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Beste toekomstige nagelstylist(e)

U staat op het punt om toe te treden tot het vak nagelstyling. Dat nagelstyling een geweldig vak is met vele 
mogelijkheden hoeven wij u waarschijnlijk niet te vertellen. Dat het echter ook een vak is dat een goede 
opleiding als fundering nodig heeft vertellen wij u maar al te graag. 

Iedereen is anders, iedereen wil wat anders. Een cursus kiezen is maatwerk. Onze ervaring zegt ons dat 
iedereen zijn eigen persoonlijke dingen heeft waarmee we rekening moeten houden. Bv. drukke baan, 
kinderen , financieel, etc.  Terwijl ervaren nagelstylisten weer andere wensen hebben. Onze opleidingen 
zijn aangepast aan uw wensen. 

In deze opleidingsbrochure vindt u alle informatie over de opleidingen Nagelstyling van Beauty Company 
Academy. 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Kunt u altijd bij ons terecht voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek. Stuur gerust een email naar opleiding@wwbdgroup.com.

“Voor een opleiding tot nagelstylist(e) moet u bij
Beauty Company zijn”

mailto:opleiding%40wwbdgroup.com?subject=
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“Voor een opleiding tot nagelstylist(e) moet u bij
Beauty Company zijn” Waarin onderscheidt Beauty Company zich?

Ons professionele opleidingsinstituut maakt deel uit van een wereldwijde organisatie van professionele 
opleidingscentra. Eenmaal per jaar organiseert Beauty Company en Beauty Factory docententrainingen. 
Een speciaal opgericht ‘Global Team’, waarvan onze eigen docenten deel van uitmaken, brengen hun kennis 
over aan nagelstyling docenten over heel Europa en Rusland. Kennis en (nieuwe) technieken worden 
hierdoor beter overgedragen aan duizenden cursisten, dus ook aan u. Er wordt in kleine groepen met 
veel persoonlijke aandacht gewerkt. Bovendien beschikken onze vakkundige docenten over veel praktijk 
ervaring in hun eigen salon.
  • Goede reputatie en jarenlange ervaring
  • Beauty Company is geregistreerd bij het CRKBO – Centrale Registratie Kort Beroepsonderwijs.  
     Door deze erkenning zijn de lesgelden vrijgesteld van BTW
  • Vakkundige gecertificeerde docenten met internationale ervaring
  • Deelcertificaten
  • Wereldwijde topmerken

Waarom een opleiding tot nagelstylist(e)?
Nagelstyling is populairder dan ooit. Steeds meer mensen bezoeken een nagelstudio. Sommigen om de 
natuurlijke nagel te verlengen, te verstevigen of te versieren, anderen om de handen en nagels te laten 
verzorgen. Maar wat betekent dit voor u?

Vakbekwame nagelstylisten hebben altijd werk. Na uw vakopleiding nagelstyling bij Beauty Company 
Academy bent u in staat om uw eigen salon op te starten, vanuit uw eigen woning of als extra dienst in uw 
kapsalon of schoonheidssalon. In een korte tijd bouwt u uw eigen klantenkring op. De verdiensten zijn zeer 
aantrekkelijk en uit de verkoop van aanverwante producten kunt u zelfs uw extra rendementen behalen. 
U kunt uw eigen tijd indelen en nagelstyling gemakkelijk combineren met andere werkzaamheden. Heeft 
u altijd al een professioneel nagelstylist(e) willen zijn? Dan is dit uw kans, Beauty Company Academy kan u 
helpen deze droom te verwezenlijken.

Productuitleg

Acryl:   Acrylnagels bestaan uit een vloeistof en een poeder. Deze twee samen vormen een vloeibaar 
bolletje, waarmee in korte tijd een nagel gecreëerd kan worden. Als deze uitgehard is vijl je hem in 
de vorm van de nagel en zo krijg je een natuurlijk uitziende nagel.

Gel:   Gel is een vloeibaar harsachtige substantie en word daarom ook anders opgebracht dan 
acrylnagels. Gel hardt uit onder een UV/Led-lamp. U heeft meer werktijd dan met acryl. Gel wordt 
gekenmerkt door de hoge mate van flexibiliteit, is niet poreus en is geurloos. 

