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Uniek!
Wij hebben in Limburg een
programma dat verder gaat dan
alleen nagelstyling. Ontdek het
verschil dat het verschil maakt
tussen een goede nagelstylist en
een succesvolle nagelstylist én
ondernemer. Doe er je voordeel
mee!

OVER ONS
OPBOUW
MODULES
MODELLEN
LESPAKKETTEN
BETALINGEN
GOED OM TE WETEN
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Opleiding bij Magic Nails

Wij van Magic Nails zijn blij dat je geïnteresseerd bent in onze
opleidingen. Allereerst geeft het aan dat je meer wilt weten van
ons mooie vak. Bovendien bewijst het dat jij daarin met zorg je
toekomst wilt uitstippelen. Tenslotte wil je een goede, zo niet de
beste opleiding volgen. Deze kunnen wij jou bieden. 

Wij doen dit inmiddels al ruim vijfentwintig jaar met o.a.
producten van Magnetic Nail Design. Miranda, oprichter en
eigenaar van Magic Nails, heeft al meer dan 32 jaar ervaring met
het vak nagelstyling. Zij mag beschouwd worden als één van de
pioniers in het vak. Zij heeft samen met haar vaste docenten
kennis en ervaring gebundeld in het huidige lesaanbod en samen
zijn ze verantwoordelijk voor het trainen van docenten en
cursisten.

Profiteer van deze ervaring en leer het vak bij Magic Nails!

In deze brochure vind je informatie over de opzet, de
mogelijkheden en de kosten van de 26-daagse allround opleiding
voor beginnende nagelstylisten. Voor ervaren nagelstylisten die
al een (basis)opleiding gevolgd hebben en hun kennis willen
aanvullen, hun aanbod willen uitbreiden of specifiek willen trainen
op snelheid en perfectie, verwijzen wij naar onze aanvullende
cursussen en trainingen op onze website in de categorie
‘Gevorderden’ en ‘Nail Art’.

Lees de informatie zorgvuldig door alvorens je keuze te maken
en neem contact met ons op voor een persoonlijk lesadvies.

Nagelstyling… meer dan plakken en lakken!
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om zelfstandig (kunst)nagels aan te brengen
deze bij te houden, op te vullen of te verwijderen
de juiste techniek te bepalen voor de betreffende klant
met de hand en met een elektrische vijl te werken
klanten te binden met jouw exclusieve nail art
foto's te maken van je eigen werk 
deze te plaatsen op social media
om op een verantwoorde wijze een klantenbestand op te
bouwen
nagelproblemen te herkennen en klanten te adviseren
succesvol een salon te starten. 

Modulaire opbouw opleidingen

Magic Nails biedt je verschillende opleidingsmogelijkheden. In
deze praktijkgerichte allround opleiding leer je naast de basis van
de hand- en nagelverzorging en de technieken van nagelstyling,
ook het elektrisch vijlen, omgaan met probleemnagels, diverse
nail art technieken, salonmanagement, social media en het
fotograferen van nagels. 

De opleiding is opgebouwd uit verschillende modules en leid je op
als zelfstandig nagelstylist.

Meteen vanaf de eerste module kun je in de praktijk aan de slag
met behandelingen. Verspreid over een jaar komt daar steeds
een techniek of vaardigheid bij. Zo kan je al snel het lesgeld 
 gaan terugverdienen en een eigen klantenkring opbouwen.

Na het volgen van de allround opleiding ben je in staat
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Inhoud van de opleiding en verdeling van lesdagen:

Onderwerp/Techniek Aantal lesdagen

Module 1 Theorie & Manicure 2

Module 2 Salonmanagement 1

Module 3 Gelpolish & Blush / BIAB 4

Module 4 Social Media & Fotografie 1

Module 5 Geltechnieken 4

Module 6 Nail Art 2

Module 7 PowerGeltechnieken 4

Module 8 Elektrisch vijlen 1

Module 9 Acryltechnieken 4

Module 10 Nagelbijters & Probleemnagels 1

Terugkomdagen Perfectietraining 1

Proefexamen Zelfstandig werken & beoordeling 1

Examen - optioneel Eindtoets & beoordeling  
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Modellen 

Om de kwaliteit van onze opleidingen te waarborgen en om als
vaardig nagelstylist(e) in de markt te stappen, is het noodzakelijk
dat je veel oefent. Men zegt niet voor niks dat je tenminste
honderd keer een set van tien nagels gezet moet hebben,
voordat je de technieken goed onder de knie hebt. Ook leer je zo
de benodigde snelheid te ontwikkelen. Omdat het zo belangrijk is
dat je veel oefent (hoe vaker, hoe beter…) is het noodzakelijk dat
je voldoende modellen hebt om op te werken. 

Als je hiervoor niet genoeg modellen kunt inschakelen duurt dit
veel te lang. Wij hebben daarvoor een oplossing: de Nail Trainer.

