
Tijdens je opleiding ga je op stage. 

Je kunt op veel plekken stage lopen. 

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een 

stage in de keuken of in een magazijn. 

Of in de uiterlijke verzorging.

Kiezen
Kiezen is vaak moeilijk. Daarom zijn er de 

WERKEN IN-stagegidsen. In deze boekjes 

vind je informatie over de verschillende 

plekken waar je stage kunt lopen. 

De boekjes kunnen je helpen bij het 

maken van een keuze. Ze zijn ook handig 

tijdens praktijklessen op school.

Uiterlijke verzorging
Dit boekje gaat over werken in de 

uiterlijke verzorging. Kies jij voor een 

stage in de uiterlijke verzorging? Dan kun 

je op verschillende plekken aan de slag. 

In een kapsalon of in een nagelstudio. 

Of misschien wil je liever naar een 

make-upwinkel of een schoonheidssalon.  

Voor iedereen
Uiterlijke verzorging is voor iedereen. 

Man of vrouw. Oud of jong. Mensen 

vinden het fijn om verzorgd te worden. 

Bijvoorbeeld door de kapper. Of door 

een schoonheidsspecialiste. Want dan 

zien ze er beter uit. En vaak voelen ze 

zich dan lekkerder. Er zijn ook mensen 

met lichamelijke klachten. Zoals pijnlijke 

voeten. Die gaan naar een pedicure. 

Dat is iemand die voeten verzorgt.

Overal
Overal in Nederland kun je werken in 

de uiterlijke verzorging. Er zijn grote 

schoonheidssalons, waar verschillende 

deskundigen werken. Zoals een 

schoonheidsspecialiste en een manicure. 

Dat is iemand die weet hoe je handen en 

nagels moet verzorgen. Maar er zijn ook 

kleine zaken. Daar werkt vaak maar één 

iemand. Een kapster of een pedicure. 

Afwisselend
Werken in de uiterlijke verzorging is 

afwisselend. Je moet klanten begroeten 

en vragen beantwoorden. Soms moet 

je ze begeleiden naar hun stoel. Maar 

je moet ook zorgen dat alles schoon is. 

Want hygiëne is heel belangrijk in de 

uiterlijke verzorging.

Toekomst
Door een stage krijg je ervaring. En je 

ontdekt of het werk goed bij jou past. Zo 

heb je later meer kans op een leuke baan. 

Een stage is ook een goede voorbereiding 

op een vervolgopleiding. Zoals bij een ROC.

Waarom dit boekje?
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Uiterlijke verzorging thuis ...

De meeste mensen verzorgen thuis 

hun uiterlijk. Omdat ze zich daar fijn 

bij voelen. Ze gebruiken bijvoorbeeld 

gezichtscrème en bodylotion. En 

vrouwen ook oogschaduw en lippenstift. 
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Uiterlijke verzorging thuis ... en op het werk  

Maar als uiterlijke verzorging je beroep is, 

ziet je werkplek er heel anders uit. 

Dan gebruik je  veel soorten make-up, 

in allerlei kleuren. Heel anders dan thuis 

dus. Op deze foto’s zie je het verschil.



Werken in de uiterlijke verzorging moet 

je natuurlijk leuk vinden. Maar je moet 

ook een aantal dingen kunnen en weten. 

Hieronder staan een paar voorbeelden.

Als je in de uiterlijke verzorging werkt, 

moet je er verzorgd uitzien. Je kiest voor 

werk in de uiterlijke verzorging omdat je 

het uiterlijk belangrijk vindt. Dan moet je 

ook goed op je eigen uiterlijk letten. Dat 

betekent dat je kleding schoon moet zijn. 

Maar ook je haar en je nagels. Je hoeft er 

niet saai uit te zien, maar wel netjes.

Hygiëne
Het is belangrijk dat de werkplek schoon 

is. Want in een beautysalon komen 

veel klanten. Dan is het goed om een 

paar keer per dag schoon te maken. 

Je moet dus goed in de gaten houden 

wanneer je moet schoonmaken. In een 

kapsalon moet je zorgen dat je de haren 

opveegt. En in een zonnestudio moet 

je de zonnebanken met een natte doek 

afnemen.  

Vriendelijk
Je moet vriendelijk zijn tegen klanten. 

Vaak zijn klanten ook vriendelijk tegen 

jou. Maar niet iedereen is altijd aardig. 

