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Challenge opdracht: 

 

Duur:    60 minuten tot 240 minuten 

Uitvoering door:  Individueel of in tweetallen 

Deadline opdracht: 31 januari 2022 

Wat kun je winnen: Bezoek event 100-jarig bestaan Keune Haircosmetics 

                                                    inclusief backstagetour   

Challenge:   Hairstyling 

Opleiding:   6.8 Kapper  

Opleidingsniveau:  VMBO en MBO 

Schrijver:   Froukje de Vries 

Tegenlezer:   Trijntje Hoekstra 

Bedrijf:   Keune Haircosmetics 

 

Inhoud document: 

Challenge opdracht 

Bijlage 1: Benodigdheden 

Bijlage 2: Prijs challenge 

Bijlage 3: Beoordelingsformulier 
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Challenge opdracht 

 

Deelname challenge:  

Tijdens deze challenge word je uitgedaagd om als (aanstormend) kapper jouw kennis, vaardigheden 

en creativiteit te laten zien. De opdracht kan zowel individueel als in tweetallen gedaan worden. 

Daarnaast ben je vrij om te kiezen of je de opdracht in de klas of in je stagebedrijf wilt uitvoeren. 

Samen met je docent of stagebegeleider mag je dus zelf bepalen waar jullie voorkeur naar uit gaat. 

Challenge: 

Welke nieuwe trend zie jij in het kappersvak? En welke trend vind je passen bij het merk Keune 

Haircosmetics? Voor deze challenge ga je op basis van je eigen ideeën en inspiratie een On-trend 

Look 2022 voor Keune bedenken. Hierbij maak je gebruik van de Color Chameleon kleuren van 

Keune. Je mag zelf bepalen of je deze producten wilt gebruiken in de vorm van een deelkleuring of 

een gehele kleuring. Daarnaast neem je ons middels een korte video mee in de ontwikkeling en 

uitvoering van jouw On-trend Look 2022. Kortom, ga voor een creatieve creatie en maak ons gek!  

Inhoud challenge opdracht VMBO & MBO:  

• Voor het VMBO bestaat de challenge opdracht uit: kleuren en stylen.  

• Voor het MBO bestaat de challenge opdracht uit: knippen, kleuren en stylen. 

 

Stappenplan:  

1. Bedenk een On-trend Look 2022 voor Keune. 

2. Voer de On-trend Look 2022 uit op een medestudent, een model of een dolhead. 

3. Maak een korte video (min. 3 minuten) waarin je ons meeneemt in de ontwikkeling en 

uitvoering van jouw On-trend Look 2022. 

4. Voer een deelkleuring of een volledige kleuring uit met de kleuren van Color Chameleon van 

Keune. 

5. Knip het haar in een mooie coupe (alleen voor MBO studenten). 

6. Style het haar in een trendy coupe. 

7. Maak een prachtige fashionfoto van het eindresultaat. 

 

Resultaat:  

Een trendy fashionfoto van een On-trend Look 2022 voor Keune en een korte video waaruit de 

ontwikkeling en uitvoering van de On-trend Look 2022 duidelijk zichtbaar is.  
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Bijlage 1: Benodigdheden 

 

Benodigdheden 

Om deze challenge uit te voeren heb je de volgende benodigdheden nodig:  

✓ Color Chameleon kleuren (worden eenmalig door Keune gesponsord aan deelnemende 

scholen) 

✓ Styling producten (worden eenmalig door Keune gesponsord aan deelnemende scholen) 

✓ Tips voor trends: Vogue en Mintel 

✓ Overige kleurproducten (indien nodig) 

✓ Werkplek 

✓ Handdoeken 

✓ Shampoo/conditioner 

✓ Wasbak 

✓ Kapmantel 

✓ Handschoenen 

✓ Klemmen 

✓ Borstels 

✓ Kammen 

✓ Verfbakjes 

✓ Verfkwasten 

✓ Scharen/mes (MBO) 

✓ Nekkwast (MBO) 

✓ Camera van je telefoon  

✓ Eventueel een moodboard digitaal maken  
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Bijlage 2: Prijs challenge 

 

Wat kun je winnen? 

Een bezoek aan het event voor het 100-jarig bestaan van Keune Haircosmetics. Een backstagetour is 

hierbij inbegrepen. 

En verder… 

In samenwerking met Leerhotel Het Klooster verloot WorldSkills Netherlands onder alle deelnemers 

van de challenge een waardecheque voor een hotelovernachting. Hierbij is een welkomstaperitief, 

ontbijt en diner voor twee inbegrepen. Zodra de winnaar van deze cheque bekend is, ontvangt hij/zij 

een bericht van WorldSkills Netherlands.  

Hoe geef ik de winnaar door? 

De winnende fashionfoto en video van de beste kandidaat (maximaal 1 kandidaat per school) wordt 

door de school naar WorldSkills Netherlands gestuurd. Het doorgeven van de winnaar kan m.b.v. de 

volgende link: www.worldskillsnetherlands.nl/challenge-indienen 

Wat is de deadline voor de aanlevering van de winnaars? 

