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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding- referentiekader 

De beroepsopleiding Nagelstylist  behoort tot het studiegebied LICHAAMSVERZORGING. 

Er bestaat geen door de SERV gelegitimeerd beroeps(competentie)profiel voor nagelstylisten.  

In het beroepsprofiel Schoonheidsspecialist
1
, stelt de SERV het volgende:  

“De beroepsactiviteit van schoonheidsspecialist(e) valt onder de vestigingswet […].Deze 
schoonheidsspecialist(e)-salonbeheerder moet het geheel van taken en kennis dat verder in dit 
document beschreven wordt volledig onder de knie hebben. Personen die slechts één of enkele 
modules van een opleiding tot schoonheidsspecialist(e) hebben gevolgd zoals pedicure, nageldesign, 
e.d. zijn geen schoonheidsspecialisten zoals degene waarover dit document handelt.” 

Nagelverzorging en –verfraaiing, alsook het plaatsen van kunstnagels maken inherent deel uit van het 
takenpakket van een schoonheidsspecialiste.  

Een nagelstyliste is evenwel niet noodzakelijk een schoonheidsspecialiste. Het beroep van nagelstylist 
is ook niet onderworpen aan de federale regelgeving van schoonheidsspecialist: het versieren, 
verlengen of modelleren van teen- of vingernagels en het plaatsen van kunstnagels valt buiten het 
toepassingsgebied van de nieuwe vestigingswet voor schoonheidsspecialisten, voetverzorgers en 
masseurs, die in voege is getreden op 1 september 2007.

2
  

Een nagelstylist is een expert in het creëren van mooie teen- en vingernagels. De nagelstylist kan 
nagels verlengen, nagels modelleren, nagels versieren, afgekloven nagels camoufleren of zwakke 
nagels verstevigen. Het is de taak van de nagelstylist om de nagelkwaliteit te verbeteren. De 
nagelstylist kan ook kunstnagels van verschillende materialen aanbrengen, kunstnagels bijwerken en 
nagels op bijzondere wijze lakken met eventueel gebruik van versieringen (art nails). De nagelstylist 
moet ook oog hebben voor wat de klant wil. 

Voor de formulering van de basiscompetenties van de opleiding Nagelstylist werd gebruik gemaakt 
van volgende referentiekaders: 

- de nationale beroepengids Nederland
3
: Nagelstylist; 

- de cluster “Toepassen van nagelstyling” in het Nederlandse kwalificatiedossier 
Schoonheidsspecialist (KOC, 2010)

4
; 

- de ROME-fiche D1208 Soins esthétiques et corporels – prothésiste ongulaire; 
- het beroepsprofiel Prothésiste ongulaire van de Conseil Régional de Bourgogne (juni 2011).

5
 

De beroepsvereniging voor schoonheidsspecialistes BESKO verklaarde zich akkoord om deze 
beroeps- en competentieprofielen als referentiekader voor de opleiding Nagelstylist te hanteren. 

Het profiel van een nagelstylist veronderstelt geenszins een integrale vooropleiding van 
schoonheidsspecialist. Maar er zijn wel raakvlakken met de bestaande opleiding 
Schoonheidsspecialist: zo omvat dit opleidingsprofiel de gemeenschappelijke modules “Basiskennis 
van de hand”, “Handverzorging” en “Speciale technieken handverzorging”. 

                                                      
1
 SERV, Beroepencluster Schoonheidsspecialist(e) -  Schoonheidsspecialist(e)-salonbeheerder  

Herwerkte versie. 2006. Blz. 7 
2
 Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige 

activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en 
begrafenisondernemer. Art. 7 §2, 3° en 4°. 
3
 http://www.nationaleberoepengids.nl/Nagelstylist  

4
 KOC Nederland, Landelijke kwalificaties MBO – Schoonheidsspecialist. Crebonummer: 91190, 

91200 Sector: Uiterlijke verzorging - Branche: Schoonheidsverzorging en manicures. Werkproces 2.7 
Toepassen van nagelstyling (blz. 51-52). 
5
 http://www.mip-louhans.asso.fr/parties/metier/sous_parties/FM/ 

Proth%C3%A9siste%20ongulaire/Proth%C3%A9siste%20Ongulaire.pdf  

http://www.nationaleberoepengids.nl/Nagelstylist
http://www.mip-louhans.asso.fr/parties/metier/sous_parties/FM/%20Proth%C3%A9siste%20ongulaire/Proth%C3%A9siste%20Ongulaire.pdf
http://www.mip-louhans.asso.fr/parties/metier/sous_parties/FM/%20Proth%C3%A9siste%20ongulaire/Proth%C3%A9siste%20Ongulaire.pdf
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Dit opleidingsprofiel werd gevalideerd door de beroepsvereniging voor schoonheidsspecialistes 
BESKO. 

1.2 Inhoud 

In de beroepsopleiding Nagelstylist leert de cursist: 

- eigenschappen van de nagel, de huid en hun anomalieën kennen; 
- cosmetische producten, materialen, apparaten gebruiken voor hand- en nagelverzorging; 
- teen- en vingernagels verzorgen; 
- de nagelkwaliteit verbeteren;  
- nagels verlengen, modelleren en versieren; 
- kunstnagels aanbrengen, bijwerken en herstellen; 
- rekening houden met indicaties en contra-indicaties voor nagelstyling; 
- administratie doen; 
- met de klant communiceren; 
- voor orde, netheid en hygiëne op de werkplek instaan; 
- de eigen deskundigheid opbouwen. 

De cursist leert ook oog te hebben voor de wensen van de klant en rekening te houden met de van 
toepassing zijnde veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften.  

1.3 Certificering  

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. 

De opleiding leidt tot het certificaat NAGELSTYLIST. 

1.4 Niveau 

De opleiding situeert zich op het niveau secundair volwassenenonderwijs. 

1.5 Duur  

De opleiding Nagelstylist omvat in totaal 320 lestijden. 

1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

Nr. Opleidingen Code Lestijden Reglementering 

1 Kappersmedewerker BO LV 201 480  

2 Kapper BO LV 202 1280 GB 

3 Kapper-salonverantwoordelijke BO LV 203 1440 GB 

4 Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 160  

5 Schoonheidsspecialist-
salonbeheerder 

BO LV 005 1320 GB 

6 Schoonheidsspecialist BO LV 006 1160 GB 

7 Voetverzorger BO LV 007 320 GB 

8 Zelfstandig gespecialiseerd 
voetverzorger 

BO LV 008 480 GB 

9 Masseur BO LV 009 120 GB 

10 Allround grimeur BO LV 010 900 Nederlands BCP Allround 
grimeur (2004) + valideringen 
SFP en BESKO 

11 Nagelstylist BO LV 011 320 O.a. Frans BCP Prothésiste 
ongulaire (2011)  
+ validering BESKO 

 GB = gereglementeerd beroep 
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1.7 Modules  

Naam Code Lestijden 

Basiskennis van de hand M LV G 223 40 Lt 

Handverzorging M LV G 224 40 Lt 

Speciale technieken handverzorging M LV G 225 80 Lt 

Basis nagelstylingtechnieken M LV 243 80 Lt 

Bijzondere nagelstylingtechnieken M LV 244 80 Lt 

 

1.8 Leertraject 

NAGELSTYLIST

320 LT

Handverzorging

40

Speciale technieken 

handverzorging

80

Basis nagelstyling-

technieken

80
Bijzondere 

nagelstyling 

technieken

80

Basiskennis van de 

hand

40

 

1.9 Sleutelvaardigheden  

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Dienstverlenende vaardigheid 
In staat zijn om op vraag en pro-actief diensten of zorg 
te verlenen.  

SV 08 

Imagobewustzijn  
In staat zijn om de impact van eigen gedrag en 
voorkomen in te schatten.  

SV 13 

Leerbekwaamheid  
In staat zijn om via geëigende leerprocessen, zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen. 

SV 18 

Leergierigheid  
In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen.  

SV 19 

Veiligheids- en 
milieubewustzijn 

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de 
veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en 
milieu kunnen schaden.  

SV 30 

Zelfstandigheid 
In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken.  

SV 32 

Zin voor initiatief 
In staat zijn om problemen en taken aan te pakken 
zonder dat het gevraagd wordt of de omstandigheden 
ertoe dwingen.  

SV 34 

Zin voor samenwerking 
In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak 
te werken.  

SV 35 

Zin voor esthetiek 
Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook 
esthetische overwegingen laten meespelen.  

SV 36 
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2 Basiscompetenties 

2.1 Het nodige materiaal voorzien 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV 011 BC 001 het nodige materiaal voorzien. 

LV 011 BC 002 de belangrijkste soorten massageproducten selecteren en de karakteristieke 
eigenschappen ervan omschrijven.  

LV 011 BC 003 apparaten voor lichaamsverzorging selecteren.  

LV 011 BC 004 de belangrijkste soorten verzorgende producten selecteren en de karakteristieke 
eigenschappen omschrijven.  

LV 011 BC 005 producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen in functie van de 
vooropgestelde handelingen kiezen. 

LV 011 BC 006 op basis van hand- en nagelonderzoek en rekening houdende met de 
gezondheidsproblemen en de wensen van de klant technieken, materialen en 
producten voor handverzorging afleiden. 

2.2 Behandelingstechnieken hand- en nagelverzorging 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV 011 BC 007 producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar maken. 

LV 011 BC 008 nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden implementeren. 

LV 011 BC 009 een behandelingsplan opmaken. 

LV 011 BC 010 technieken, materialen en producten voor handverzorging op het beoogde 
resultaat afstemmen. 

LV 011 BC 011 in de loop van de behandeling technieken, materialen en producten voor 
handverzorging aanpassen. 

LV 011 BC 012 de handen en nagels op een manicure voorbereiden. 

LV 011 BC 013 een verzorgingsproduct voor handen en nagels aanbrengen. 

LV 011 BC 014 nagels volgens esthetische en verzorgende principes knippen en vijlen. 

LV 011 BC 015 nagels en nagelriemen weken. 

LV 011 BC 016 nagelriemen vorm geven. 

LV 011 BC 017 nagels polieren. 

LV 011 BC 018 nagels reinigen. 

LV 011 BC 019 de nagels lakken. 

LV 011 BC 020 de voorbehandeling voor het aanbrengen van kunstnagels uitvoeren. 

LV 011 BC 021 de nageltippen aan de natuurlijke nagelvorm aanpassen. 

LV 011 BC 022 nageltippen aanbrengen. 

LV 011 BC 023 fantasieversiering (bij kunstnagels) aanbrengen. 

LV 011 BC 024 gebroken nagels herstellen. 

LV 011 BC 025 een handmassage uitvoeren. 

LV 011 BC 026 fantasielakken. 

LV 011 BC 027 een volledige nagelverzorging van de handen uitvoeren. 

2.3 Nagelstylingtechnieken 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV 011 BC 028 verschillende soorten kunstnagels onderscheiden. 

LV 011 BC 029 de eigenschappen van verschillende soorten kunstnagels beschrijven. 

LV 011 BC 030 verschillende nagelvormen beschrijven. 

LV 011 BC 031 de verschillende onderdelen van een nagelstylingbehandeling op elkaar 
afstemmen. 
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LV 011 BC 032 een nagelstyling efficiënt plannen en organiseren. 

LV 011 BC 033 indicaties en contra-indicaties voor nagelstyling aangeven. 

LV 011 BC 034 producten om nagels te verlengen kiezen. 

LV 011 BC 035 basistechnieken om nagels te verlengen uitvoeren. 

LV 011 BC 036 basistechnieken om nagels te verlengen evalueren. 

LV 011 BC 037 basistechnieken om nagels te verlengen aanpassen op basis van de evaluatie. 

LV 011 BC 038 producten om nagels te modelleren kiezen. 

LV 011 BC 039 basistechnieken om nagels te modelleren uitvoeren. 

LV 011 BC 040 basistechnieken om nagels te modelleren evalueren. 

LV 011 BC 041 basistechnieken om nagels te modelleren aanpassen op basis van de evaluatie. 

LV 011 BC 042 producten om nagels te versieren kiezen. 

LV 011 BC 043 basistechnieken om nagels te versieren uitvoeren. 

LV 011 BC 044 basistechnieken om nagels te versieren evalueren. 

LV 011 BC 045 basistechnieken om nagels te versieren aanpassen op basis van de evaluatie. 

LV 011 BC 046 producten om nagels en kunstnagels te herstellen kiezen. 

LV 011 BC 047 basistechnieken om nagels en kunstnagels te herstellen kiezen. 

LV 011 BC 048 basistechnieken om nagels en kunstnagels te herstellen uitvoeren. 

LV 011 BC 049 basistechnieken om nagels en kunstnagels te herstellen evalueren. 

LV 011 BC 050 basistechnieken om nagels en kunstnagels te herstellen aanpassen op basis 
van de evaluatie. 

LV 011 BC 051 basistechnieken om kunstnagels en versieringen te plaatsen kiezen. 

LV 011 BC 052 basistechnieken om kunstnagels en versieringen te plaatsen uitvoeren. 

LV 011 BC 053 basistechnieken om kunstnagels en versieringen te plaatsen evalueren. 

LV 011 BC 054 basistechnieken om kunstnagels en versieringen te plaatsen aanpassen op 
basis van de evaluatie. 

LV 011 BC 055 producten om kunstnagels bij te werken kiezen. 

LV 011 BC 056 basistechnieken om kunstnagels bij te werken kiezen. 

LV 011 BC 057 basistechnieken om kunstnagels bij te werken uitvoeren. 

LV 011 BC 058 basistechnieken om kunstnagels bij te werken evalueren. 

LV 011 BC 059 basistechnieken om kunstnagels bij te werken aanpassen op basis van de 
evaluatie. 

LV 011 BC 060 bijzondere technieken om nagels te versieren kiezen. 

LV 011 BC 061 bijzondere technieken om nagels te versieren uitvoeren. 

