Crebo:

25400

Naam kwalificatie:

Kapper

Cohort:

C19

Leerweg:

Onderdeel diploma + beroepshouding
1

Kerntaken kwalificatiedossier

Team:

Uiterlijke Verzorging

BOL

Niveau:

Nominale lijn eind P1

2

Nominale lijn eind P2

Nominale lijn eind P3

Nominale lijn eind P4

Modellenpaspoort afgetekend op
school.

Modellenpaspoort afgetekend op
school.

Modellenpaspoort afgetekend op
school.

Modellenpaspoort afgetekend op
school.

Onderdelen:

Onderdeel:

Onderdelen:

Onderdelen:












Klantontvangst
Wasmassages (5)
Vlecht 3-strengen insideoutside (4)

Egale kleuring (3)
Alle vlechttechnieken
afgetekend






Aanzet föhnen met ronde
borstel
Aanzet föhnen met platte
spijkerborstel
Richting föhnen met ronde
borstel
Richting föhnen met platte
spijkerborstel
Egale kleuring (totaal 4)






2

Beoordeling van de BPV



-

Modellenpaspoort
afgetekend op BPV,
vaktechnisch onder
begeleiding. Onderdelen:
Klantontvangst

Alle onderdelen periode
1/2/3.
Combinatie van minimaal
twee zichtbaar
verschillende kleuren (2)
Watergolf inleggen en
opkammen :
Steensgewijs (2)
Halve cirkel (2)
Driehoek (2)
Rechthoek (2)
Oblong (2)
Permanent wikkelen:
Steensgewijs (2)
Waaier (2)
9-vaks (2)



Minimaal 200 BPV uren
zijn afgetekend door BPV
begeleider en ingeleverd



Minimaal 300 BPV uren
zijn afgetekend door BPV
begeleider en ingeleverd



Minimaal 500 BPV uren
zijn afgetekend door BPV
begeleider en ingeleverd



Modellenpaspoort
afgetekend op BPV,
vaktechnisch onder
begeleiding. Onderdeel:
- Egale kleuring (3)



Modellenpaspoort
afgetekend op BPV,
vaktechnisch onder
begeleiding. Onderdelen:
- Aanzet föhnen met



Modellenpaspoort
afgetekend op BPV,
vaktechnisch onder
begeleiding. Onderdelen:

-

Wasmassages (5)

ronde borstel
- Aanzet föhnen met
platte spijkerborstel
- Richting föhnen met
ronde borstel
- Richting föhnen met
platte spijkerborstel
- Egale kleuring (totaal 4)

- Alle vlechttechnieken
afgetekend

- Combinatie van
minimaal twee zichtbaar
verschillende kleuren (2)
- Watergolf inleggen en
opkammen :
Steensgewijs (2)
Halve cirkel (2)
Driehoek (2)
Rechthoek (2)
Oblong (2)
- Permanent wikkelen:
Steensgewijs (2)
Waaier (2)
9-vaks (2)

3

Beroepsvereisten

4

Keuzedelen

Keuzedeel 1
Student heeft de theorie van deel 1
behandeld en kan de
praktijkopdrachten van deel 1
voldoende uitvoeren.

keuzedeel 1
Student heeft de theorie van deel 1
en 2 behandeld en kan de
praktijkopdrachten van deel 1 en 2
voldoende uitvoeren.

keuzedeel 1
Student heeft de theorie van deel 1, 2
en 3 behandeld en kan de
praktijkopdrachten van deel 1, 2 en 3
voldoende uitvoeren.

Keuzedeel 1
Examen behaald

5

Nederlands

Oefencito lezen/luisteren 2F is
gemaakt en ingeleverd.

Toets spelling/schrijven.

Oefentoets luisteren hoofdstuk 2 is
gemaakt en ingeleverd.

Oefenexamen spreken 2F heeft
deelgenomen.

Toets lezen hoofdstuk 1 en 2 Nu
Nederlands online 2e editie is
gemaakt en ingeleverd.

Nu Nederlands online 2e editie
hoofdstuk 4 is gemaakt en
ingeleverd.

Nu Nederlands online 2e editie cito
luisteren is gemaakt en ingeleverd.

Oefenexamen schrijven 2f zakelijke
brief of mail heeft deelgenomen.
6

Rekenen

H 1 t/m 4 boek A af

t/m H 7 boek A af

Boek A af

Boek B: t/m h13 af

7

Loopbaan & Burgerschap

Loopbaan:
Individueel: reflectie geüpload in It’s
Learning.

Loopbaan:
Kwaliteitenreflectie opdracht
Challenge “maak een visitekaartje en
pitch jezelf”.
Individueel: reflectie geüpload in It’s
Learning.

Loopbaan:
Werk exploratie opdracht
Challenge “trendwatcher voor een
dag!”.
Individueel: reflectie geüpload in It’s
Learning.

Loopbaan:
Kwaliteitenreflectie opdracht
Challenge “Ontwerp een
klantontvangst -ruimte”.
Individueel: reflectie geüpload in It’s
Learning.

8

Engels – generiek

9

Beroepshouding

Studiebegeleiding:
Informatievoorziening controleren
dmv student checklist in laten vullen
en uploaden op it’s learning.

Studiebegeleiding:
Pop met 2 leerdoelen voor p2
Reflectieverslag periode 2

Studiebegeleiding:
Pop met 2 leerdoelen voor p3
Reflectieverslag periode 3

Studiebegeleiding:
Pop met 2 leerdoelen voor p4
Reflectieverslag periode 4

Burgerschap:
Portfolio opdracht: hoe zit het met je
CAO? is ingeleverd.

Burgerschap:
Portfolio opdracht en eindtoets van
economische dimensie is ingeleverd

Burgerschap:
Portfolio opdracht: Kun je jijzelf zijn?
Is ingeleverd.

Burgerschap:
Portfolio opdracht en eindtoets van
sociaal-maatschappelijk dimensie is
ingeleverd.

Beoordelingslijst studiehouding
school, minimaal 8 punten voldoende
gescoord

Beoordelingslijst studiehouding
school, minimaal 10 punten
voldoende gescoord

Beoordelingslijst studiehouding
school, minimaal 11 punten
voldoende gescoord

Beoordelingslijst studiehouding
school, minimaal 11 punten
voldoende gescoord