De Nail Trainer is een oefenhand, waarmee je alle nagelstyling
technieken kunt oefenen, waar en wanneer dat uitkomt en zo
vaak als je wil. Zo hoeft dit geen belemmering te zijn voor de les
en om voldoende thuis te oefenen. 

De Nail Trainer is optioneel, deze zit niet standaard in het
lespakket.  
                                                           De Nail Trainer heeft: 

                                                            • een flexibele arm, pols, duim en vingers 
                                                                   • als huid aanvoelende vingertoppen 
                                                                   • een ruime selectie nagelvormen die 
                                                            je met behulp van een eenvoudig  
                                                            kliksysteem aan de vingertoppen kunt
                                                            bevestigen 
                                                           • een variabel in te stellen diepteligging 
                                                                         van de nagels 
                                                                         • een eenvoudige 
                                                                           bureaubevestiging 
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Lespakketten 

Voor de modules zijn lespakketten samengesteld. Deze pakketten
bevatten voldoende producten en gereedschappen om tijdens de
lessen mee te werken en om thuis te oefenen. De inhoud is
zorgvuldig samengesteld uit het professionele assortiment van
Magnetic, dus geen kleinere testverpakkingen, maar meteen
voldoende om ook in de praktijk ruim mee aan de slag te kunnen.
Alle producten worden in de les toegelicht en gebruikt en dien je
steeds mee te nemen. Een Twin Light, handschoenen, Table
Towels en elektrische vijl hoef je niet elke les mee te nemen, deze
staan in ons leslokaal voor je klaar en gebruik je tijdens de
opleiding van ons.

Het lespakket kan in één keer aangeschaft worden of per module
wanneer je liever in termijnen betaalt. Op onze website en als
bijlage bij deze brochure vind je een overzicht van het complete
lesmateriaal. We adviseren je voor aanschaf ervan even met ons
te overleggen in verband met diverse actiemomenten per jaar
waardoor het voordeliger uit kan vallen om de materialen op zo'n
moment aan te schaffen. 
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Lesboeken

Tijdens de module Theorie & Manicure ontvang je van ons ‘Hét
Boek voor de nagelstylist’ van Magnetic Nail Design. 
Dit is een prachtig boek waarin helder, overzichtelijk en praktisch
alles wat de nagelstylist moet weten wordt beschreven. Hierin
wordt bijvoorbeeld ook op begrijpelijke wijze een overzicht
gegeven van alle belangrijke nagelafwijkingen voorzien van zeer
verhelderende foto’s. Heel leerzaam voor iedereen die
geïnteresseerd is in nagels. 

Het boek is een belangrijke aanwinst en eigenlijk een mijlpaal,
omdat er voordat dit uitkwam nog geen goed boek voor
nagelstylisten bestond in het Nederlands. Elke module die je
hierna volgt wordt aangevuld met een naslagwerk, welke je in
een overzichtelijke klapper kunt bewaren. 
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Kosten

Alle lessen kosten 99 euro excl. btw per lesdag. De opleiding kost
in totaal € 2574,- exclusief 21% btw (€ 3114,54 inclusief btw) en
exclusief lespakketten. Lesdagen zijn inclusief lunch voor jou en je
model.

Aanbetaling

Bij inschrijving vragen wij een aanbetaling ter waarde van
minimaal één lesdag waarna de inschrijving definitief is en wij een
plek voor je reserveren. Bekijk ons opleidingsreglement op onze
website voor de complete voorwaarden.

Betalen in termijnen 

Het is mogelijk om de opleiding in 6 gelijke termijnen te betalen.
Je betaalt dan € 519,09 aan bij inschrijving, € 519,09 vóór les 1 en
vervolgens 4 opvolgende maanden nog eens hetzelfde bedrag.
We bespreken dit graag persoonlijk met je en bij akkoord
ontvang je een bevestiging met de gemaakte afspraken en data
waarop de termijnen voldaan moeten zijn.

Betalen van lespakketten

De lesmaterialen mag je los aanschaffen tijdens actiemomenten
of reserveren bij het aanmelden voor de opleiding. Wij kijken op
het moment van aanmelding naar lopende acties en wat het
meest voordelig is. Het is niet verplicht om alle materialen nieuw
aan te schaffen. Vergelijkbare materialen die je al in je bezit hebt
mag je meenemen en gebruiken tijdens de les.
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Korting voor cursisten

In de lespakketten die bij de opleiding horen is een korting van
10% verwerkt. Tijdens de lunchpauze en na de lessen heb je de
gelegenheid inkopen te doen. Als cursist krijg je een speciale
korting van 10% in de winkel op alles wat je extra aanschaft op
een lesdag. Let op: deze korting geldt alleen in de winkel, op de
lesdag zelf en niet in de webshop.

Gratis individuele coaching

Deelnemers aan de allround opleiding ontvangen van ons een
voucher waarmee ze tijdens, of tot een jaar na de laatste lesdag,
een individuele coachingsessie t.w.v. 150 euro met Miranda
kunnen boeken. 

