Level XL laat 
leerlingen op een leuke 
en attractieve manier 
leren wat het kappersvak 
inhoudt. In de 36 levels 
krijgt de leerling door 
verschillende werkvormen 
de theorie en praktijk  
van het kappersvak 
bijgebracht. De films 
zorgen voor praktische 
uitleg van verschillende 
technieken, terwijl de 
magazines dieper  
ingaan op de theorie  
van het vak. 

 
Als docent of praktijk-
opleider kun je in een 
makkelijk overzicht zien 
waar jouw leerlingen  
zich mee bezig houden 
en of ze op planning 
liggen. 

Actiekaarten E-learningBoeken
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HEREN KNIPPEN, 
SNIJDEN EN SPECIALE 
TECHNIEKEN
Met dit boek leert de 
leerling alles over het 
herenvak, zoals het 
knippen van een gedekt 
of kort model. Verder 
komen ook onderwerpen 
als het scheren en 
specifieke technieken 
zoals effileren aan bod. 

KLEURENLEER EN GEVOR-
DERDE TECHNIEKEN
Het boek Kleurenleer en 
gevorderde technieken  
is een uitbreiding op  
het boek Kleurenleer  
en basistechnieken.  
De leerling leert alles  
over het chemische 
kleurproces, het geven 
van kleuradvies en het 
klaarmaken van kleur-
producten. 

LANG HAAR
Het boek Lang haar 
behandelt allerlei 
technieken die je in  
(half)lang haar kunt 
toepassen, zoals het 
opsteken, vlechten, 
knopen of twisten van  
het haar. Ook het 
combineren van deze 
technieken komt aan 
bod. 

ACTIEKAARTEN NIVEAU 3
De actiekaarten bevatten 
heldere opdrachten 
waarmee de leerling  
zelf stap-voor-stap aan 
de slag kan gaan, zowel 
op school, thuis als in  
de salon. De opdrachten 
verschillen in complexiteit, 
tijdsduur, werkvorm en 
uitvoering. Hierdoor zijn  
ze multi-inzetbaar. In de 
actiekaarten oefent de 
leerling met alle vaktech-
nieken en de sociale, 
communicatie en 
commerciële vaardig-
heden. Ook hygiëne en 
arbo komen aan bod. 

JAARLICENTIE ONLINE 
LEEROMGEVING
De online leeromgeving 
van Hair Level XL laat 
leerlingen op een leuke 
en attractieve manier 
leren wat het kappersvak 
inhoudt. In de 36 levels 
krijgt de leerling door 
verschillende werkvormen 
de theorie en praktijk  
van het kappersvak 
bijgebracht. De films 
zorgen voor praktische 
uitleg van verschillende 
technieken, terwijl de 
magazines dieper  
ingaan op de theorie  
van het vak. 

 
Als docent of praktijk-
opleider kun je in een 
makkelijk overzicht zien 
waar jouw leerlingen zich 
mee bezig houden en  
of ze op planning liggen. 

Hair Level XL
Niveau 3

MEER  
INFORMATIE  
OP VISAVI.NL

Actiekaarten E-learningBoeken
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HAARKLEUR-
COLLECTIEKAART
De haarkleurcollectie kaart 
biedt een handig 
overzicht van kleurstalen 
in verschillende kleur-
hoogten en kleurkarakters. 
De kaart is speciaal voor 
examens te gebruiken.

DOCENTLICENTIE  
EN COMPLETE  
DOCENTENSET
Alle kappersboeken, 
actiekaarten en een 
eenjarig docentenlicentie 
voor de online leerom-
geving. In de online 
leeromgeving kun je een 
eigen leerlijn samenstel-
len en de voortgang van 
de leerlingen gemakkelijk 
volgen. 

 
Het voordeel van een 
docentlicentie is dat  
je de online omgeving 
kunt blijven resetten, 
zodat je de films en 
vragen verschillende 
keren in de klas kunt 
behandelen.

Additionele producten

BESTEL  
OP  

VISAVI.NL
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Beauty Level Werkboeken

De theorieboeken, de Beauty Level Basics, vormen de 
basis om het vak van schoonheidsspecialiste te leren.  
De werkboeken zijn voorzien van diverse opdrachten  
die de praktijk en theorie samen brengen. Alle kerntaken 
en competenties komen in zowel de Basics als de 
 opdrachten terug. Online kunnen de leerlingen in de 
instructiefilms zien hoe experts stapsgewijs diverse 
schoonheids behandelingen uitvoeren. 

