
Geachte heer/ mevrouw,

Nail Fashion Groningen is een Branche Erkend Opleider en C.R.K.B.O. gecertificeerd bedrijf met 
jarenlange ervaring op het gebied van nagelstyling.

Wij verzorgen opleidingen, cursussen en workshops in alle systemen te weten; acryl, gel en alle denkbare 
specialisaties in ons vakgebied.

Maximaal vijf cursisten per docent, zodat er altijd voldoende aandacht is voor onze cursisten.

De opleiding “NIEUWE STIJL” wordt gegeven in overzichtelijke modules en wordt volgens het Visavi 
methode gegeven. (http://www.visavi.nl)

“De missie van Visavi is om samen met de brancheorganisaties, scholen en partners te groeien naar een 
hoger niveau van het MBO-UV onderwijs.  Hierdoor komen meer vakmensen op de arbeidsmarkt die 
deskundig zijn en willen blijven. 

  

Visavi realiseert dit door namens de branche leermiddelen aan te bieden waar leerlingen en docenten 
behoefte aan hebben. Daarnaast biedt Visavi onafhankelijke examens die voldoen aan de eisen van de 
branche, de Onderwijsinspectie en het volledige kwalificatiedossier.”
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Het grote voordeel van deze methode is dat de cursist thuis, in een digitale omgeving, de lessen kan 
voorbereiden en terug kan zien. Aan de hand van de praktijk- en theorielessen, korte instructiefilmpjes en 
de digitale omgeving wordt de kennis op een eenvoudige manier aangeleerd.

U kunt altijd instromen, er zijn dus geen vaste startdata.

Lestijden dagopleiding : 09.00 tot 15.30 uur (2 dagdelen)
Lestijden avondopleiding : 19.00 tot 22.00 uur (1 dagdeel)

In deze informatiemap vindt u meer informatie over onze opleidingen. 

Mochten er nog vragen zijn, bel of mail ons gerust.

TEAM NAIL FASHION GRONINGEN 

Bieslookstraat 31
9731 HH Groningen
T: 050 851 31 13
M: 06 33 65 53 53
info@nailfashiongroningen.nl
www.nailfashiongroningen.nl
www.nail-shop.nl
F: facebook.com/cornail
T: @cornailfashion
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Het beroep nagelstyliste

Als nagelspecialist heb je een afwisselend beroep. Je komt dagelijks in aanraking met klanten die 
uiteenlopende wensen hebben. Verwacht wordt dat jij de gewenste behandeling op juiste wijze uitvoert, 
maar ook dat jij je vriendelijk en professioneel opstelt. Zo komen klanten graag bij je terug.

Vaktechnische vaardigheden

Als nagelspecialist voer je diverse behandelingen uit, zoals manicurebehandelingen, spabehandelingen, 
behandelingen met kunstproduct, maar ook designbehandelingen. Tijdens de opleiding tot nagelspecialist 
leer je hoe je deze behandelingen uitvoert. Hiervoor heb je vaktechnische vaardigheden nodig.

Sociale vaardigheden

Als je werkzaam bent in een nagelsalon heb je dagelijks contact met verschillende klanten. Met al deze 
klanten moet je goed om kunnen gaan. Klantvriendelijkheid zorgt ervoor dat je klanten ook voor een 
tweede of derde keer weer bij je terugkomen. Het is dus belangrijk dat je als nagelspecialist over sociale 
vaardigheden beschikt.

Commerciële vaardigheden

Hoe leuk je je werk als nagelspecialist ook vindt, je moet er wel je boterham mee kunnen verdienen. 
Commerciële vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. Denk hierbij aan productadvisering en verkoop, het 
berekenen van een behandelprijs of werven van nieuwe klanten. Om van je nagelsalon een succes te 
maken is commercieel inzicht van groot belang.   
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Overzicht van de modules:

Module Manicure:

Het woord “manicure” is afkomstig uit het latijn. Het is een samenvoeging van de woorden manus (hand) 
en curare (verzorgen). Als nagelspecialist voer je regelmatig een manicurebehandeling uit. In deze 
module leer je hoe de behandeling is opgebouwd en hoe je deze uitvoert.