31 januari 2022 

Hoe worden de winnaars geselecteerd? 

Alle ingezonden fashionfoto’s en video’s worden bekeken en beoordeeld door een team van Keune 

Haircosmetics. Uit de inzendingen wordt een winnaar geselecteerd. 

Hoe wordt de prijs uitgereikt? 

In februari of maart wordt de winnaar van de challenge bekendgemaakt. 

  

http://www.worldskillsnetherlands.nl/challenge-indienen
http://www.worldskillsnetherlands.nl/challenge-indienen
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Bijlage 3: Beoordelingsformulier 

 

De challenge wordt door de docent beoordeeld m.b.v. het bijgeleverde Beoordelingsformulier.  

De beoordeling bestaat uit verschillende criteria en subcriteria. Daarnaast is er een schaalverdeling 

gemaakt die uiteenvalt in Onvoldoende – matig, Voldoende – goed en Zeer goed – uitstekend. 

Alle criteria en subcriteria worden per schaal kort omschreven en hebben betrekking op de kennis, 

vaardigheden en houding die van toepassing zijn op de criteria.  

In totaal kunnen 100 punten worden behaald en de weging wordt vastgesteld op basis van de 

zwaarte van de criteria. Dit betekent dus dat een relatief belangrijk criterium meer punten krijgt dan 

een relatief minder belangrijk criterium. Bij alle criteria is het totaal te behalen punten genoteerd die 

naar verhouding zijn verdeeld onder de 3 schalen (zie voorbeeld). Het eindcijfer is het totaal aantal 

behaalde punten gedeeld door 10. 

Voorbeeld: Als voor 1 criterium maximaal 6 punten (zie tabel 1) kan worden behaald, dan zijn de 

punten als volgt verdeeld:  

• Onvoldoende – matig = 0 – 2 punten 

• Voldoende – goed = 3 – 4 punten 

• Zeer goed – uitstekend = 5 – 6 punten  

 

Tabel 1 

Voorbeeld puntenverdeling 

Criteria Onvoldoende – matig  Voldoende – goed Zeer goed – uitstekend Score 

1. Voorbereiden 
werkplek 
 

• Inrichten 
werkplek  

• Afdekken 
werkplek 

 

• De werkplek is 
niet netjes 
ingericht. Ook 
liggen de 
materialen niet 
klaar.  

• De vloer en 
werktafel van de 
werkplek zijn niet 
afgedekt.  

• De werkplek is 
netjes en 
praktisch 
ingericht. Ook 
liggen de 
meeste 
materialen 
klaar.  

• De werktafel 
van de werkplek 
is afgedekt, 
maar de vloer 
niet.   

• De werkplek is zeer 
netjes, praktisch en 
overzichtelijk 
ingericht. Ook 
liggen alle 
materialen klaar 
voor direct gebruik.  

• De vloer en 
werktafel van de 
werkplek zijn netjes 
en volledig 
afgedekt.  

 

6 punten +2 +2 +2  
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Beoordelingsformulier challenge opdracht  

 

Criteria Onvoldoende – matig  Voldoende – goed Zeer goed – uitstekend Score 

1. Proces 

 

• Netheid  

• Stappenplan 

• Arbo en hygiëne 

 

 

• Er is niet netjes gewerkt; 

Er is te veel kleuring 

gebruikt, er zijn 

kleurresten en de 

werkplek is rommelig.  

• Er is niet volgens een 

stappenplan gewerkt en 

er is onvoldoende 

nagedacht over een 

logische volgorde van de 

handelingen.  

• Er is geen gebruik 

gemaakt van 

handschoenen en de 

bereiding van de kleuring 

is niet gedaan in de 

chemiehoek. 

 

  

• Er is netjes gewerkt. Er is 

een juiste hoeveelheid 

kleuring gebruikt, er zijn 

geen kleurresten en de 

werkplek is in zekere 

mate opgeruimd.  

• Er is volgens een 

stappenplan gewerkt en 

er is globaal nagedacht 

over een logische 

volgorde van de 

handelingen.  

• Er is gebruik gemaakt 

van handschoenen en de 

kleuring is bereid in 

chemiehoek.  

 

• Er is netjes gewerkt. Er is 

een juiste hoeveelheid 

kleuring gebruikt, er zijn 

geen kleurresten en er is 

beschermingscrème voor 

het kleuren gebruikt. 

Daarnaast is de werkplek 

overzichtelijk en opgeruimd.  

• Er is volgens een 

stappenplan gewerkt. Er is 

goed nagedacht over een 

logische en efficiënte 

volgorde van de 

handelingen, waardoor het 

eindresultaat goed tot zijn 

recht komt. 

• Er is gebruik gemaakt van 

handschoenen en een 

kleurbeschermkraag. De 

kleuring is bereid in 

chemiehoek.  

