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Instructies examenkandidaat PvB Acne behandeling 

                                        

Voorwaardelijk: 

✓ De kandidaat heeft de theorietoets Acne,  AST1 met een voldoende afgesloten. 

✓ De acne-behandeling dient uitgevoerd te worden op: het gelaat of de hals of het decolleté of de borst of de 

rug. 

✓ De kandidaat heeft een cliënt, die voldoet aan de “eisen van cliënt/model”. 

✓ De kandidaat werkt uitsluitend op zijn/haar eigen model. 

✓ De kandidaat en cliënt/model beschikken beide over de fysieke en psychische mogelijkheden voor het 

afleggen van de Proeve van Bekwaamheid. 

✓ De kandidaat werkt en handelt volgens de Code van de Schoonheidsspecialist’. 

✓ Het model dient te voldoen aan de onderstaande modeleisen. 

✓ De kandidaat en de cliënt/model zijn uiterlijk 30 minuten voor aanvang van het examen aanwezig, is de 

kandidaat en/of de cliënt niet tijdig aanwezig kan de kandidaat geen examen doen. Examengeld kan NIET 

worden gerestitueerd. 

 

 

Eisen cliënt/model: 

   

  Algemeen, de cliënt:  

✓ is fysiek en psychisch in staat de behandeling te ondergaan; 

✓ gebruikt geen anti stollingsmiddelen; 

✓ spreekt en begrijpt Nederlands; 

✓ verschijnt op het examen met een schoon gezicht en lichaam, zonder make-up; 

✓ is bereid de opgedragen behandeling te ondergaan; 

✓ heeft geen absolute contra indicaties, zoals: 

o koorts 

o hartklachten 

o bloeddrukproblemen 

o algehele malaise 

o bloederziekte/hemofilie; 

o (pre)maligne tumoren; 

o infecties en ontstekingen; 

✓ gaat middels een toestemmingsformulier akkoord met de behandeling; 

✓ indien het model jonger is dan 18 jaar dient er een toestemmingsformulier van een ouder/verzorger 

overlegd te worden. 

 

   Specifiek, de cliënt:  

✓ Het model dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:  

• Het model moet op het gelaat en/of de hals / décolleté / borst of de rug actieve acne te hebben 

met voldoende comedonen, pustels en/of talgcysten en wel zodanig dat het verwijderen van 

comedonen en het ledigen van pustels en/of talgcysten gedurende minimaal 15 minuten effectief 

kan worden uitgevoerd (tenminste 5 pustels en/of talgcysten en 5 comedonen).  
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Kandidaat brengt mee naar de proeve: 

✓ een geschikte cliënt; 

✓ beroepskleding;  

✓ katoenen jersey stoelhoes (voor de centrale examenlocatie); 

✓ instrumenten  en materialen; 

✓ naaldencontainer; 

✓ disposables /hydrofiele doeken; 

✓ eventuele overige hulpmiddelen. 

 

 

Procedure uitvoering acne behandeling: 

Algemeen: 

✓ De behandeling wordt efficiënt, volgens het behandelplan en naar de wens/verwachting  van de cliënt en 

binnen de gestelde tijd uitgevoerd. 

✓ De complete proeve wordt uitgevoerd volgens de Code van de Schoonheidsspecialist. 

✓ De totale behandelduur is: 90 minuten. 

✓ De hele behandeling wordt uitgevoerd alsof het in een professionele salon zou zijn. 

✓ De cliënt wordt tegemoet getreden en behandeld alsof hij/zij in een professionele salon zou zijn. 

✓ Evaluatiegesprek + uitslag: maximaal 2 minuten per kandidaat; de uitslag staat voor het gesprek al vast. 

 

Specifiek, de volgende onderdelen worden op de juiste wijze uitgevoerd: 

✓ voorbereiden van de behandeling, inrichten werkplek ed. volgens de Code van de Schoonheidsspecialist; 

✓ ontvangen en installeren van de cliënt; 

✓ inventariseren en informatie verzamelen; 

✓ reinigen van de huid; 

✓ opstellen behandelplan, uitleg  geven over de te volgen behandeling en een prognose geven van de 

behandelduur/frequentie en de kosten; 

✓ voorbehandelen van de huid, dieptereiniging/verdunnen van de hoornlaag of verweken van de hoornlaag 

en de talgsubstantie; 

✓ het ledigen van pustels en/of talgcysten; 

✓ het opbrengen van een masker of pakking; 

✓ nabehandelen van de huid; 

✓ geven van adviezen voor thuisverzorging, behandelfrequentie, productverkoop; 

✓ afrekenen, nieuwe afspraak maken, cliënt uitgeleide doen; 

✓ werkplek opruimen volgens de code en binnen de gestelde tijd. 

 

 

Assessoren: 

✓ De uitvoering door de kandidaat wordt beoordeeld, volgens vastgestelde criteria, door 2 gekwalificeerde 

assessoren. 

✓ De beoordeling geschiedt op basis van het betreffende branchekwalificatiedossier en de exameneisen van 

de ANBOS. 

✓ De eindbeoordeling wordt uitgedrukt in hele cijfers.  

✓ Aansluitend aan de PvB wordt het evaluatiegesprek gehouden en het resultaat bekend gemaakt door 

dezelfde 2 assessoren. Bij een onvoldoende geven zij feedback op de eindbeoordeling. 

✓ De kandidaat krijgt een eindbeoordelingsformulier mee wat kan worden aangewend om zich te registreren 

bij Anbos. Ook is daarvoor het diploma Allround Schoonheidsspecialist of het Vakdiploma Acne nodig. 


