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Voorwaarden algemeen: 

Voldoen modellen niet aan onderstaande eisen welke betrekking hebben op het examen, kan een kandidaat 

worden uitgesloten van het examen. Examengeld kan niet worden geretourneerd of worden doorgeschoven 

naar een volgende examenperiode.  

De kandidaat en het model dienen beide over de fysieke en psychische mogelijkheden te beschikken voor het af 

te leggen praktijkexamen kosmetische hand-, nagel- en voetverzorging. 

Het model zal door de kandidaat verzocht worden om voorafgaand aan het praktijkexamen een verklaring te 

ondertekenen, waarin het model toestemt in de behandeling.  

Indien het model de Nederlandse of Engelse taal niet beheerst of begrijpt, dient de kandidaat zorg te dragen 

voor een beëdigd tolk. De tolk is tijdens het gehele praktijkexamen stand-by. 

Voorwaarden model: 

Elke kandidaat brengt zelf een voor het examen geschikte cliënt mee. Deze cliënt is geschikt voor het 

praktijkexamen als de volgende taken kunnen worden uitgevoerd: 

Handen: 

Het model dient aan de vingers en aan de tenen tien gezonde nagels te hebben.  

De nagels van de handen van het model dienen schoon en gelakt te zijn met een duidelijk zichtbare kleur, dus 

geen witte of doorzichtige lak. 

De nagels dienen een minimum lengte te hebben, zodat er duidelijk zichtbaar 2 mm van de nagel gevijld kan 

worden en het model van de nagels kan worden aangepast. Over het algemeen kan men dan stellen dat de 

nagellengte dan 3 tot 4 mm uit de nageltop groeit. 

Voeten: 

De nagels van de tenen van het model dienen schoon en gelakt te zijn met een duidelijk zichtbare kleur, dus geen 

witte of doorzichtige lak. 

De nagels dienen een minimum lengte te hebben, zodat er duidelijk zichtbaar 2 mm van de nagel gevijld en 

geknipt kan worden en het model van de nagels kan worden aangepast. Over het algemeen kan men dan stellen 

dat de nagellengte dan 3 tot 4 mm uit de nageltop groeit. 
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Materialen die de kandidaat zelf meeneemt voor het examen: 

 

De kandidaat dient mee te nemen: 

- Badstof: 
o Hoeslaken voor over de stoel 
o Handdoek voor over het hoofd van de stoel 
o Handdoek voor op de schoot van het model 
o Handdoek voor onder de voeten van het model 
o Handdoek voor op de schoot van de kandidaat 
o Manicuredoekjes 

- Benodigdheden manicure: 
o Metalen bokkenpoot 
o Cuticle remover 
o Diamantvijl of andere vijl  (glasvijl) 
o Nagelknipper 
o Nagelschaartje 
o Vellentang 
o Handschoenen 
o Nagellak remover 
o Wattips 
o Watten 
o Tissues 
o Nagellakken: 

 Topcoat 
 Basecoat 
 Rode kleurlak of andere duidelijk zichtbare harde kleur 

 Paarlemoerlak 

 Cremelak 
 

Uiterlijk kandidaat: 

- Witte bedrijfskleding 
- Witte bedrijfsschoenen 
- Haren vastgespeld 
 

 
 

Procedure examen: 

Loting kandidaat 

Bij binnenkomst krijgt de kandidaat van de hostess een loting getrokken waaruit blijkt of de kandidaat de hand- 

of de voetverzorging zal moeten gaan uitvoeren op het examen.  

De kandidaat zal op haar eigen model gaan werken.  

Als het model van een kandidaat niet voldoet aan de voorwaarden heeft de kandidaat voor aanvang van het 

examen nog de mogelijkheid om in de wachtruimte een ander geschikt model te zoeken.  

Eenmaal in het examenlokaal kan er niet meer van model worden gewisseld. Indien het model niet aan de 

voorwaarden voldoet zal de kandidaat met haar model het examenlokaal moeten verlaten. 

Totale examentijd: 60 minuten. 1 totaalcijfer te behalen.  
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Hygiëne; 

- Tijdens het examen dient de kandidaat te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de code voor de 
schoonheidsspecialist. 

 

Beoordelingscriteria: 

De slagingsnormen 

Examenstatus behaald: Een kandidaat is geslaagd als het totaalcijfer 6 of hoger is. 

 

Examenstatus afgewezen: Een kandidaat is gezakt als het totaalcijfer 5 of lager is. 

 