Boeken E-learning

BEAUTY LEVEL BASICS 1
Dit boek introduceert  
het beroep van de 
schoonheidsspecialist  
en behandelt de opbouw 
van de diverse behande-
lingen. Hygiëne, arbo, 
milieu, kwaliteitszorg en 
het voeren van een 
adviesgesprek komen 
ook aan bod.

BEAUTY LEVEL BASICS 2
Het tweede deel van  
de Basics bevat kennis 
van het lichaam: de 
anatomie, fysiologie en 
pathologie. Alle kennis 
van het lichaam die  
een schoonheids-
specialist nodig heeft  
om een behandeling  
uit te voeren komt  
aan bod.

BEAUTY LEVEL BASICS 3
Het derde deel, produc-
ten en apparaten, gaat 
in op de werking van 
cosmetische producten 
en apparaten die een 
schoonheids specialist kan 
inzetten bij de verschillen-
de behandelingen. 

HET BEROEP
Dit werkboek introduceert 
het beroep van schoon-
heidsspecialist. Sociale 
en communi catieve 
vaardigheden, hygiëne, 
arbo en milieu zijn 
onderwerpen die onder 
andere worden behan-
deld.

BASISBEHANDELINGEN
Stap-voor-stap worden  
de meest voorkomende 
schoonheidsbehan-
delingen uitgelicht. 
De behandelingen die 
onder meer aan bod 
komen zijn: masseren, 
reinigen en ontharen.

JAARLICENTIE ONLINE 
LEEROMGEVING
De digitale leeromgeving 
van Beauty Level bevat 
verschillende werkvor-
men. In de films wordt  
de theorie van de Basics 
gekoppeld aan de 
 daadwerkelijke uitvoering 
van de behandelingen.  
De omgeving bevat ook 
checkvragen waarin de 
leerling haar kennis kan 
testen. 

Beauty Level
Niveau 3

MOCK UP MAKEN

DÉ ONDERWIJS 
METHODE VOOR 
SCHOONHEIDS

SPECIALISTEN
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Beauty Level Werkboek E-learningBoeken

BEAUTY LEVEL BASICS 4
De wellnessgeoriënteerde 
behandelingen en de 
behandelingen van  
de donkere huid komen 
in dit boek aan bod. 
Daarnaast wordt inge-
gaan op de theorie van 
het afslanken en de 
kleurenleer.

BEAUTY LEVEL BASICS 5
Het vijfde deel bespreekt 
de specialistische 
behandelingen waar de 
leerling zich als allround 
schoonheidsspecialist in 
kan specialiseren, zoals 
Shiatsu massage, huidver-
beterende massage  
en acne. 

WELLNESS- EN SPECIALIS-
TISCHE BEHANDELINGEN
Dit werkboek gaat in op 
wellnessgeoriënteerde en 
specialistische behande-
lingen. Onderwerpen die 
aan bod komen zijn: 
acnebehandelingen, 
aromatherapie en 
hoofdhuid-/oormassage. 

JAARLICENTIE ONLINE 
LEEROMGEVING
De digitale leeromgeving 
van Beauty Level bevat 
verschillende werkvor-
men. In de films wordt  
de theorie van de Basics 
gekoppeld aan de daad-
werkelijke uitvoering van 
de behandelingen.  
De omgeving bevat ook 
checkvragen waarin de 
leerling haar kennis kan 
testen. 

Beauty Level
Niveau 4 BESTEL DE 

 METHODE OP 
VISAVI.NL
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In Beauty Level Ondernemen komt alles aan bod wat  
de leerling moet kennen en kunnen om een succesvolle 
onderneming te starten en uit te bouwen. Het les
materiaal sluit naadloos aan op het Kwalificatiedossier 
Schoonheidsspecialist en de Certificeerbare Eenheid 
Ondernemerschap. 

Beauty Level 
Ondernemen

DÉ LESMETHODE  
VOOR  

ONDER NEMENDE 
SCHOONHEIDS

SPECIALISTEN

BEAUTY LEVEL BASIC 
ONDERNEMEN
In dit boek komt alle 
benodigde theorie van 
het ondernemen aan 
bod. Van financiën, 
SWOT-analyse, marketing, 
inkoop- en voorraadbe-
heer tot het opstellen van 
een ondernemingsplan. 
De methode is levendig 
geschreven en voorzien 
van diverse werkvormen. 