LV 011 BC 062 bijzondere technieken om nagels te versieren evalueren. 

LV 011 BC 063 bijzondere technieken om nagels te versieren aanpassen op basis van de 
evaluatie. 

LV 011 BC 064 bijzondere technieken om nagels en kunstnagels te herstellen kiezen. 

LV 011 BC 065 bijzondere technieken om nagels en kunstnagels te herstellen uitvoeren. 

LV 011 BC 066 bijzondere technieken om nagels en kunstnagels te herstellen evalueren. 

LV 011 BC 067 bijzondere technieken om nagels en kunstnagels te herstellen aanpassen op basis van 
de evaluatie. 

LV 011 BC 068 bijzondere technieken om kunstnagels en versieringen te plaatsen kiezen. 

LV 011 BC 069 bijzondere technieken om kunstnagels en versieringen te plaatsen uitvoeren. 

LV 011 BC 070 bijzondere technieken om kunstnagels en versieringen te plaatsen evalueren. 

LV 011 BC 071 bijzondere technieken om kunstnagels en versieringen te plaatsen aanpassen op basis 
van de evaluatie. 

LV 011 BC 072 bijzondere technieken om kunstnagels bij te werken kiezen. 

LV 011 BC 073 bijzondere technieken om kunstnagels bij te werken uitvoeren. 

LV 011 BC 074 bijzondere technieken om kunstnagels bij te werken evalueren. 

LV 011 BC 075 bijzondere technieken om kunstnagels bij te werken aanpassen op basis van de 
evaluatie. 
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2.4 Ondersteunende kennis 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV 011 BC 076 de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en de 
fysiologie in de context van verzorging uitleggen.  

LV 011 BC 077 nagelaandoeningen herkennen. 

LV 011 BC 078 de belangrijkste huidanomalieën omschrijven. 

LV 011 BC 079 de verschillende massagetechnieken, de verschillende massagehandelingen en 
hun effecten uitleggen.  

LV 011 BC 080 indicaties en contra-indicaties voor een massage aangeven. 

LV 011 BC 081 het gebruik van apparaten voor lichaamsverzorging uitleggen. 

LV 011 BC 082 de impact van gezondheidsproblemen en/of medicijnen op 
schoonheidsbehandelingen inschatten. 

LV 011 BC 083 aandoeningen of afwijkingen die door een medisch specialist behandeld moeten 
worden herkennen. 

2.5 Communiceren met de klant 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV 011 BC 084 communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren. 

LV 011 BC 085 de klant over het aanbod in het schoonheidsinstituut informeren. 

LV 011 BC 086 op basis van huidonderzoek en klantbevraging over het thuis voortzetten van de 
behandeling advies geven.  

LV 011 BC 087 met feedback van de klant omgaan. 

LV 011 BC 088 producten voor nabehandeling en thuisverzorging voorstellen. 

LV 011 BC 089 het gebruik van producten voor nabehandeling demonstreren. 

LV 011 BC 090 de klant naar een medisch specialist doorverwijzen. 

LV 011 BC 091 de behandelingen en bijhorende producten voorstellen. 

LV 011 BC 092 de gewenste behandelingen bespreken. 

LV 011 BC 093 discreet informeren naar aandoeningen of afwijkingen. 

2.6 De eigen deskundigheid opbouwen 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV 011 BC 094 de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren. 

LV 011 BC 095 de eigen deskundigheid up to date houden. 

LV 011 BC 096 met stress omgaan. 

LV 011 BC 097 schoonheidsbehandelingen op zichzelf toepassen. 

LV 011 BC 098 zich aan wijzigende omstandigheden aanpassen. 

LV 011 BC 099 het eigen werk evalueren. 

LV 011 BC 100 de grenzen van de beroepsuitoefening toelichten. 

2.7 Meewerken aan welzijn op het werk 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV 011 BC 101 vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid 
toepassen. 

LV 011 BC 102 de klant comfortabel en ergonomisch installeren. 

LV 011 BC 103 met het eigen comfort rekening houden. 

LV 011 BC 104 ergonomisch werken. 

LV 011 BC 105 belangrijke ergonomische principes verklaren en demonstreren.  

LV 011 BC 106 EHBO toepassen zoals dat van elke burger mag verwacht worden. 

LV 011 BC 107 vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen. 
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LV 011 BC 108 klachten, vragen en suggesties van klanten signaleren aan de verantwoordelijke. 

LV 011 BC 109 teamgericht werken. 

2.8 Administratie doen 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV 011 BC 110 administratie doen. 

LV 011 BC 111 persoonlijke klantgegevens noteren. 

2.9 Voor orde en netheid op de werkplek instaan 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LV 011 BC 112 de behandelingsruimte opruimen. 