De module Manicure bestaat uit 6 dagdelen. 

Dagdeel 1 Manicure theorie
Dagdeel 2 Manicure theorie
Dagdeel 3 Manicure theorie
Dagdeel 4 Manicure praktijk
Dagdeel 5 Manicure praktijk
Dagdeel 6 Voetverzorging

De kosten voor de module Manicure bedragen € 270,-*

De module wordt afgesloten met een certificaat.

Module Acryl Technieken:

Voordat je nagels verstevigt of verlengt, is het goed om te weten hoe de benodigde producten zijn 
opgebouwd. Je begrijpt het uithardingsproces dan beter en je weet ook welke mengverhouding je moet 
gebruiken. Daarnaast ontdek je welke producten geschikt zijn voor welke klanten.

De module Acryl Technieken bestaat uit 18.5 dagdelen.

Dagdeel 1 Theorie anatomie en pathologie 
Dagdeel 2 Probleemnagels theorie
Dagdeel 3 Theorie productuitleg
Dagdeel 4 White tips/ clear
Dagdeel 5 White tips/ pink & white
Dagdeel 6 White tips/ pink & white
Dagdeel 7 Natural tips/ pink & white
Dagdeel 8 Natural tips/ pink & white
Dagdeel 9 1 Hand nabehandelen
Dagdeel 10 1 Hand verwijderen en verzorging
Dagdeel 11 Probleem nagels (nagelbijter)
Dagdeel 12 Probleem nagels
Dagdeel 13 Sjablonen aanbrengen
Dagdeel 14 Sjablonen aanbrengen
Dagdeel 15 Sjablonen pink & white
Dagdeel 16 Sjablonen pink & white
Dagdeel 17 Design Acryl; Colorfaden
Dagdeel 18 Design Acryl; Inlay
Dagdeel 19 Examentraining acryl theorie + praktijk

De kosten voor de module Acryl Technieken bedragen € 855,-*

De module wordt afgesloten met een certificaat.

Let op! 
Nadat je deze module hebt afgesloten kun je nog de module Vervolg Gel Techniek volgen.
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Module Gel Technieken:

Voordat je nagels verstevigt of verlengt, is het goed om te weten hoe de benodigde producten zijn 
opgebouwd. Je begrijpt het uithardingsproces dan beter en je weet ook welke mengverhouding je moet 
gebruiken. Daarnaast ontdek je welke producten geschikt zijn voor welke klanten.

De module Gel Technieken bestaat uit 16 dagdelen.

Dagdeel 1 Theorie anatomie en pathologie 
Dagdeel 2 Probleemnagels theorie
Dagdeel 3 Theorie productuitleg
Dagdeel 4 White tips/ clear
Dagdeel 5 White tips/ pink & white
Dagdeel 6 White tips/ pink & white
Dagdeel 7 Natural tips/ pink & white
Dagdeel 8 Natural tips/ pink & white
Dagdeel 9 1 Hand nabehandelen
Dagdeel 10 1 Hand verwijderen en verzorging
Dagdeel 11 Probleem nagels (nagelbijter)
Dagdeel 12 Probleem nagels
Dagdeel 13 Sjablonen aanbrengen
Dagdeel 14 Sjablonen aanbrengen
Dagdeel 15 Sjablonen pink & white
Dagdeel 16 Sjablonen pink & white
Dagdeel 17 Design Gel; Colorfaden
Dagdeel 18 Design Gel; Inlay
Dagdeel 19 Examentraining Gel theorie + praktijk

De kosten voor de module Gel Technieken bedragen € 855,-*

De module wordt afgesloten met een certificaat.

Let op! 
Nadat je deze module hebt afgesloten kun je nog de module Vervolg Acryl Techniek volgen.

Module Gel Polish:

Een nieuwe innovatie op het gebied van nagellak is wel de semi permanente nagellak ook wel soak off 
gellak of gel polish genoemd. In deze module leert je hoe je moet werken met gel polish.

De module Gel Polish bestaat uit 8 dagdelen.