BEAUTY LEVEL WERKBOEK 
ONDERNEMEN
De opdrachten in het 
werkboek sluiten aan bij 
de Basic Ondernemen. 
De variatie in tijdsduur, 
complexiteit, gekozen 
werkvorm en uitvoering 
zorgen voor afwisseling 
en geven de leerling 
inspiratie. 

JAARLICENTIE ONLINE 
LEEROMGEVING
De digitale leeromgeving 
van Beauty Level Onder-
nemen sluit aan op het 
boek. Zo kan een leerling 
na het doorlopen van 
een hoofdstuk haar 
kennis van dat hoofdstuk 
toetsten door middel van 
checkvragen. Daarnaast 
wordt in de films de 
theorie van de boeken 
gekoppeld aan de visie 
van diverse ondernemers. 

Zij geven hun visie op  
het starten en runnen van 
een salon. De praktische 
tips helpen de leerling 
om een beter gevoel te 
krijgen bij de praktijk van 
het ondernemerschap.

Beauty Level WerkboekBoeken E-learning

Niveau 3 & 4
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De onderwijsmethode Nail Level bestaat uit theorie
boeken en een online omgeving. De theorieboeken,  
de Nail Level Basics, vormen letterlijk de basis om  
verder te komen in het vak. De online omgeving sluit  
qua structuur aan op de boeken. 

NAIL LEVEL BASIC 1
Het eerste deel van de 
methode behandelt het 
beroepsbeeld van de 
nagelspecialist. Daar-
naast komen de anato-
mie en fysiologie aan 
bod. Het boek gaat 
verder in op het uitvoeren 
van een manicure, 
pedicure en geven van 
verschillende massages. 

NAIL LEVEL BASIC 2
De complexere 
 behandelingen die  
een nagelspecialist kan 
uitvoeren, worden in het 
tweede lesboek behan-
deld. Nagelversteviging 
en -verlengingen en nail 
art worden  behandeld  
in het boek. Daarnaast 
komen de specialistische 
behan delingen als  
3D-art en stilettonagels 
uitgebreid aan bod.

JAARLICENTIE ONLINE 
LEEROMGEVING
De digitale leeromgeving 
van Nail Level bevat 
verschillende werkvor-
men. In de instructiefilms 
wordt de theorie van de 
Basics gekoppeld aan de 
daadwerkelijke uitvoering 
van de behandelingen. 
De omgeving heeft ook 
checkvragen waarin de 
leerling haar kennis kan 
testen. 

Nail Level DÉ  
ONDERWIJS 

METHODE VOOR 
 NAGEL 

SPECIALISTEN

Boeken E-learning
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 Visagie

WEBSITE
visagieonline.nl

  Visa        gie
  Visa        gie

In dit boek ...
Beroepsbeeld, make-upgeschiedenis, 
gezichtsanalyse, producten en materialen, 
shapen en highlighten, smokey eyes, 
belichtingstechnieken, make-upadvies, 
bruidsmake-up, galamake-up, styling ... 
en nog veel meer!

BESP75_Visagie_Cover_v5.indd   1-5 27-01-15(w 5)   14:23

THEORIEBOEK VISAGIE
In dit boek staat alles  
wat een visagist moet 
kennen en kunnen  
om goed voorbereid  
de praktijk in te gaan. 
Duidelijke stappen-
plannen met foto’s 
helpen de leerling  
bij het uitvoeren van 
verschillende visagie- 
opdrachten. 

JAARLICENTIE ONLINE 
LEEROMGEVING
De digitale leer-
omgeving van Visagie 
bevat magazines, 
vaktechnische films  
en opdrachten. In de 
online omgeving kan  
de leerling in magazines 
en opdrachten oefenen 
met de theorie die in  
het boek aan bod is 
gekomen. In de films 
kan de leerling zien hoe 
verschillende visagisten 
stapsgewijs verschillende 
vaktech nieken uitvoeren. 
De online leeromgeving 
is beschikbaar vanaf 
schooljaar 2015 – 2016.

Boeken E-learning

Visagie
De methode visagie bestaat uit een theorieboek en  
een online omgeving en vormt de basis om het vak  
van visagist te leren. Deze combinatie van leermiddelen 
zorgt ervoor dat de methode flexibel inzetbaar is en 
geschikt voor zowel klassikaal als zelfsturend onderwijs. 
De methode sluit aan bij het keuzedeel van het mbo en 
de wensen van particuliere opleiders.