LV 011 BC 113 de richtlijnen m.b.t. netheid en hygiëne in het kader van lichaamsverzorging 
opnoemen en verklaren.  

LV 011 BC 114 een aantal ontsmettingsmethodes beschrijven. 

LV 011 BC 115 een aantal voorname ontsmettingsmiddelen selecteren. 

LV 011 BC 116 de behandelingsruimte ontsmetten. 

LV 011 BC 117 het schoonheidsinstituut reinigen. 

LV 011 BC 118 hygiënisch werken. 

LV 011 BC 119 beroepsziekten voorkomen. 

LV 011 BC 120 de persoonlijke hygiëne verzorgen. 

LV 011 BC 121 infecties voorkomen. 

LV 011 BC 122 het materiaal reinigen, ontsmetten en steriliseren. 

LV 011 BC 123 afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen. 

LV 011 BC 124 veiligheid- en gezondheidsvoorschriften opvolgen. 
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3 Modules van de opleiding 

3.1 Module Basiskennis van de hand  (M LV G 223) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module verwerft de cursist een grondige kennis over de nagel, huid en hun anomalieën, 
lichaamsstelsels, fysiologie, cosmetische producten, materialen, apparaten en over de vigerende 
veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in een schoonheidsinstituut. 

3.1.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.1.3 Studieduur 

40 Lt  

3.1.4 Basiscompetenties  

Module Basiskennis van de hand CODE 

De cursist kan  

de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en de fysiologie 
in de context van verzorging uitleggen.  

LV 011 BC 076 

de verschillende massagetechnieken, de verschillende massagehandelingen en 
hun effecten uitleggen.  

LV 011 BC 079 

indicaties en contra-indicaties voor een massage aangeven. LV 011 BC 080 

de richtlijnen m.b.t. netheid en hygiëne in het kader van lichaamsverzorging 
opnoemen en verklaren.  

LV 011 BC 113 

de grenzen van de beroepsuitoefening toelichten.  LV 011 BC 100 

belangrijke ergonomische principes verklaren en demonstreren.  LV 011 BC 105 

een aantal voorname ontsmettingsmiddelen selecteren. LV 011 BC 115 

de belangrijkste soorten verzorgende producten selecteren en de karakteristieke 
eigenschappen omschrijven.  

LV 011 BC 004 

de belangrijkste soorten massageproducten selecteren en de karakteristieke 
eigenschappen ervan omschrijven.  

LV 011 BC 002 

de belangrijkste huidanomalieën omschrijven. LV 011 BC 078 

apparaten voor lichaamsverzorging selecteren.  LV 011 BC 003 

nagelaandoeningen herkennen. LV 011 BC 077 

een aantal ontsmettingsmethodes beschrijven. LV 011 BC 114 

het gebruik van apparaten voor lichaamsverzorging uitleggen. LV 011 BC 081 

3.2 Module Handverzorging  (M LV G 224) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist een behandelingsplan invullen voor het uitvoeren van een 
basisnagelverzorging. Hij leert een handcrème inmasseren en verschillende mogelijkheden voor het 
uitvoeren van een basisnagelverzorging. Communicatievaardigheden en deontologie worden bij het 
ontvangen van een klant bijgebracht.  Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden 
geïntegreerd. 

3.2.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 
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3.2.3 Studieduur 

40 Lt  

3.2.4 Basiscompetenties  

Module Handverzorging CODE 

De cursist kan  

producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen in functie van de 
vooropgestelde handelingen kiezen. 

LV 011 BC 005 

producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar maken. LV 011 BC 007 

de klant comfortabel en ergonomisch installeren. LV 011 BC 102 

met het eigen comfort rekening houden. LV 011 BC 103 

communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren. LV 011 BC 084 

de klant over het aanbod in het schoonheidsinstituut informeren. LV 011 BC 085 

zich aan wijzigende omstandigheden aanpassen. LV 011 BC 098 

de behandelingen en bijhorende producten voorstellen. LV 011 BC 091 

de gewenste behandelingen bespreken. LV 011 BC 092 

discreet informeren naar aandoeningen of afwijkingen LV 011 BC 093 

aandoeningen of afwijkingen die door een medisch specialist behandeld moeten 
worden herkennen. 

LV 011 BC 083 

de impact van gezondheidsproblemen en/of medicijnen op 
schoonheidsbehandelingen inschatten. 

LV 011 BC 082 

de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren. LV 011 BC 094 

de klant naar een medisch specialist doorverwijzen. LV 011 BC 090 

op basis van huidonderzoek en klantbevraging over het thuis voortzetten van de 
behandeling advies geven.  

LV 011 BC 086 

producten voor nabehandeling en thuisverzorging voorstellen. LV 011 BC 088 

het gebruik van producten voor nabehandeling demonstreren. LV 011 BC 089 

een behandelingsplan opmaken. LV 011 BC 009 

op basis van hand- en nagelonderzoek en rekening houdende met de 
gezondheidsproblemen en de wensen van de klant technieken, materialen en 
producten voor handverzorging afleiden. 

LV 011 BC 006 

technieken, materialen en producten voor handverzorging op het beoogde 
resultaat afstemmen. 

LV 011 BC 010 

in de loop van de behandeling technieken, materialen en producten voor 
handverzorging aanpassen. 

LV 011 BC 011 

de handen en nagels op een manicure voorbereiden. LV 011 BC 012 

nagels volgens esthetische en verzorgende principes knippen en vijlen. LV 011 BC 014 

nagels en nagelriemen weken. LV 011 BC 015 

nagelriemen vorm geven. LV 011 BC 016 

nagels polieren. LV 011 BC 017 

nagels reinigen. LV 011 BC 018 

de nagels lakken. LV 011 BC 019 

een verzorgingsproduct voor handen en nagels aanbrengen. LV 011 BC 013 

teamgericht werken. LV 011 BC 109 

vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen. LV 011 BC 107 

klachten, vragen en suggesties van klanten signaleren aan de verantwoordelijke.  LV 011 BC 108 

het eigen werk evalueren. LV 011 BC 099 

met feedback van de klant omgaan. LV 011 BC 087 

de eigen deskundigheid up to date houden. LV 011 BC 095 

nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden implementeren. LV 011 BC 008 

de behandelingsruimte opruimen. LV 011 BC 112 

de behandelingsruimte ontsmetten. LV 011 BC 116 

het schoonheidsinstituut reinigen. LV 011 BC 117 

afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen. LV 011 BC 123 

de persoonlijke hygiëne verzorgen. LV 011 BC 120 
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hygiënisch werken. LV 011 BC 118 

infecties voorkomen. LV 011 BC 121 

het materiaal reinigen, ontsmetten en steriliseren. LV 011 BC 122 

veiligheid- en gezondheidsvoorschriften opvolgen. LV 011 BC 124 

ergonomisch werken. LV 011 BC 104 

met stress omgaan. LV 011 BC 096 

vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid 
toepassen. 

LV 011 BC 101 

EHBO toepassen zoals dat van elke burger mag verwacht worden. LV 011 BC 106 

beroepsziekten voorkomen. LV 011 BC 119 

3.3 Module Speciale technieken handverzorging  (M LV G 225) 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist een behandelingsplan invullen voor het uitvoeren van een volledige 
handverzorging. Hij leert verschillende mogelijkheden en nieuwe trends voor het uitvoeren van 
handverzorging en het lakken van nagels. Hij leert ook de voorbehandeling uitvoeren voor het 
aanbrengen van kunstnagels. Communicatievaardigheden en deontologie worden bij het ontvangen 
van de klant bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd.  

3.3.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module “Handverzorging” of voldoet aan één van 
de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 
2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.3.3 Studieduur 

80 Lt  

3.3.4 Basiscompetenties  

Module Speciale technieken handverzorging   CODE 

De cursist kan  

producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen in functie van de 
vooropgestelde handelingen kiezen. 

LV 011 BC 005 

producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar maken.  LV 011 BC 007 

de klant comfortabel en ergonomisch installeren. LV 011 BC 102 

met het eigen comfort rekening houden. LV 011 BC 103 

communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren. LV 011 BC 084 

de klant over het aanbod in het schoonheidsinstituut informeren. LV 011 BC 085 

zich aan wijzigende omstandigheden aanpassen. LV 011 BC 098 

de behandelingen en bijhorende producten voorstellen. LV 011 BC 091 

de gewenste behandelingen bespreken. LV 011 BC 092 

discreet informeren naar aandoeningen of afwijkingen. LV 011 BC 093 

aandoeningen of afwijkingen die door een medisch specialist behandeld moeten 
worden herkennen. 

LV 011 BC 083 

de impact van gezondheidsproblemen en/of medicijnen op 
schoonheidsbehandelingen inschatten. 

LV 011 BC 082 

de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren. LV 011 BC 094 

de klant naar een medisch specialist doorverwijzen. LV 011 BC 090 

op basis van huidonderzoek en klantbevraging over het thuis voortzetten van de 
behandeling advies geven. 

LV 011 BC 086 

producten voor nabehandeling en thuisverzorging voorstellen. LV 011 BC 088 

het gebruik van producten voor nabehandeling demonstreren. LV 011 BC 089 

technieken, materialen en producten voor handverzorging op het beoogde 
resultaat afstemmen. 

LV 011 BC 010 
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in de loop van de behandeling technieken, materialen en producten voor 
handverzorging aanpassen. 

LV 011 BC 011 

nagels volgens esthetische en verzorgende principes knippen en vijlen. LV 011 BC 014 

nagelriemen vorm geven. LV 011 BC 016 

nagels polieren. LV 011 BC 017 

nagels reinigen. LV 011 BC 018 

de nagels lakken. LV 011 BC 019 

de voorbehandeling voor het aanbrengen van kunstnagels uitvoeren. LV 011 BC 020 

de nageltippen aan de natuurlijke nagelvorm aanpassen. LV 011 BC 021 

nageltippen aanbrengen. LV 011 BC 022 

fantasieversiering (bij kunstnagels) aanbrengen. LV 011 BC 023 

gebroken nagels herstellen. LV 011 BC 024 

op basis van hand- en nagelonderzoek en rekening houdende met de 
gezondheidsproblemen en de wensen van de klant technieken, materialen en 
producten voor handverzorging afleiden. 

LV 011 BC 006 

de handen en nagels op een manicure voorbereiden. LV 011 BC 012 

een handmassage uitvoeren. LV 011 BC 025 

een verzorgingsproduct voor handen en nagels aanbrengen. LV 011 BC 013 

een behandelingsplan opmaken. LV 011 BC 009 

fantasielakken. LV 011 BC 026 

een volledige nagelverzorging van de handen uitvoeren. LV 011 BC 027 

teamgericht werken. LV 011 BC 109 

vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen. LV 011 BC 107 

klachten, vragen en suggesties van klanten signaleren aan de verantwoordelijke. LV 011 BC 108 

het eigen werk evalueren. LV 011 BC 099 

met feedback van de klant omgaan. LV 011 BC 087 

de eigen deskundigheid up to date houden. LV 011 BC 095 

nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden implementeren. LV 011 BC 008 

schoonheidsbehandelingen op zichzelf toepassen. LV 011 BC 097 

de behandelingsruimte opruimen. LV 011 BC 112 

de behandelingsruimte ontsmetten. LV 011 BC 116 

het schoonheidsinstituut reinigen. LV 011 BC 117 

afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen. LV 011 BC 123 

de persoonlijke hygiëne verzorgen. LV 011 BC 120 

hygiënisch werken. LV 011 BC 118 

infecties voorkomen. LV 011 BC 121 

het materiaal reinigen, ontsmetten en steriliseren. LV 011 BC 122 

veiligheid- en gezondheidsvoorschriften opvolgen. LV 011 BC 124 

ergonomisch werken. LV 011 BC 104 

met stress omgaan. LV 011 BC 096 

vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid 
toepassen. 

LV 011 BC 101 

EHBO toepassen zoals dat van elke burger mag verwacht worden. LV 011 BC 106 

beroepsziekten voorkomen. LV 011 BC 119 

3.4 Module Basis nagelstylingtechnieken (M LV 243) 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist de meest courante (manuele) technieken, producten en materialen 
toepassen om nagels te verlengen, te modelleren en te versieren en om beschadigde nagels te 
herstellen. De cursist leert ook de meest courante (manuele) technieken toepassen om kunstnagels te 
plaatsen, bij te werken en te herstellen. De cursist leert tevens alert te zijn voor mogelijke indicaties en 
contra-indicaties voor nagelstyling. 
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3.4.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over de deelcertificaten van de modules “Basiskennis van de hand” en “Speciale 
technieken handverzorging” of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor 
sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 
volwassenenonderwijs. 

3.4.3 Studieduur 

80 Lt  

3.4.4 Basiscompetenties  

Module Basis nagelstylingtechnieken CODE 

De cursist kan  

verschillende soorten kunstnagels onderscheiden. LV 011 BC 028 

de eigenschappen van verschillende soorten kunstnagels beschrijven. LV 011 BC 029 

verschillende nagelvormen beschrijven. LV 011 BC 030 

de verschillende onderdelen van een nagelstylingbehandeling op elkaar 
afstemmen. 

LV 011 BC 031 

een nagelstyling efficiënt plannen en organiseren. LV 011 BC 032 

het nodige materiaal voorzien. LV 011 BC 001 

indicaties en contra-indicaties voor nagelstyling aangeven. LV 011 BC 033 

producten om nagels te verlengen kiezen. LV 011 BC 034 

basistechnieken om nagels te verlengen uitvoeren. LV 011 BC 035 

basistechnieken om nagels te verlengen evalueren. LV 011 BC 036 

basistechnieken om nagels te verlengen aanpassen op basis van de evaluatie. LV 011 BC 037 

producten om nagels te modelleren kiezen. LV 011 BC 038 

basistechnieken om nagels te modelleren uitvoeren. LV 011 BC 039 

basistechnieken om nagels te modelleren evalueren. LV 011 BC 040 

basistechnieken om nagels te modelleren aanpassen op basis van de evaluatie. LV 011 BC 041 