   Zowel acryl- als gelnagel wordt er even dun opgezet. Het verschil zit hem in het uithardingsproces.  



6



7

I.Am Nail Systems
Met 27 jaar ervaring in de nagelindustrie en als Europees 
marktleider introduceert de World Wide Beauty Distribution Group 
met trots een nieuw professioneel nagelsysteem: I.Am Professional 
Nail Systems created in Amsterdam.

I.Am is een nagel systeem voor de professionals, girls next door en 
de glamour girls.

I.Am Professional Nail Systems staat voor professioneel, diversiteit 
en kwaliteit. Vrouwen en meiden welke hun mannetje staan en met 
beide benen op de grond staan kiezen voor I.Am Professional Nail 
Systems.

De nieuwste professionele nagel en verzorging producten, de 
mooiste trendy kleur paletten, nieuwste applicaties, nieuwste 
technieken en opleidingen vertegenwoordigen dit professionele 
glamour nagelsysteem.

Graag nodigen wij u uit om verder kennis te maken met onze 
I.Am Professional Nail Systems producten, kleuren paletten en 
nagelsystemen.

Welkom in de wereld van I.Am Professional Nail Systems.

BO Nail Systems
Met meer dan 27 jaar ervaring en kennis heeft de WWBD Group 
een dynamisch nieuw Nail en Lash merk ontwikkeld. Onze visie: Het 
creëren van een merk dat innovatief, betaalbaar en toegankelijk is 
voor iedereen. De officiële lancering was op 1 september 2021.

‘’Krachtige vrouwen met mooie nagels, die de wereld veroveren.’’

Ons doel is om je identiteit te versterken en je individualiteit uit 
te drukken door middel van je nagels. Van natuurlijke nude tot 
dramatisch zwart, we hebben een kleurenpallet voor elke stemming. 
Of je nu de natuurlijke nagels wilt verwennen met een voedende 
behandeling of de nagels wilt verfraaien tot een extreme lengte, wij 
hebben een productsysteem dat aansluit op jouw nagels en wensen. 
Verwen jezelf met een kleurexplosie van BO. NAIL!

Onze Merken
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Opleidingsprogramma

Beauty Company biedt verschillende opleidingen aan. Deze opleidingen staan hieronder weergegeven. 
Voor startdata zie onze website (https://www.beautyfactorynails.com/nl/academy/),  
stuur een email (opleiding@wwbdgroup.com) of u kunt telefonisch contact met onze Afdeling Opleiding 
opnemen (040 254 7511).

U kunt zich inschrijven via de mail of u kunt telefonisch contact met ons opnemen.

Lesdagen
U heeft 1 dag of 1 avond per week les.

 • Maandag  10.00 -13.00
     13.30 -16.30
 • Maandag avond 18.00 - 21.00
  1 dag = 2 avonden

Gel of Acryl Aantal dagen / avonden Certificaat

Basis Opleiding Gel of acryl 6 dg / 12 av √
Allround Opleiding Beide 10 dg / 20 av √

https://www.beautyfactorynails.com/nl/academy/
mailto:opleiding%40wwbdgroup.com?subject=
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Titel Basis Opleiding – Gel of Acryl (keuze)

Aantal dagen 6 dagen / 12 avonden
Niveau Basis
Aanvangsniveau Geen vooropleiding vereist
Vrijstelling Geen
Doelgroep De basisopleiding is de aanbevolen les voor wie wil kennismaken met 

nagelstyling. De basis wordt gelegd voor het uitvoeren van alle stappen van de 
nagelstyling binnen een systeem. Deze opleiding vormt ook de basis als u later 
een Allround opleiding wilt volgen.