MEER  
INFORMATIE  
OP VISAVI.NL
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Brancheoverstijgende  
leermiddelen
Voor de opleidingen tot schoonheidsspecialist en 
 voet verzorger zijn vijf katernen beschikbaar die ver
dieping en verbreding bieden aan de wettelijk vereiste 
branche overstijgende vakken. De katernen zijn afge
stemd op eind en toetstermen die zijn vastgesteld voor 
de kwalificatie Schoonheidsspecialist en Voetverzorger.

HYGIËNE, ARBO EN 
MILIEU 1
De lesstof gaat uitgebreid 
in op hygiëne; wat is dat, 
waarom is het belangrijk 
en hoe wordt hygiënisch 
werken ingezet? Ook 
elektriciteit en het veilig 
werken met elektrische 
apparaten worden 
behandeld. Tenslotte 
komen de Arbowet en 
het milieu aan bod.

HYGIËNE, ARBO EN 
MILIEU 2
Deel 2 is een verdieping 
op de lesstof uit deel 1 en 
gaat daarom uitgebreid 
door op hygiënebeleid, 
elektriciteit, veilig werken, 
de Arbowet en het milieu.
 

KWALITEITSZORG
De lesstof gaat uitvoerig 
in op de verschillende 
soorten kwaliteitszorg 
zoals proceskwaliteit en 
integrale kwaliteit. Ook 
kwaliteitsbeoordeling,  
het controleren en 
evalueren van kwaliteit, 
komt aan bod. Dit katern 
heeft opdrachten, een 
samenvatting en een 
vragenlijst waarmee de 
leerling checkt of ze de 
theorie kent.

SOCIALE, COMMUNI-
CATIEVE EN COMMER-
CIËLE VAARDIGHEDEN 1 
Dit katern gaat in op de 
omgang met verschillen-
de mensen, de wijze 
waarop mensen met 
elkaar communiceren en 
hoe verkooptechnieken 
worden ingezet voor de 
verkoop van producten 
en diensten.

SOCIALE, COMMUNI-
CATIEVE EN COMMER-
CIËLE VAARDIGHEDEN 2
Deel 2 gaat verder waar 
deel 1 gebleven is en  
kan beschouwd worden 
als een verdieping.  
Ook hier staat commu-
nicatie, verkoop en 
omgang met anderen 
centraal.

MEER  
INFORMATIE  
OP VISAVI.NL
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VERZORGD ENGELS 1
Het eerste deel richt zich 
op het behalen van 
Engels op niveau A1. Dit 
houdt in dat de leerling 
dagelijkse uitdrukkingen 
en basiszinnen kan 
begrijpen en gebruiken. 

VERZORGD ENGELS 2
Het tweede deel richt 
zich op het behalen van 
Engels op niveau A2.  
Dit houdt onder andere  
in dat de leerling regel-
matig voorkomende 
uitdruk kingen begrijpt  
en kan gebruiken.

VERZORGD ENGELS 3
Het laatste deel richt  
zich op het behalen  
van Engels op niveau B1. 
Dit houdt in dat de 
leerling standaardteksten 
op de belangrijkste 
punten begrijpt en zijn 
communicatie in taal 
nog duidelijker formuleert. 

Verzorgd Engels
Verzorgd Engels is een lesmethode voor de opleidingen 
Schoonheidsspecialist en Allround Schoonheidsspecialist. 
In deze methode komen alle (sub)vaardigheden uit  
het Raamwerk Moderne Vreemde Talen (MVT) aan bod. 
De themahoofdstukken op eindniveau behandelen 
onderwerpen als huid, handen, voeten, gezicht, lichaam 
en de bijbehorende behandelingen. Er wordt aandacht 
besteed aan grammatica, idioom en kennis van land  
en volk. 

Boeken

SPECIAAL VOOR  
DE SCHOONHEIDS

SPECIALIST!  
LEER ENGELS  
OP NIVEAU  

A1, A2 EN B1.
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VMBO-LESBOEK & WERK-
BOEK GEZONDHEID
Het lesboek geeft de 
VMBO-leerling een beeld 
van de beroepen in de 
Uiterlijke Verzorging.  
Het boek gaat verder  
in op onderwerpen  
zoals ziekten, milieu-  
en arbozorg en voeding.  
Het werkboek bevat 
opdrachten en vragen 
die zowel de kennis, het 
inzicht als de vaardig-
heden van de leerling 
toetsen. 