producten om nagels te versieren kiezen. LV 011 BC 042 

basistechnieken om nagels te versieren uitvoeren. LV 011 BC 043 

basistechnieken om nagels te versieren evalueren. LV 011 BC 044 

basistechnieken om nagels te versieren aanpassen op basis van de evaluatie. LV 011 BC 045 

producten om nagels en kunstnagels te herstellen kiezen. LV 011 BC 046 

basistechnieken om nagels en kunstnagels te herstellen kiezen. LV 011 BC 047 

basistechnieken om nagels en kunstnagels te herstellen uitvoeren. LV 011 BC 048 

basistechnieken om nagels en kunstnagels te herstellen evalueren. LV 011 BC 049 

basistechnieken om nagels en kunstnagels te herstellen aanpassen op basis van 
de evaluatie. 

LV 011 BC 050 

basistechnieken om kunstnagels en versieringen te plaatsen kiezen. LV 011 BC 051 

basistechnieken om kunstnagels en versieringen te plaatsen uitvoeren. LV 011 BC 052 

basistechnieken om kunstnagels en versieringen te plaatsen evalueren. LV 011 BC 053 

basistechnieken om kunstnagels en versieringen te plaatsen aanpassen op basis 
van de evaluatie. 

LV 011 BC 054 

producten om kunstnagels bij te werken kiezen. LV 011 BC 055 

basistechnieken om kunstnagels bij te werken kiezen. LV 011 BC 056 

basistechnieken om kunstnagels bij te werken uitvoeren. LV 011 BC 057 

basistechnieken om kunstnagels bij te werken evalueren. LV 011 BC 058 

basistechnieken om kunstnagels bij te werken aanpassen op basis van de 
evaluatie. 

LV 011 BC 059 

ergonomisch werken. LV 011 BC 104 

hygiënisch werken. LV 011 BC 118 



 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  1 februari 2013        15 december 2006 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs -: Studiegebied Lichaamsverzorging – Nagelstylist –  
Versie 1.0 BVR Pagina 15 van 15 

3.5 Module Bijzondere nagelstylingtechnieken (M LV 244) 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist bijzondere technieken of materialen toepassen om nagels te 
modelleren en te versieren. Hij leert bijzondere technieken toepassen om kunstnagels te plaatsen, bij 
te werken en te herstellen. De cursist leert in te spelen op nieuwe trends en evoluties inzake 
nagelstyling. Hij leert de nodige administratieve verrichtingen uitvoeren in functie van de taken van 
een nagelstylist. 

3.5.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module ”Basis nagelstylingtechnieken” of voldoet 
aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet 
van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.5.3 Studieduur 

80 Lt  

3.5.4 Basiscompetenties   

Module Bijzondere nagelstylingtechnieken CODE 

De cursist kan  

bijzondere technieken om nagels te versieren kiezen. LV 011 BC 060 

bijzondere technieken om nagels te versieren uitvoeren. LV 011 BC 061 

bijzondere technieken om nagels te versieren evalueren. LV 011 BC 062 

bijzondere technieken om nagels te versieren aanpassen op basis van de 
evaluatie. 

LV 011 BC 063 

bijzondere technieken om nagels en kunstnagels te herstellen kiezen. LV 011 BC 064 
bijzondere technieken om nagels en kunstnagels te herstellen uitvoeren. LV 011 BC 065 
bijzondere technieken om nagels en kunstnagels te herstellen evalueren. LV 011 BC 066 
bijzondere technieken om nagels en kunstnagels te herstellen aanpassen op basis van de 
evaluatie. 

LV 011 BC 067 

bijzondere technieken om kunstnagels en versieringen te plaatsen kiezen. LV 011 BC 068 

bijzondere technieken om kunstnagels en versieringen te plaatsen uitvoeren. LV 011 BC 069 
bijzondere technieken om kunstnagels en versieringen te plaatsen evalueren. LV 011 BC 070 
bijzondere technieken om kunstnagels en versieringen te plaatsen aanpassen op basis van 
de evaluatie. 

LV 011 BC 071 

bijzondere technieken om kunstnagels bij te werken kiezen. LV 011 BC 072 
bijzondere technieken om kunstnagels bij te werken uitvoeren. LV 011 BC 073 
bijzondere technieken om kunstnagels bij te werken evalueren. LV 011 BC 074 
bijzondere technieken om kunstnagels bij te werken aanpassen op basis van de evaluatie. LV 011 BC 075 
nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden implementeren. LV 011 BC 008 

administratie doen. LV 011 BC 110 

persoonlijke klantgegevens noteren. LV 011 BC 111 

ergonomisch werken. LV 011 BC 104 

hygiënisch werken. LV 011 BC 118 

 


