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CVOSG biedt jou een unieke kans om je certificaat van nagelstylist in 1,5 jaar te behalen. 

Het concept is gebaseerd op een modulair systeem. De opleiding is samengesteld uit diverse 
onderdelen met een duidelijk omschreven inhoud. Deze modules worden stelselmatig opge-
bouwd, waarbij kennis, vaardigheden en attitudes van de cursisten dagelijks geëvalueerd worden 
(permanente evaluatie).

Je moet slagen voor de basismodules van de beroepsopleiding om te kunnen doorstromen naar 
het vervolg van de opleiding.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze opleiding heel wat toekomstperspectieven biedt.
Op de volgende bladzijden vind je de praktische informatie. Heb je nog vragen, aarzel dan niet om 
contact op te nemen.

Hartelijke groeten
Gina Ver Eecke (coördinator Beauty, Hair & Visagie - trajectcoach)
Thekla Roose (adjunct-directeur)
Antoon Ven (directeur)

Welkom
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De opleiding nagelstylist hoort thuis in het studiegebied lichaamsverzorging.

Een nagelstylist is een expert in het creëren van mooie nagels. Je kunt bijvoorbeeld nagels verlen-
gen, afgekloven nagels camoufleren of zwakke nagels verstevigen. Het is de taak van de nagelsty-
list om de nagelkwaliteit te verbeteren met het gebruik van nieuwe en oude technieken, zoals het 
aanbrengen van kunstnagels van verschillende materialen of het lakken van nagels op bijzondere 
wijze en met eventueel gebruik van strass-steentjes of andere versieringen. 

De opleiding telt 320 lestijden.

Over de opleiding

De opleiding wordt bekrachtigd met een certificaat, erkend door het Ministerie van Onderwijs. 
Met deze beroepskwalificatie kan je zowel zelfstandig starten als nagelstylist in hoofd- of bijbe-
roep, of kan je aan de slag als werknemer. 

Studiebewijzen

• Opleiding gemakkelijk combineerbaar met 
gezin en werken

• Officiële certificering door Ministerie van 
Onderwijs

• Leerkrachten zijn vakspecialisten met 
jarenlange ervaring

• Jongeren kunnen fiscaal ten laste blijven 
van hun ouders met behoud van kinder-
bijslag

Troeven

Beauty & Hair / Grime & Visagie
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Je wordt toegelaten tot de beroepsopleiding onder de volgende voorwaarden:
• je bent op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar of 15 jaar en  je hebt de eerste twee leer- 

jaren van het secundair onderwijs gevolgd;
• je hebt het cursusgeld betaald;
• je hebt een rijksregisternummer of een bewijs van wettig verblijf.

Toelatingsvoorwaarden
Beroepsopleiding

Kortingen
Sommige opleidingen komen in aanmerking voor:
• een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld;
• Vlaams opleidingsverlof, Vlaams opleidingskrediet of oplei-

dingscheques voor werknemer;
• KMO-portefeuille;
• sectorpremie. 

Vraag meer uitleg aan de secretariaatsmedewerker: info@cvosg.be
050 440244 (Brugge) – 050 502434 (Oostkamp)
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Begeleiding
Trajectcoach
De trajectcoach is een aanspreekpunt en een vertrou-
wenspersoon. Je kan bij de trajectcoach terecht met je 
vragen over taal- en leerbegeleiding. Ze zoekt mee naar 
een traject op maat wanneer het modeltraject voor jou 
niet van toepassing is. 

Gina Ver Eecke
trajectcoach@cvosg.be
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De lessen nagelstylist gaan door in vestiging Brugge (Nieuwstraat 5), telkens van 18 u. tot 
21.45 u.

Beroepsopleiding - 1,5 jaar
Praktisch

Lesprogramma

Wij helpen jou graag bij de aankoop van professioneel materiaal aan groothan-
delsprijs, met daarbij extra schoolkorting. School voorziet verschillende pak-
ketten. Je kiest zelf welke pakket je via school aankoopt en wat je zelf aankoopt. Je koopt 
steeds het volledige pakket aan. De aankoopprijs van de aangekochte pakketten wordt via 
factuur bijgerekend in het betalingsoverzicht. 

Aankoop eigen materiaal

Deel 1 Handverzorging
Deel 2 Speciale technieken handverzorging
Deel 3 Basis nagelstyling technieken
Deel 4 Bijzondere nagelstyling technieken

Kostprijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt  maximaal €300 per semester en wordt bepaald door je 
statuut. Tijdens de intake bekijkt de trajectcoach onder welke categorie je valt en welke 
voordelen voor jou van toepassing zijn. Daarnaast betaal je ook voor je syllabussen en het 
gebruik van verbruiksgoederen zoals erzorging, paraffine, acryl enz.
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Evaluatie
Enkele belangrijke afspraken i.f.v. 
evaluatie
• Je wordt verwacht dat je minstens 1 model meebrengt 

naar de les. Indien dit om bepaalde redenen onmogelijk 
is, moet dit vooraf besproken worden met de leerkracht. 

• Een cursist kan enkel aan de les deelnemen wanneer hij/
zij materiaal mee heeft. Indien de cursist niets mee heeft, 
mag hij/zij niet deelnemen aan de les. 

• In de lessen wordt enkel Nederlands gesproken. Elke 
cursus vereist dan ook een goede basiskennis van het 
Nederlands. De trajectbegeleider kan tijdelijk extra onder-
steunende faciliteiten toekennen of je doorverwijzen naar 
NT2 voor een aangepast leertraject 

Hoe wordt er geëvalueerd?
In de modules van beauty, hair en visagie gebeurt de evaluatie 
van de leerplandoelstellingen steeds op 3 manieren: 
• permanente evaluatie door observatie. 
• gespreide evaluatie: zowel theorie, praktijk als houdingen. 
• eindevaluatie: zowel theorie, praktijk als houdingen. 

• Indien je niet naar de les kan komen, breng je een papier van wettige afwezigheid mee.
• GSM kan enkel in noodgevallen
• Je laat je werkpost steeds netjes achter
• Je draagt zorg voor het materiaal
• Je houdt je aan de lestijden
• Je neemt je materiaal steeds weer mee naar huis.

Afspraken

De leerplandoelstellingen hebben niet allemaal hetzelfde gewicht, sommige  leerplandoelstel-
lingen zijn belangrijker en wegen dus zwaarder door in een evaluatie. Het is het totaalbeeld van 
permanente evaluatie + gespreide evaluatiemomenten + eindevaluatie dat bepalend is voor de 
eindscore en het wel of niet slagen voor een module. 



Twijfel je nog? Heb je vragen over de modules die je moet volgen of het traject? Maak 
een afspraak met de trajectcoach.
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info@cvosg.be

www.cvosg.be

050 44 02 44

Nieuwstraat 5
8000 Brugge

Ontwerp: Gwen Saey

CVOSG behoort tot CVO SVG, een fusie van CVO Spermalie, CVO VTI Brugge en CVOSG.