VMBO-LESBOEK & WERK-
BOEK HAARVERZORGING
Het theorieboek laat  
de VMBO-leerling kennis 
maken met het beroep 
kapper. Er wordt inge-
gaan op de inrichting 
van en functies binnen 
de kappersbranche.  
Ook vaktechnieken 
komen aan bod, zoals 
het wassen van haar en 
knippen. Het werkboek 
bevat opdrachten  
en vragen die kennis, 
inzicht en vaardigheden 
toetsen.

VMBO-LESBOEK & WERK-
BOEK SCHOONHEIDS-  
EN VOETVERZORGING
Het theorieboek geeft  
de VMBO-leerling kennis 
over de beroepen 
schoonheidsspecialist  
en voetverzorger.  
Ook vaktechnieken bij 
huid-, hand- en 
voetverzor gende 
behandelingen komen 
aan bod. Het werkboek 
bevat opdrachten en 
vragen die zowel de 
kennis, het inzicht als  
de vaardigheden van  
de leerling toetsen.

VMBO-LESBOEK & WERK-
BOEK VERKOOP
Met dit lesboek leert de 
VMBO-leerling meer over 
de sociale en communi-
catieve vaardigheden 
voor beroepen in de 
Uiterlijke Verzorging. 
Centraal staan onder-
werpen zoals product-
presentatie, verkoop-
gesprekken en 
gesprekstechnieken.  
Het werkboek bevat 
opdrachten en vragen 
die zowel de kennis, het 
inzicht als de vaardig-
heden van de leerling 
toetsen.

STAGEBOEKEN DROGIS-
TERIJ, KAPSALON EN 
SCHOONHEIDSSALON
De stageboeken 
 ondersteunen de 
VMBO-leerling bij de 
beroepsoriënterende 
stage in de drogisterij, 
kapsalon of schoon-
heidssalon. De voor-
bereidende opdrachten 
zorgen voor de juiste 
verwachtingen bij de 
leerling. Met algemene, 
vakspecifieke en 
 verrijkingsopdrachten 
gaat de leerling tijdens 
de stage actief aan  
de slag.

Uiterlijke verzorging 
Met de methode Uiterlijke Verzorging in het VMBO maken 
basisberoeps en kaderberoepgerichte leerlingen kennis 
met alle aspecten van de beroepen kapper, schoon
heidsspecialist en voetverzorger. De methode bestaat uit 
zowel lesboeken als werkboeken. De les en werkboeken 
zijn apart te verkrijgen. Het is ook mogelijk om de vier 
lesboeken als set of de vier werkboeken als set te bestel
len. Er is daarnaast een complete set beschikbaar:  
dit zijn alle werk en lesboeken samen.

in het VMBO MEER  
INFORMATIE  
OP VISAVI.NL

Les- en werkboeken Stageboeken

stage omslagen KOC/07-05-02  03-06-2002  10:11  Pagina 2

CATALOGUS76 NATURE EDIT ION



EXAMENS HAARVERZORGING
Visavi biedt beroepsgerichte examenproducten 
haarverzorging aan voor niveau 2 en 3. Voor  
deze kwalificaties zijn theorie- en praktijkonderdelen 
beschikbaar. Daarnaast verstrekt Visavi ook afsluitende 
proeven van bekwaamheid. 
 
Voor de nieuwe kwalificatie Salonmanager (niveau 4)  
is Visavi, bij voldoende belangstelling, voornemens 
examen producten aan te bieden. Heeft uw school 
 interesse in examenproducten voor de kwalificatie 
Salonmanager? Neem dan contact met ons op. 

EXAMENS SCHOONHEIDSVERZORGING
Vanaf cohort 2014 – 2015 biedt Visavi beroepsgerichte 
examenproducten schoonheidsverzorging aan.  
Visavi is dekkend voor de kwalificaties Schoonheids-
specialist en Allround schoonheidsspecialist.  
Het examenaanbod van Visavi bestaat uit theorie-  
en praktijkonderdelen. Daarnaast zijn er proeven  
van bekwaamheid beschikbaar.

EXAMENS NAGELVERZORGING
Vanaf 2014 biedt Visavi, samen met het Nagelgilde, 
digitale theorietoetsen aan voor (allround) nagel-
specialisten. Deze theorietoetsen geven de leerling, 
samen met de praktijkexamens van het Nagelgilde, 
recht op de branchediploma’s Nagelspecialist en 
Allround nagelspecialist.