Dagdeel 1 Basis
Dagdeel 2 Problemen oplossen
Dagdeel 3 Versteviging
Dagdeel 4 Tips uitzoeken
Dagdeel 5 Verlengen/ repareren
Dagdeel 6 Color workshop/ pigmenten
Dagdeel 7 Nailart snel en simpel
Dagdeel 8 Stamping

De kosten voor de module Gel Polish bedragen € 360,-*

De module wordt afgesloten met een certificaat.

* Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief pakketten              Nail Fashion Groningen ©
5



Module Probleemnagels:

Als nagelspecialist mag je gezonde nagels altijd behandelen. Een gezonde nagel is roze, glad en stevig. 
Niet iedereen die bij jou in de salon komt heeft gezonde nagels. Er zijn verschillende nagelafwijkingen. In 
deze module komen veel voorkomende afwijkingen aan bod.

De module Probleemnagels bestaat uit 2 dagdelen.

Dagdeel 1 Probleemnagels theorie 
Dagdeel 2 Probleemnagels praktijk (nagelbijter)

De kosten voor de module Probleemnagels bedragen € 99,-*

De module wordt afgesloten met een certificaat.

Module Elektrisch Vijlen:

Met een elektrische vijl kun je sneller vijlen dan met traditionele vijlen. Ook kost het gebruik van een 
elektrische vijl minder fysieke inspanning. Je kunt het toerental van de elektrische vijl instellen. Zo kun je 
op de gewenste snelheid werken. Je kunt ook de bitjes van de vijl verwisselen. Zo kun je voor ieder deel 
van de behandeling de juiste ruwheid gebruiken. In deze module leer je omgaan met een elektrische vijl.

De module Elektrisch Vijlen bestaat uit 2 dagdelen.

Dagdeel 1 Elektrisch vijlen zonder product
Dagdeel 2 Elektrisch vijlen nabehandelen

De kosten voor de module elektrisch vijlen bedragen € 99,-*

De module wordt afgesloten met een certificaat.

Module Salonmanagement:

Nagelstyling en -verzorging wordt door sommige mensen eerder als hobby dan als een beroep 
beschouwd. Dit komt waarschijnlijk omdat de nagelbranche vooral uit ZZP'ers bestaat, die vaak aan huis 
of ambulant werken. Natuurlijk oefen je als nagelspecialist wel degelijk een beroep uit, waar je een 
professionele werkhouding voor nodig hebt. Je kunt in dit beroep een goed inkomen verdienen. Hiervoor 
moet je wel beschikken over een commerciële instelling. In deze module leer deze commerciële instelling 
aan. 

De module Salonmanagement bestaat uit 2 dagdelen.

Dagdeel 1 Management
Dagdeel 2 Management

De kosten voor de module Salonmanagement bedragen € 99,-*

De module wordt afgesloten met een certificaat.
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Module Design:

Sommige klanten willen naast goed verzorgde en mooie lange nagels iets echt bijzonders. Je kunt de 
nagels van deze klanten voorzien van nailart. Hierbij creëer je een klein kunstwerk op de nagels. Niet voor
alle nailart hoef je zelf een ware kunstenaar te zijn, met deze module kun je snel en eenvoudig hele mooie
nagels maken.

De module Design bestaat uit 6 dagdelen.

Dagdeel 1 Acryl color faden
Dagdeel 2 Acryl inlay
Dagdeel 3 Gel painting
Dagdeel 4 Mix media acryl/ gel
Dagdeel 5 One stroke media
Dagdeel 6 Nailart

De kosten voor de module Design bedragen € 270,-*

De module wordt afgesloten met een certificaat.

Let op! 
Nadat je deze module hebt afgesloten kun je nog de module Design Gevorderd volgen.

Module Snelheid & Perfectie:

Jezelf verbeteren en perfectioneren, daar draait het om in deze module. Daarnaast zou je jezelf nog 
kunnen meten aan andere nagelspecialisten door mee te doen aan nagelcompetities. 

De module Snelheid & Perfectie bestaat uit 2 dagdelen.

