Theoretische Toets WerkPortfolio Beauty
Cijfer

Je naam ..............................
Je klas .................................
De datum .............................

Vraag 1

Noem drie momenten wanneer je de techniek nagellak

verwijderen toepast:
✍ ...................................................................................................
✍ ...................................................................................................
✍ ...................................................................................................

Vraag 2

Waarom breng je basislak aan op je nagels voordat je

kleurlak aanbrengt?
Omdat het mooier staat
Om je nagels te beschermen tegen de kleurstoffen in de kleurlak
Om de kleurlak beter te kunnen zien
Omdat de kleurlak dan beter droogt
Vraag 3

Wat heb je nodig om kleurlak aan te brengen?

Handdoek, tenenkam (2 stuks) en kleurlak
Handdoeken (2 stuks), tenenkam (3 stuks) en kleurlak
Handdoek, tenenkam (2 stuks), tissues
Kleurlak, tenenkam (2 stuks), nagellak remover, tissues
Vraag 4

Hoeveel millimeter moet je vrij houden tussen je

nagelriemen en de nagellak?
3 millimeter
6 millimeter
2 millimeter
1 millimeter
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Vraag 5

Waar moet je boven werken als je de techniek nagellak

verwijderen toepast?
Handdoek
Tissue
Zakdoek
Wc-papier
Vraag 6

Kies één moment uit wanneer de techniek basislak

aanbrengen toegepast wordt:
Voor het aanbrengen van de handcrème
Na het aanbrengen van de handcrème
Na het nagels lakken
Na het verwijderen van de nagellak
Vraag 7

Noem drie dingen waar je kleurlak bij moet passen:

Je kleding
Je humeur
Je make-up
De gelegenheid
Vraag 8

Na hoeveel minuten is de toplaag van je nagellak droog?

12 minuten
20 minuten
15 minuten
5 minuten
Vraag 9

Waarom splits je de wattenschijfjes?

Om geld te besparen
Om de make-up beter te verwijderen
Als voorbereiding voor de gezichtsverzorging
Als extra stap bij het opmaken van je gezicht
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Vraag 10 Noem twee momenten wanneer de techniek ogen reinigen
wordt toegepast:
Bij het verwijderen van make-up
Voor het bijwerken van je oude make-up
Voor het aanbrengen van nieuwe make-up
Bij het aanbrengen van make-up
Vraag 11 Waar plaats je je duim en wijsvinger bij het reinigen van je
lippen?
Op de mondhoeken
Één vinger op de kin, en de ander onder je neus
Op je bovenlip
Op je onderlip
Vraag 12 Noem drie momenten wanneer de techniek reinigingsmelk
aanbrengen wordt toegepast:
’s Morgens
’s Avonds
Na het douchen
Voor het aanbrengen van je dagcrème
Vraag 13 Hoe moet je de reinigingsmelk inmasseren?
Met wrijvende bewegingen
Op en neer bewegend met je hand
Rotaties maken met je hand
Met je nagels over de huid bewegen
Vraag 14 Om welke vingers moeten de reinigingssponsjes
aangebracht worden bij de techniek reinigingsmelk verwijderen?
Wijsvingers
Middelvinger
Ringvingers
Pinken
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Vraag 15 Waar moet je gebruikte wattenschijfjes laten?
Op de grond
In de afvalbak
Op de wastafel
In een plastic zak
Vraag 16 Hoe breng je dagcrème aan?
Begin aan de onderkant van je gezicht, wrijf van binnen naar buiten
Begin aan de bovenkant van je gezicht, wrijf van binnen naar buiten
Begin aan de onderkant van je gezicht, wrijf van buiten naar binnen
Begin in het midden van je gezicht, wrijf van boven naar onder
Vraag 17 Welke drie kleuren camouflagecrème moet je gebruiken?
Oranje camouflagecrème voor bruine vlekken
Groene camouflagecrème voor puistjes en rode vlekken
Beige of witte camouflagecrème voor moedervlekken, wallen onder je
ogen en donkere vlekken
Paarse camouflage crème voor pigmentvlekken
Lichtbruine camouflage crème: voor lichtbruine vlekken en littekens. Zorg
dat deze één tint lichter is dan de huidskleur.
Vraag 18 Waarom pas je de techniek foundation aanbrengen toe?
Om je gezichtshuid er zo egaal mogelijk te laten uitzien
Om je gezicht tegen de zon te beschermen
Om mooi te worden gevonden
Om rode plekjes en donkere plekken te camoufleren
Vraag 19 Wanneer breng je gezichtspoeder aan?
Voor het aanbrengen van de foundation en camouflagecrème
Voordat je gaat slapen
Na het aanbrengen van de foundation en camouflagecrème
Voor het aanbrengen van de foundation en na het aanbrengen van de
camouflagecrème

4/6

Theoretische Toets WerkPortfolio Beauty
Vraag 20 Welke drie uitspraken kloppen wel?
Bij diepliggende ogen doe je lichte oogschaduw op je ooglid
Bij gevoelige ogen gebruik je een crème-vormige oogschaduw
Bij bolle ogen doe je donkere oogschaduw op je ooglid
Bij pijnlijke ogen doe je lichte oogschaduw op je ooglid
Vraag 21 Waarmee vervaag je de potloodlijn op je oog?
Met een tissue
Met een wattenstaafje
Met een gesplitst wattenschijfje
Met je vinger
Vraag 22 Waarom pas je de techniek eyeliner aanbrengen toe?
Om je ogen donkerder te laten lijken
Om je ogen op te laten vallen
Om je ogen te omlijnen en mooier te maken
Vraag 23 Hoeveel lagen mascara moet je in totaal aanbrengen?
5 lagen
1 laag
3 lagen
2 lagen
Vraag 24 Hoe breng je wenkbrauwpotlood aan?
In kleine vegen
In kleine streepjes
In dikke donkere strepen
In puntjes
Vraag 25 Noem twee redenen waarom je de techniek poederrouge
aanbrengen toepast:
Om je gezicht meer kleur te geven
Om je gezicht meer vorm te geven
Om je gezicht egaler te laten lijken
Om op te vallen bij anderen
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Vraag 26 Waar begin je met lipliner aan te brengen?
In de mondhoeken
Bij de cupidoboog
Op de onderlip
In het midden van je mond, waar je lippen sluiten
Vraag 27 Hoe breng je lippenstift aan?
Met een speciaal lippenpenseel
Met de lipstick zelf
Met je vinger
Met een wattenstaafje
Vraag 28 Waarom pas je de techniek lipgloss aanbrengen toe?
Om je lippen voller te laten lijken
Om jongens af te schrikken
Om glans aan je lippen te geven
Om je lippen op te laten vallen
Vraag 29 Wat heb je nodig bij de techniek haar in volume föhnen?
Handdoek, borstel of kam, föhn en haarspray
Haarspray, borstel of kam en een föhn
Föhn, borstel of kam, elastiekje
Föhn, handdoek, borstel of kam, haarclip
Vraag 30 Welke 4 basisgeuren zijn er?
Pittig, Bloemig, Kruidig, Fris
Fris, Kruidig, Bloemig, Zwaar
Bloemig, Fruitig, Fris, Licht
Bloemig, Fruitig, Fris, Kruidig
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