Examenproducten
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EXAMINERING EN DIPLOMERING
Visavi is niet alleen leverancier van examenproducten, 
maar ook exameninstelling. Dit geeft ons de mogelijk-
heid om uitbestedingstrajecten voor onderwijsinstel-
lingen te verzorgen. Hierbij wordt het hele proces van 
examinering en diplomering uit handen genomen. 

BRANCHE ASSESSOREN
Visavi levert onafhankelijke branche-assessoren,  
om te beoordelen of een deelnemer de proeve van 
bekwaamheid juist heeft uitgevoerd. Ook als je geen 
examencontract bij Visavi hebt, kun je een beroep 
doen op onze experts.

TRAININGEN BIJ VISAVI
Speciaal voor assessoren heeft Visavi een incompany 
training waarin beroepsgericht beoordelen centraal 
staat. De training is met name geschikt voor (school)
assessoren die te maken hebben of krijgen met het 
uitvoeren van praktijkbeoordelingen in de uiterlijke 
verzorging. De training wordt altijd op maat gemaakt 
en ook als de onderwijsinstelling geen examencontract 
heeft bij Visavi, verzorgen we de training graag!

Visavi biedt naast assessorentrainingen ook docenten-
trainingen en -workshops aan. Het volledige trainings-
aanbod voor assessoren en docenten vind je op onze 
website.

Exameninstelling 
additionele diensten
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ADVISEUR WEST 
 NEDERLAND 

Manuela Wiltenburg 
m.wiltenburg@visavi.nl 

06 – 50 90 51 52

ADVISEUR OOST 
 NEDERLAND 

Natalie van Lambalgen 
n.vanlambalgen@visavi.nl 

06 – 81 61 72 93

STAY IN  
TOUCH

www.visavi.nl

Heb je vragen of opmerkingen  
of wil je uitleg over onze  

lesmethoden en examens?  
Neem dan contact met ons op. 

VISAVI ALGEMEEN 
info@visavi.nl 

0800 – 33 34 555

WORD LID VAN ONS NETWERK  
EN LIKE ONS OP 

Facebook

ZOEK ONS OP 
UitgeverVisavi 
Beauty Level 

Hair Level 
Nail Level 

VisagieVoorJou

mailto:m.wiltenburg@visavi.nl
mailto:n.vanlambalgen@visavi.nl


April 2015
Regiobijeenkomst ANBOS
8 april
Hoeven

 anbos.nl

Vakbeurs totale Voetverzorging
19 april
Apeldoorn

 asws.nl

Mei 2015
Beautygloss
1 – 2 – 3 mei 
Amsterdam

 beautygloss.nl 

Coiffure Award
10 mei 
Hilversum

 coiffureaward.nl

Vakbeurs Uiterlijke Verzorging
25 – 26 mei
Hardenberg

 fnvmooigeregeld.nl

Juni 2015
MUA Professional 2015
14 –15 juni
Utrecht

 muaprofessional.nl

Augustus 2015
Hairworld I Hair & Beauty
29 – 30 augustus
Frankfurt, Duitsland

 hair-beauty.messefrankfurt.com

September 2015
Nederlandse Haarlijn
september
Apeldoorn

 nederlandsehaarlijn.nl

Beauty Salon Dimensions, Derma 
Fair, Paradermica Congres
12 –13 september 
Utrecht

 beautysalondimensions.nl 

 dermafair.nl 

 dermacongres.nl

Oktober 2015
Vakbeurs Pedicure
10 –11 oktober
Rotterdam

 asws.nl

Salon International
10 –12 oktober
Londen, Engeland

 salonexhibitions.co.uk

Vakbeurs Uiterlijke Verzorging
17 –19 oktober
Venray

 evenementenhal.nl

November 2015
Beauty Live 2015
21 – 22 november
Kalkar, Duitsland

 messekalkar.de

BVE Congres
november
Amersfoort

 duo.nl

Maart 2016
The Hair Project
Rotterdam

 thehairproject.eu

Cosmoprof Worldwide Bologna
Bologna, Italië

 cosmoprof.com

Beauty Trade special 2016
Utrecht

 beautytradespecial.nl

Beurs 
agenda
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http://www.beautysalondimensions.nl
http://www.dermafair.nl




Onderwijs, Inspiratie, Schoonheid, Haar, Nagels, Visagie,  
Lesmethode, Nieuws, Trends en nog veel meer...
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NCome forth into  
the light of things. 

Let nature be 
your teacher.

— William Wordsworth

VOLG ONS 
OOK OP 

FACEBOOK  
& TWITTER!
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