Dagdeel 1 Praktijk
Dagdeel 2 Praktijk

De kosten voor de module Snelheid & Perfectie bedragen € 99,-*

De module wordt afgesloten met een certificaat.

Module Proefexamen:

In deze module word je voorbereid op het landelijk examen middels een proef theorie- en praktijkexamen.

De module Proefexamen bestaat uit 2 dagen.

Dag 1 Manicure en tips plaatsen
Dag 2 Sjablonen en nabehandeling

De kosten voor de module Proefexamen bedragen € 99,-*
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Allround Nagelstyliste

De Allround Opleiding bestaat uit de volgende modules:

 Module Manicure

 Module Acryl technieken

 Module Gel technieken

 Module Gel polish

 Module Probleemnagels

 Module Elektrisch vijlen

 Module Salonmanagement

 Design Basis (color faden & inlay)

De opleiding bestaat uit 40 dagdelen.

De kosten voor de opleiding Allround Nagelstyliste bedragen € 1755,-*

Master Nagelstyliste

De Master Opleiding bestaat uit de volgende modules:

 Module Manicure

 Module Acryl technieken

 Module Gel technieken

 Module Gel polish

 Module Probleemnagels

 Module Elektrisch vijlen

 Module Salonmanagement

 Module Design:

◦ Basis

◦ Gevorderd

◦ Advanced

◦ Mix Media

◦ Nail art 

 Module Snelheid & Perfectie

De opleiding bestaat uit 52 dagdelen.

De kosten voor de opleiding Allround Nagelstyliste bedragen € 2230,-*
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Kwaliteit en Certificering

CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingscentra 
onderzoeken of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen.

Zo heeft Nail Fashion Groningen onlangs een uitgebreide audit gehad en het resultaat is dat wij voldoen 
aan alle eisen en richtlijnen!!

Kwaliteitsbepalingen & normen waaraan een bedrijf aan moet voldoen om het CRKBO te verkrijgen:

1. Duidelijke brochures in de Nederlandse taal met tijdsduur van de opleiding en 
prijsvermeldingen

2. Duidelijke website met cursus inhoud en prijzen
3. Theorie les en gestructureerde praktijk lessen met gespecificeerde dag indelingen
4. Goed opgeleide docenten en een overzichtelijk administratie
5. Toezicht op kwaliteit van de docenten met bijbehorende cursus & docenten evaluatie
6. Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing
7. Lesmateriaal, leerplan, docenten- & cursisten handleiding
8. Individueel cursisten opleidingsprogramma
9. Uitrusting cursuslokaal voldoet aan de hygiëne eisen en veiligheidsnormen
10.Toetsen, theorie en praktijk examens, herexamens, certificaten & diploma’s
11.Overzichtelijke werkprocessen en klachtenprocedure
12.Betalings- en leveringsvoorwaarden ook voor de renteloze termijnbetalingen

Met dit kwaliteitskeurmerk kan Nail Fashion Groningen de klant een kwalitatief goede opleiding bieden! 
Nail Fashion Groningen onderscheidt zich hiermee duidelijk van niet gecertificeerde opleidingscentra.

Nail Fashion Groningen is aangesloten bij Het Nagelgilde

Wij van Nail Fashion Groningen behoren tot de professionals, wij hebben ons daarom ook aangesloten bij 
het Nagelgilde.

Het Nagelgilde is een jonge, dynamische en onafhankelijke vak- en branchevereniging van en voor de 
serieuze nagelstylisten en nagelstudio’s.
Ons doel is de kwaliteit van het vak van nagelstylist te verhogen. Door bijvoorbeeld het officieel erkennen 
van nagelstudio’s, het afnemen van examens en het organiseren van allerlei leuke en interessante 
activiteiten. Het Nagelgilde heeft inmiddels ruim 500 leden en groeit nog steeds.

Branche Erkend Opleider Nagelstyling

Het Nagelgilde heeft het initiatief genomen voor een kwaliteitskeurmerk voor opleiders in de 
nagelbranche: Branche Erkend Opleider Nagelstyling.
Dit keurmerk is een garantie voor kwaliteit van de opleiding van de aangesloten opleidingsinstituten. Het 
keurmerk is ontwikkeld in samenwerking met opleidingsinstituten.
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Inschrijfformulier opleidingen Nail Fashion Groningen

Naam : ............................................................................................
Adres : ............................................................................................

Postcode : .............................. Woonplaats : ..............................
Telefoon : .............................. Mobiel : ..............................

E-mail : ….........................................................................................

Opleiding
O Module Manicure      6  dagdelen €   270,-
O Module Acryl technieken 19 dagdelen €   855,-
O Module Vervolg gel 12 dagdelen €   540,-
   (certificaat Acryl technieken vereist)

O Module Gel technieken 19 dagdelen €   855,-
O Module Vervolg acryl 12 dagdelen €   540,-
   (certificaat Gel technieken vereist)

O Module Gel polish  8  dagdelen €   360,-
O Module Probleemnagels  1  dag €     99,-
O Module Elektrisch vijlen  1  dag €     99,-
O Module Salonmanagement  1  dag €     99,-
O Module Design  6  dagdelen €   270,-
O Module Design gevorderd  2  dagen €   180,-
   (certificaat Design vereist)

O Module Snelheid & Perfectie  1  dag €    99,-
O Module Proefexamen  2  dagen €  180,-

O Allround Nailstyling jaaropleiding (40 dagdelen) € 1755,-
O Master   Nailstyling jaaropleiding (52 dagdelen) € 2230,-

Pakketten 
O Allround/Master werkmaterialen pakket €  1595,-
O Visavi Lesboeken en digitale omgeving verplicht €    135,-
O Manicure pakket €    125,-
O Gel pakket €    570,-
O Toeslag  18G LED Lamp €    220,-
O Acryl pakket €    430,-
O Gelpolish pakket merk afhankelijk
O Elektrische vijl + bitjes €    240,-
O Design pakket €    175,-
O Gel pakket (aanvullend) €    375,-
O Acryl pakket (aanvullend)  €    190,-

O Landelijk Manicure examen O lid/ O geen lid Nagelgilde O € 65,- / O € 52,-
O Landelijk Theorie examens  O lid/ O geen lid Nagelgilde O € 80,- / O € 64,-
O Landelijk Acryl- of Gel examen  O lid/ O geen lid Nagelgilde O € 95,- / O € 76,-

* Genoemde prijzen zijn inclusief BTW

– Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Nail Fashion Groningen van toepassing.
– Lesgelden kunnen nooit teruggevorderd worden of aan derden worden overgedragen. 
– Tijdens de lesdagen zal er altijd een gekwalificeerde docent in de lesruimte aanwezig zijn die de lesstof   

professioneel zal behandelen gedurende de gehele lesperiode.
– Tevens is deze docent het 1ste aanspreekpunt voor opdrachtgever.
– Lesgelden kunnen in 3 termijnen worden voldaan, deze betalingsregeling geldt voor opleidingen vanaf 

16 dagdelen. 
1ste termijn voor aanvang opleiding, 2 volgende termijnen in overleg met opdrachtgever.

– Betalingen geschieden voor aanvang van de 1ste lesdag, mits anders overeengekomen i.v.m. 
betalingsregeling, contant of  per pin..

– In het geval van een betalingsregeling blijft het eigendomsrecht van het lesmateriaal 
bij Nail Fashion Groningen. (algemene voorwaarden) Na betaling van de totale som van les- en 
pakketgelden is lesmateriaal eigendom van opdrachtgever

– Nail Fashion Groningen behoudt het recht om in extreme gevallen of bij onvoldoende deelname 
opleidingen te verzetten naar een andere datum.

– Garantie bepalingen staan in de algemene voorwaarden
– Niets uit lesboeken of drukwerk van Nail Fashion Groningen worden gekopieerd of gepubliceerd zonder 

uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Nail Fashion Groningen.         
– De cursist verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en    
 akkoord te gaan met de inhoud hiervan. Opdrachtgever heeft 8 dagen bedenktijd.. 

                                                                                               
Datum : …............................................................                  
Naam : …....................................................................
Handtekening : ...….....................................................