Lestempo

De opleiding is gemiddeld één dag per week. In juli en augustus
worden geen lessen gepland. Eventueel gemiste lessen kunnen
worden ingehaald op een andere dag indien dit tijdig (minimaal 5
werkdagen voor de betreffende les) bij ons kenbaar is gemaakt. 

Lesdagen

Alle lesdagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Er
zijn twee korte pauzes per lesdag van 10 minuten en een
lunchpauze van 30 minuten. Je dient 10 minuten voor aanvang
van de les aanwezig te zijn. Deze tijd is bedoeld om de tafel in te
richten en eventueel nog even een kop koffie te nuttigen.
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Groep

Onze groepen bevatten doorgaans maximaal 6 deelnemers in de
allround opleiding. Zo kan de docent voldoende aandacht geven
aan de persoonlijke vorderingen. 

Studiebelasting

De complete allround opleiding omvat 162 lesuren op onze
locatie. Daarnaast moet je rekening houden met gemiddeld 8-12
uur per week aan zelfstudie (theorie en oefenen op modellen).

Vooropleiding

Voor onze opleiding is geen specifieke vooropleiding
noodzakelijk. Voor het beste resultaat is het wel belangrijk dat je
de Nederlandse taal machtig bent en thuis kunt oefenen. 

Docenten

Docenten van Magic Nails zijn ervaren nagelstylisten met een
uitgebreide didactische training en die jaarlijks worden
bijgeschoold. Mocht je door onverwachte omstandigheden een
andere docent krijgen tijdens je opleiding dan is de continuïteit
van de lesmethode gewaarborgd.
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Certificaten & Examen

Elke module wordt apart beoordeeld. Van de modules Theorie &
Manicure, Gelpolish, Blush, Gel, Acryl en PowerGel ontvang je een
certificaat, wanneer je die met voldoende of goed resultaat hebt
afgerond. Dit wordt getoetst op lesdagen door de docent middels
beoordelingsformulieren. Van de overige modules ontvang je een
certificaat van deelname.

Voor de opleiding Allround Nagelstylist kan je optioneel examen
doen. Dit is niet verplicht. Magic Nails organiseert één keer per
jaar examen. Alvorens je kunt deelnemen aan het examen dien je
een voldoende te halen tijdens het proefexamen. Na het behalen
van het examen ontvang je het diploma 'Allround Nagelstylist'.

Herkansing

Haal je geen voldoende bij een techniekmodule of tijdens het
proefexamen, dan bieden we je de mogelijkheid om dit alsnog
zonder extra kosten* te behalen middels herhalingslessen en
nieuwe toetsingsmomenten. 

*De enige voorwaarde is dat je aanwezig bent in de lessen of
betreffende les hebt ingehaald en aandacht hebt besteed aan het
huiswerk. Wanneer je het geleerde niet oefent buiten de lesdagen
om is het onmogelijk om snelheid en ervaring te krijgen. Wanneer
de docent merkt dat er echt niet geoefend wordt bespreken we
dit met je zodat je dit kunt oppakken. Wordt er dan nog steeds
geen gehoor aan gegeven dan vervallen de kosteloze
bijscholingen of herkansingen.    
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Wij leiden jou op tot professioneel nagelstylist met een
voorsprong op de markt. 
Dit bereiken we door opleidingen van hoge kwaliteit aan te
bieden. 
De unieke lesmethode bereid je grondig voor op de praktijk in
de salon. 
Magic Nails heeft veel ervaring: veel nagelstylisten gingen je
voor. 
De docenten hebben zelf een nagelstudio en zeer ruime
ervaring als nagelstylist. 
De modulaire opbouw maakt het mogelijk in je eigen tempo te
studeren.
Met de cursistenkorting kun je al je producten kopen tegen
een aantrekkelijke prijs.
Met de Nail Trainer kun je oefenen waar en wanneer je maar
wilt. 
Uitgebreide lesmodules met duidelijke tekeningen. 
Extra trainingen voor praktische ondersteuning. 
Magic Nails biedt ook na de opleiding mogelijkheden
waarmee je jouw vaardigheden kunt uitbreiden.
Je werkt met de professionele Magnetic producten. Magnetic
staat internationaal bekend. Betrouwbare topkwaliteit voor
een redelijke prijs. Magic Nails levert daarmee een zeer
compleet assortiment. In onze showroom grijp je nooit mis.
Velen gingen je voor en volgden hun opleiding met succes bij
ons.

Waarom bij Magic Nails?
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een eigen nagelstudio beginnen
ambulant werken: mensen thuis behandelen
als nagelstylist werken in een kapsalon,
schoonheidssalon of bijvoorbeeld een
zonnestudio
je eigen werktijden bepalen: fulltime,
parttime, 's avonds of overdag
dagelijks creatief bezig zijn
mensen blij maken met verzorgde handen
en nagels
je eigen inkomen bepalen: jouw inspanning
bepaalt het resultaat

Nagelstyling, een beroep met toekomst!

Als nagelstylist kan je:


