
Criteria examen eisen training Hair Tattoo by Patrick 

 

Procedure 

Op de laatste dag van de training wordt er een schriftelijkexamen en een praktijkexamen afgelegd. Er 

zijn 30 minuten beschikbaar voor het theorie gedeelte en er zijn 30 minuten voor het praktijk 

examen. Het examen kan 1 keer per maand worden over gedaan. 

 

Criteria waar een student aan moet voldoen 

 

Om het examen van de Hair Tattoo Academy succes vol te kunnen afronden moet de student de 

volgende vaardigheden en kennis bezitten. 

 

1.Materiaalkennis 

De student moet weten welke materialen er nodig zijn om te starten met de de Hair Tattoo 

behandelingen  

Hij moet werken met het volgende materiaal: 

- roundliner 0,25 driepuntsnaalden 

- scalp inktpigmenten 

- tattoo apparaat geschikt voor scalp tatoeages  

 

2.Clinic set up 

 

De student moet weten hoe de clinic moet worden opgezet 

 

De student moet het gebruik en verstelbaarheid van de massagestoel correct toepassen 

De student moet weten hoe de clinic op correcte wijze belicht moet worden 

De student moet kennis hebben over hoe de hair Tattoo trolley op hygiënische wijze moet worden 

ingericht 

De student krijgt kennis over de RIVM richtlijnen aangeboden (tevens als naslagwerk) 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/pmu 

 

3 Haarlijnen tekenen 

 

De student moet het 8- stappen hairline protocol toepassen 

De student moet een haarlijn op een dummy/model kunnen intekenen 

 

3.1  

De student heeft kennis van de terugtrekkende haarlijn (receding hairlines)  en hoe hij dit op een 

dummy/model moet aanbrengen 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/pmu


 

3.2 

De student kan het hoofd van dummy/model indelen (achterkant haarlijn) 

De student moet weten hoe hij start met pigmenteren bij de kruin van een dummy/model  

 

3.3 

De student weet het verschil tussen een natuurlijke en harde haarlijn 

De student kent de werkwijze om een natuurlijke haarlijn te pigmenteren 

De student kent de werkwijze om een harde haarlijn te pigmenteren 

 

3.4 

De student weet waar je op moet letten om overgangen tussen (kaal en bestaand) haar te 

pigmenteren 

 

4.Inkt 

 

De student maakt kennis met de Hair Tattoo inktpigmenten 

De student controleert de houdbaarheidsdatum en LOT nummers etc. 

De student weet hoe te werken met de ‘Inkchart’ en kan dit bij 15  verschillende modellen en hun 

achtergrond toepassen 

De student weet welke pigmenten je moet toepassen bij haarvolumebehandelingen 

 

5.behandelprocedure 

 

De student kent de Hair Tattoo behandelprocedure (met nadruk op de meest natuurlijke en veilige 

werkwijze) 

De student weet hoe de dichtheid er per sessie op papier moet uitzien 

De student heeft kennis van de gemiddelde uitstoot van inktpigmenten per sessie  

 

6.Hair Tattoo Techniek 

De student is vaardig om de juiste dots (diepte en snelheid) op een hoofd te zetten 

De student is vaardig om de juiste dots op lijn te zetten 

De student is vaardig om de juiste dots per sessie op het hoofd plaatsen 

De student heeft kennis van hoe het hoofd moet gepigmenteerd worden volgens behandelplan 

De student is vaardig om de juiste dots te zetten bij de haarlijn 

De student vaardig om de juiste dots te zetten bij overgangen 

 

 

 

 

 

 

 



7 & 8.Stappen van het totale behandelplan 

 

1) De student kan een intakegesprek voeren (en bespreekt de voorgeschiedenis) 

a) De student heeft kennis van de lijst van richtlijnen op te sturen een week voor de behandeling 

2 De student kan zelfstandig de setup van werkruimte inrichten (formulieren, inktkleur bepalen, 

ruimte desinfecteren) 

3) De student weet dat hij vooraf foto’s van de cliënt moet maken 

4) De student bespreekt de vier formulieren waaronder het toestemmingsformulier (dossiervorming) 

5) De student bespreekt het behandelplan (kwaliteit hoofdhuid, aanpak, managen verwachtingen, 

opbouw behandeling) 

6a De student bespreekt het schoonmaken hoofdhuid en het managen van verwachtingen (uitstoot, 

perfectionisme, tijdgevoeligheid etc) 

6B De student inventariseert de wensen van de klant (ken ook de onmogelijkheden) 

7 De student ontwerpt de haarlijn in 8- stappen volgens Hairline Protocol(zie digitale training) 

8) De student heeft kennis van hoe de inktkeuze te maken 

9) De student weet hoe deze moet starten met de behandeling en let op hygiëne- aspecten 

10) De student heeft kennis van het spiegelmoment  

11) De student kan nazorg uitvoeren 

12) De student maakt na- foto’s en bouwt een portfolio op 

13) De student heeft kennis van het correct schoonmaken van de werkruimte en materiaal volgens 

de RIVM richtlijnen 

 