 

15 punten +5 +5 +5  
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2. Kleurtechniek 

 

• Creativiteit 

• Ondersteuning 

kleurtechniek totaalbeeld 

 

  

• De Color Chameleon 

kleur is niet met een 

creatieve of 

vernieuwende techniek 

ingezet. 

• Het totaalbeeld van de 

coupe wordt niet 

ondersteund met de 

gebruikte kleurtechniek. 

  

• De Color Chameleon 

kleur is met een creatieve 

of vernieuwende techniek 

ingezet. 

• Het totaalbeeld van de 

coupe wordt ondersteund 

door de gebruikte 

kleurtechniek. 

 

 

• De Color Chameleon kleur is 

met een creatieve, 

vernieuwende of eigen 

bedachte techniek ingezet.  

• Het totaalbeeld van de 

coupe wordt ondersteund 

door de gebruikte 

kleurtechniek en geeft een 

trendvol fashionbeeld.  

 

21 punten +7 +7 +7  

3. Knip- en styletechniek 

 

• Ondersteuning 

kniptechniek bij styling 

• Productgebruik (polijsten 

of krul)  

• Totaalbeeld  

 

 

 

 

• De styling ondersteunt de 

kniptechniek niet. De 

lijnen van de geknipte 

coupe komen niet tot hun 

recht.  

• De producten zijn niet op 

de juiste manier gebruikt, 

waardoor de coupe 

onregelmatig oogt. 

• Het totaalbeeld ziet er 

niet fashionable uit. 

 

 

• De styling ondersteunt de 

kniptechniek. De lijnen 

van de geknipte coupe 

komen in zekere mate tot 

hun recht.  

• De producten zijn op de 

juiste manier gebruikt, 

waardoor de coupe 

regelmatig oogt 

• Het totaalbeeld ziet er 

fashionable uit. 

 

 

• De styling versterkt de 

kniptechniek. De lijnen van 

de geknipte coupe komen 

uitstekend tot hun recht, 

waardoor de coupe een 

kloppend geheel is.   

• De producten zijn op de 

juiste manier gebruikt, 

waardoor de coupe 

regelmatig en harmonieus 

oogt. 

• Het totaalbeeld ziet er 

fashionable en trendvol uit. 

 

19 +6,33 +6,33 +6,33 
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4. On-trend Look 2022 

 

• Inspiratie 

• Verwerking inspiratie 

• Vernieuwende On-Trend 

Look 2022 

  

• Er is geen inspiratie 

opgedaan (YouTube, 

Instagram, vakbladen, 

internet).  

• De opgedane inspiratie is 

niet verwerkt en vertaald 

in de On-trend Look 

2022. 

• Er is geen vernieuwende 

On-Trend Look 2022 voor 

Keune gecreëerd. 

 

• Er is inspiratie opgedaan 

(YouTube, Instagram, 

vakbladen, internet).  

• De opgedane inspiratie is 

verwerkt en vertaald in de 

On-trend Look 2022. 

• Er is een vernieuwende 

On-Trend Look 2022 voor 

Keune gecreëerd.  

  

• Er is veel inspiratie 

opgedaan (YouTube, 

Instagram, vakbladen, 

internet).  

• De opgedane inspiratie is op 

een originele en creatieve 

manier verwerkt in de On-

trend Look 2022.  

• Er is een vernieuwende On-

Trend Look 2022 voor 

Keune gecreëerd die 

aansluit bij de visie van 

Keune.  

 

27 +9 +9 +9  

5. Kwaliteit fashionfoto 

 

• Kwaliteit 

• Pose model 

• Achtergrond 

• Props 

 

 

 

• De kwaliteit van de 

fashionfoto is slecht.  

• De pose van het model 

ondersteunt de On-trend 

Look 2022 niet.  

• De plaats van het model 

in de 

omgeving/achtergrond is 

slecht gekozen. Er is niet 

over nagedacht.  

• Er zijn geen props 

gebruikt. 

 

 

• De kwaliteit van de 

fashionfoto is voldoende. 

• De pose van het model 

ondersteunt de On-trend 

Look 2022.  

• De plaats van het model 

in de 

omgeving/achtergrond is 

goed gekozen. Er is over 

nagedacht.  

• Er zijn props gebruikt. 

 

 

• De kwaliteit van de foto is 

uitstekend en professioneel. 

• De pose van het model 

ondersteunt de On-trend 

Look 2022 en geeft er een 

extra dimensie aan. 

• De plaats van het model in 

de omgeving/achtergrond is 

uitstekend gekozen en 

ondersteunt de fashionfoto. 

• Er zijn props gebruikt die de 

fashionfoto meer inhoud 

geeft, waardoor de On-trend 

Look 2022 beter overkomt. 
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18 +6 +6 +6  

 

Totaal aantal punten = 100 

Totaal aantal behaalde punten: 

Eindbeoordeling: 