Dan moet jij toch proberen vriendelijk te 

blijven. Je mag niet brutaal doen. Je moet 

de klant eerst vriendelijk begroeten. 

Meestal willen ze hun jas uitdoen. Die 

moet jij dan ophangen. Ook kun je de 

klanten een kopje koffie of thee geven. 

Zorgvuldig
Je moet je werk zorgvuldig doen. 

Dat betekent dat je je goed moet 

concentreren. Als je dat niet doet, 

kunnen er dingen misgaan. Als je 

bijvoorbeeld in een kapsalon het haar 

Wil jij werken in de uiterlijke    verzorging?
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van een klant uitspoelt, moet je goed 

opletten. Anders kan de klant shampoo 

in zijn ogen krijgen. Maar je moet ook 

zorgen dat de spullen op hun plaats 

liggen. Anders weten je collega’s niet 

waar die spullen zijn. 

Samenwerken
In de uiterlijke verzorging werk je vaak 

in een team. Dat betekent dat je met 

collega’s werkt. Je moet goede afspraken 

maken met elkaar. Dan weet je precies 

wat jij moet doen en wat de anderen 

doen. Als je in een team werkt moet je 

samenwerken. Je moet aardig zijn tegen 

elkaar. En je moet elkaar ook helpen. 

Op tijd
Het is belangrijk dat je op tijd op je werk 

bent. Anders weten je collega’s niet waar 

je bent. En klanten moeten dan op jou 

wachten. Als je te laat komt, kan een 

klant boos worden. Je moet dus zorgen 

dat je op tijd van huis gaat. Dan kom je 

niet te laat op je werk.

Wil jij werken in de uiterlijke    verzorging?
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Youssra (17 jaar) zit op Het Kwadrant 

in Bergen op Zoom. Ze volgt het AKA-

traject. Youssra loopt stage bij Kapsalon 

Impuls in Bergen op Zoom. 

‘Ik leer hier veel dingen. Bijvoorbeeld dat 

ik klantvriendelijk moet zijn. Ik zeg altijd 

goedemorgen of goedemiddag tegen een 

klant. En ik leer ook hoe ik de haren van 

klanten uitspoel. En dat ik op tijd op mijn 

werk moet zijn.’ 

Test
‘Op school heb ik een test gedaan. Dat 

noemen we op school een assessment. 

Door die test weet je welk profiel bij jou 

past. Bijvoorbeeld de detailhandel of de 

zorg. Uit mijn test bleek dat ik iets met 

verzorging wilde. Maar ik wist nog niet 

welk beroep ik het leukst vond.’ 

Afwisselend
‘Ik loop twee dagen stage bij de kapsalon.  

Ik kijk altijd eerst in de agenda. Dan weet 

ik hoeveel afspraken er voor die dag zijn 

gemaakt. Ik begroet altijd de klant als hij 

binnenkomt. Daarna neem ik zijn jas aan 

en breng ik een kopje koffie. In het begin 

vond ik dat eng. Maar nu vind ik het juist 

leuk. Het is belangrijk dat je goed met 

mensen om kunt gaan.’

Wassen
‘Ook moet ik goed op de rolkastjes letten. 

Daar zitten de spullen voor de kapsters 

in. Zoals de kammen en borstels. En de 

rollers en een föhn. Elke dag maak ik de 

rolkastjes schoon. En ik vul ze bij. Ik mag 

ook het haar van de klanten wassen 

en de rollers uitdraaien. Dat vind ik het 

allerleukst om te doen.’

Schoon
‘Het is belangrijk om goed schoon te 

maken. Want de spullen in de kapsalon 

worden veel gebruikt. Daarom haal ik 

vaak de haren uit de rollers. Dat vind 

ik niet heel leuk om te doen.’

Opleiding
‘Aan het eind van het schooljaar mag ik 

in de kapsalon praktijkexamen doen. 

Ik ga daar heel erg mijn best voor doen. 

Want als ik dat examen haal, mag ik de 

kappersopleiding gaan doen. Door deze 

stage weet ik dat ik heel graag kapster 

wil worden.’

‘Ik wil kapster worden’

De stage van youssra
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‘Haren wassen en rollers 

uitdraaien vind ik het leukst’



‘Haren wassen en rollers 

uitdraaien vind ik het leukst’