Studiebelasting 7 uur per week (excl. de les)
Inhoud Dag 1 

Natuurlijke verzorging | Nagelversteviging | Lak Techniek | Gelpolish applicatie
-          Theorie
-          Praktijk
Dag 2 
Verlengen met Tips | Vorm: Vierkant | Applicatie in één kleur
-          Theorie
-          Praktijk
Dag 3 
Verlengen met Tips | Vorm: Amandel | Applicatie: French
-          Theorie
-          Praktijk
Dag 4 
Verlengen met Sjablonen | Vorm: Vierkant | Applicatie in één kleur
-          Theorie
-          Praktijk
Dag 5 
Nabehandeling
-          Theorie
-          Praktijk
Dag 6 
Verlengen met Sjablonen | Vorm: Amandel | Applicatie: French
-          Theorie
-          Praktijk

Huiswerk 7 huiswerk opdrachten
Toetsen 6 theorie evaluaties
Certificaat Na het succesvol afronden van deze opleiding komt u in aanmerking voor een 

Certificaat: I.Am Nail Technician (Novice) – acryl of gel.

Vakopleiding nagelstyling:
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Titel Allround Opleiding – Gel en Acryl

Aantal dagen 10 dagen / 20 avonden
Niveau Gevorderd 
Aanvangsniveau Geen ervaring vereist
Vrijstelling Geen
Doelgroep De Allround Opleiding is de aanbevolen les voor wie wil kennismaken met 

beide systemen van nagelstyling. De basis wordt gelegd voor het uitvoeren van 
alle stappen van de nagelstyling binnen twee systeem – gel en acryl. 

Studiebelasting 7 uur per week (excl. de les)
Inhoud ls eerste wordt er gestart met één systeem.  U volgt de basis opleiding. 

Daarna volgt u 4 dagen van de basis opleiding van de tweede systeem. 
Huiswerk 10 huiswerk opdrachten
Toetsen 8 theorie evaluaties
Certificaat Na het succesvol afronden van deze opleiding komt u in aanmerking voor een 

Certificaat: I.Am Nail Technician Allround (Novice) – acryl en gel.
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Beauty Company biedt u de mogelijkheid aan om de volledige vakopleiding ook in twee stappen te 
doorlopen, namelijk een basis en vervolgmodule. Iedere module kan apart geboekt worden. U hoeft dus 
niet gelijk te beslissen of u de volledige opleiding in een keer wil gaan doen. Indien u wilt gaan starten met 
de opleiding dient u wel eerst een keuze te maken tussen acryl of gel. 

De combinatie vakopleiding leidt u op tot allround nagelstyliste in acryl en gel en wordt door ons 
aangeraden wanneer u plannen heeft om uzelf als zelfstandig ondernemer in de nagelbranche te vestigen. 

Materialen
Gedurende de basismodule maakt u gebruik van uw eigen materialen pakket. In het basispakket zitten alle 
producten die u tijdens uw opleiding nodig heeft, zoals vijlen, penselen en gel- of acrylproducten. Voor 
informatie over de pakketprijzen kunt u terecht op ons inschrijfformulier. Voor de inhoud van het pakket 
kunt u contact opnemen met de afdeling opleidingen. 

Korting tijdens cursus
Iedere cursist ontvangt vanaf de eerste dag van de opleiding 15% korting op producten in de showroom 
en via de webshop m.u.v. afgeprijsde artikelen. Deze korting is geldig t/m één jaar na aanvang van de 
opleiding.

Betaalinformatie
Beauty Company is geregistreerd bij het CRKBO (Centrale Registratie Kort Beroepsonderwijs). Door deze 
erkenning zijn de lesgelden vrijgesteld van B.T.W.  Over de producten wordt wel nog B.T.W. berekend.
 
Modellen
Het is u verantwoordelijkheid om een model te regelen voor de praktijkles. Als dit om wat voor reden dan 
ook niet mogelijk is, is het ook mogelijk om op uw eigen nagels te werken indien nodig, maar het is wel 
makkelijker op een model. Zorg ervoor dat uw modellen begrijpen dat het misschien niet mogelijk is om 
alle 10 vingers tijdens uw les af te werken. U kunt dit model gebruiken voor je huiswerkopdracht om de set 
af te maken mits de al gecontroleerde nagels goed beoordeeld zijn.

