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OVERZICHT
Jouw toekomst staat centraal

Certificaat

Inhoud van de modules

Praktisch

Contact

DEZE FOLDER IS INTERACTIEF: 
We hebben handige klikopties toegevoegd zodat je met één 
muisklik op de juiste pagina van dit boekje en vervolgens op de 
juiste webpagina van de Crescendo CVO website terechtkomt.

DE KUNST VAN MOOIE EN GEZONDE NAGELS
Als nagelstylist ben je een expert in het creëren van mooie teen- en vingernagels. Je kan 
nagels verlengen, nagels modelleren, nagels versieren, afgekloven nagels camoufleren of 
zwakke nagels verstevigen. Het is jouw taak om de nagelkwaliteit te verbeteren. Je kan ook 
kunstnagels van verschillende materialen aanbrengen, kunstnagels bijwerken en nagels op 
bijzondere wijze lakken met eventueel gebruik van versieringen (art nails).

Neem je liever een kijkje op 
onze website? Klik hier:

LEER EN 
BELEEF

 CRESCENDO CVO  
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJSwww.crescendo-cvo.be

https://crescendo-cvo.be/nl
http://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/nagelstylist
http://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/nagelstylist


CARRIÈREMOGELIJKHEDEN
Bij Crescendo CVO staat jouw toekomst centraal. Deze opleiding biedt je een mooi 
toekomstperspectief.
Met jouw certificaat van Nagelstylist op zak kan je terecht in schoonheidsinstituten, 
welness-centra, medisch-sociale instellingen of kan je als zelfstandige aan het werk gaan.
Nagelstylist is ook een sociaal beroep. Je komt in contact met klanten, patiënten en werkt 
samen met verzorgende teams.

EEN MODULAIR AANBOD OP JOUW MAAT
Crescendo CVO biedt verschillende modules op maat aan. Of je nu een absolute beginner of 
juist helemaal ervaren bent, we hebben voor jou de ideale module. Deze modules worden 
gegeven door gedreven leerkrachten die jou alle kneepjes van het vak leren.

CERTIFICAAT
 ¥ Voltooi je de opleiding Nagelstylist met succes, dan behaal je het certificaat Nagelstylist.
 ¥ Slaag je voor een module, dan ontvang je hiervan een deelcertificaat. 

JOUW TOEKOMST STAAT CENTRAAL
CERTIFICAAT

BASISKENNIS VAN DE HAND

TIJDENS DE MODULE BASISKENNIS VAN DE HAND LEER JE ALLES OVER:
 ¥ de nagel, de huid en hun anomalieën, lichaamsstelsels en fysiologie
 ¥ cosmetische producten, materialen en apparaten in functie van een hand- en 
nagelverzorging

 ¥ verschillende massagetechnieken, massagebehandelingen en hun effecten
 ¥ indicaties en contra-indicaties van een handmassage
 ¥ de grenzen van de beroepsuitoefening
 ¥ ergonomisch werken
 ¥ richtlijnen met betrekking tot netheid en hygiëne in het kader van lichaamsverzorging

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.3 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/nagelstylist/uurrooster-en-prijs


HANDVERZORGING SPECIALE TECHNIEKEN  
HANDVERZORGING

TIJDENS DE MODULE HANDVERZORGING LEER JE:
 ¥ op basis van een hand- en nagelonderzoek en rekening houdend met de wensen van 
de klant een professionele basisnagelverzorging of manicure uitvoeren

 ¥ in functie van de verzorging de gepaste technieken, materialen en producten kiezen
 ¥ handen en nagels voorbereiden op een manicure
 ¥ nagels reinigen, knippen en veilen
 ¥ nagelriemen weken en vormgeven
 ¥ nagels polieren en lakken
 ¥ ergonomisch werken en werken volgend de geldende hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.3 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

TIJDENS DE MODULE SPECIALE TECHNIEKEN HANDVERZORGING LEER JE:
 ¥ op basis van een hand- en nagelonderzoek en rekening houdend met de wensen van de 
klant een professionele en volledige handverzorging uitvoeren

 ¥ in functie van de verzorging de gepaste technieken, materialen en producten kiezen
 ¥ een manicure uitvoeren
 ¥ nagels voorbehandelen op het aanbrengen van kunstnagels en kunstnagels aanbrengen
 ¥ de nageltippen aan de natuurlijke nagelvorm aanpassen en aanbrengen
 ¥ fantasieversiering (bij kunstnagels) aanbrengen en fantasielakken
 ¥ gebroken nagels herstellen
 ¥ ergonomisch werken en werken volgend de geldende hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen

Voorkennis 
 ¥ het deelcertificaat van de module Handverzorging behaald hebben
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.3 behaald

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/nagelstylist/uurrooster-en-prijs


BASIS NAGELSTYLINGTECHNIEKEN BIJZONDERE  
NAGELSTYLINGTECHNIEKEN

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

TIJDENS DE MODULE BASIS NAGELSTYLINGTECHNIEKEN LEER JE ALLES OVER:
 ¥ verschillende soorten kunstnagels en hun eigenschappen
 ¥ verschillende nagelvormen
 ¥ een nagelstyling efficiënt plannen en organiseren
 ¥ het uitvoeren van basistechnieken om nagels te verlengen en te versieren
 ¥ het uitvoeren van basistechnieken om nagels en kunstnagels te plaatsen, te herstellen 
en bij te werken

 ¥ indicaties en contra-indicaties voor nagelstyling
 ¥ ergonomisch werken en werken volgend de geldende hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen

Voorkennis
 ¥ de deelcertificaten van de modules Basiskennis van de hand en Speciale technieken 
handverzorging behaald hebben

 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.3 behaald

TIJDENS DE MODULE BIJZONDERE NAGELSTYLINGTECHNIEKEN LEER JE:
 ¥ bijzondere technieken toepassen om nagels te versieren
 ¥ bijzondere technieken toepassen om nagels en kunstnagels te herstellen
 ¥ bijzondere technieken toepassen om kunstnagels en versieringen te plaatsen en bij te 
werken

 ¥ in te spelen op nieuwe evoluties en trends 
 ¥ ergonomisch werken en rekening houden met de geldende hygiëne- en 
veiligheidsrichtlijnen

 ¥ bijhouden van klantenadministratie

de deelcertificaten van de modules Basis nagelstylingtechnieken behaald hebben

Voorkennis
 ¥ de deelcertificaten van de modules Basis nagelstylingtechnieken behaald hebben
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.3 behaal

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/nagelstylist/uurrooster-en-prijs


PRAKTISCH

MODULE LESTIJDEN

Pakket: 
• Handverzorging

• Basiskennis van de hand

80

Speciale technieken handverzorging 80

Basis nagelstylingtechnieken 80

Bijzondere nagelstyling technieken 80

UURROOSTER EN PRIJS VIND JE HIER

De opleiding bestaat uit vijf modules die je afzonderlijk of in pakket kan volgen met een 
totale studieduur van twee jaar. De theorie wordt zo veel mogelijk geïntegreerd in de 
praktijk.
Alle lessen gaan door op onze Lesplaats Busleyden Atheneum Stassart te Mechelen.

Schrijf je snel in!
Alles wat je moet weten om je in te schrijven vind je HIER.

modules
5

2-jarig 
traject

avond- 
onderwijsMechelen

Zorg en  
Welzijn

https://inschrijven.crescendo-cvo.be
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/nagelstylist/uurrooster-en-prijs


Volg ons op

SECRETARIAAT 
CAMPUS MECHELEN
Vaartdijk 86 
2800 Mechelen
015 41 30 45 
info.mechelen@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

LESPLAATS  
BUSLEYDEN ATHENEUM STASSART
Wollemarkt 36
2800 Mechelen
+32 15 41 30 45
info.mechelen@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

CONTACT

Kom de opleiding beleven tijdens ons infomoment!
Klik HIER voor meer informatie. www.crescendo-cvo.be

LIEVER IETS ANDERS? 
NEEM GERUST EEN KIJKJE:
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https://crescendo-cvo.be/nl
https://www.facebook.com/crescendocvo/
https://www.youtube.com/channel/UCPtMzUS9uDMshsLBkIinDvA
https://www.instagram.com/crescendocvo/
https://www.pinterest.com/CrescendoCVO/
https://www.google.com/maps/dir//Crescendo+CVO/@51.018068,4.4426748,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c3e5d16f80a2d5:0x6f7d2f91b61d8359!2m2!1d4.4776941!2d51.0180192
mailto:info.mechelen%40crescendo-cvo.be?subject=OPLEIDING%20nagelstylist
mailto:info.mechelen%40crescendo-cvo.be?subject=OPLEIDING%20nagelstylist
https://www.google.com/maps/dir//Busleyden+Atheneum+-+Campus+Stassart,+Wollemarkt+36,+2800+Mechelen/@51.0301478,4.4096458,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c3e5c98b53cebb:0x3721d3dd83784e3e!2m2!1d4.479685!2d51.0301687
https://crescendo-cvo.be/nl/contact/infomomenten
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/toerisme
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/mode
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/nederlands-voor-anderstaligen-nt2
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ambachten
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/koken
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/talen
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica
https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/politie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ecologie-en-groen