Studiebelasting
We verwachten een studiebelasting van ongeveer 7 uur per week (excl. de les). Dit is afhankelijk van het 
werktempo en de inzet van de cursist. Tevens ontvangt u iedere les van de docent een huiswerk opdracht. 
De opdracht dient u voor de eerstvolgende lesdag af te hebben en zal meetellen tijdens de beoordeling. 

Naslagwerk
Er zijn geen extra kosten voor naslagwerk. U ontvangt van ons in de week voor aanvang van een 
vakopleiding een lesboek incl. stappenplannen.  Hierin vindt u alle informatie en theorie die betrekking 
heeft op de door u gekozen modules. Zorg dat u tijdens de les altijd uw lesboek bij heeft. 

Online Naslagwerk
Elk van onze lesgroepen krijgt toegang tot een gesloten Facebookgroep. Alle docenten en 
Opleidingsadministrateurs zijn ook aanwezig in de groep. Het doel van de Facebook-groep is om 
studenten toegang te geven tot demonstratievideo’s. Het is niet altijd mogelijk om elke stap tijdens een 
praktijkdemonstratie tijdens de les volledig op te nemen, daarom geven we studenten deze extra toegang. 
De Facebook-groep is ook bedoeld voor studenten om vragen te stellen, hun werk te delen als ze dat willen 
en om een gemeenschapsgevoel te creëren.

Voorwaarden
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Theorie Evaluaties
Er zijn een aantal korte evaluaties om er zeker van te zijn dat u de theorie van de vorige sessies hebt 
begrepen. De evaluatie is niet bedoeld om je in verwarring te brengen, alleen om belangrijke informatie te 
versterken. Toetsen met een beoordeling van 5 of lager mogen herkanst worden.

Huiswerkopdrachten
Na afloop van iedere nieuwe techniek wordt er een huiswerkopdracht meegegeven. De huiswerkopdracht 
wordt gemailed naar opleiding@wwbdgroup.com ten laatste op de zondagavond voorafgaand aan de 
maandag waarop deze beoordeeld wordt. Het gemiddelde van alle huiswerkopdrachten samen zal worden 
meegeteld  tijdens de eindbeoordeling. 

Eindbeoordeling
Iedere module sluit u af met een theoretische en praktische toets. Men ontvangt een certificaat na het 
doorlopen van de gehele cursus. Dit houdt in dat:
Alle huiswerk praktijkopdrachten zijn uitgevoerd en ingeleverd.
Bij alle theoretische toetsen een 6 of hoger behaald is.
Bij alle praktijkopdrachten een 6 of hoger behaald is.
Als uw niveau voldoende blijkt te zijn, ontvangt u een certificaat. Indien u niet voldoende punten heeft 
gehaald ontvangt u een tweede herkansing.

Technieken verbeteren en naar de perfectie streven
Wij hebben verschillende technische trainingen om ervoor te zorgen dat je sneller en beter werk aflevert. 
Ook hebben we verschillende trainingen om up-to-date te blijven met de allerlaatste technieken en 
designs. Voor meer informatie zie onze website www.beautycompany.nl . 

Naast de vakopleidingen kunt u bij ons ook terecht voor diverse specialisatie workshops. 
Voor meer informatie over deze workshops kunt u onze website www.beautycompany.nl raadplegen. Zie 
hieronder een opsomming van een aantal verschillende specialisatie workshops. 

• Probleem Nagels
• Snelheid & Perfectie Workshop
• Dip System
• Salon Speed System

Heeft u vragen over één van onze opleidingen? Wij helpen u graag met een persoonlijk opleidingsadvies.
Bel 040 254 75 11 of mail naar opleiding@wwbdgroup.com

Natuurlijk bent u ook altijd welkom in onze showroom;
De Run 4221 in Veldhoven.

https://www.beautyfactorynails.com/nl/
mailto:opleiding%40wwbdgroup.com?subject=
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NOTITIES



De Run 4221 
5503 LM Veldhoven
The Netherlands

T +31 (0)40 254 75 11

E opleiding@wwbdgroup.com

I www.beautyfactorynails.com/nl/academy/

mailto:opleiding%40wwbdgroup.com?subject=
https://www.beautyfactorynails.com/nl/academy/

