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1. Algemene informatie
D1: Nagelstyling
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
Dit keuzedeel is van toepassing op de dossiers Haarverzorging (niveau 2, 3 en 4), Schoonheidsverzorging (niveau 3), Voetzorg
(niveau 3) en Make-up Art (niveau 4).
Relevantie van het keuzedeel
Uit een oriënterend onderzoek naar de behoefte aan nagelstylisten en visagisten (KOC Nederland, april 2012) blijkt dat er bij de
Kappers/Schoonheidsspecialisten behoefte is aan activiteiten op het gebied van Nagelstyling.
Beschrijving van het keuzedeel
In het keuzedeel 'Nagelstyling' komt het verzorgen van een nagelbehandeling aan bod. Onderdelen hiervan zijn het uitvoeren van
voorbereidende en afrondende werkzaamheden, het uitvoeren van een manicure- of natuurlijke nagelbehandeling, het maken van
een nagelontwerp, het uitvoeren van een behandeling met kunstproduct en het uitvoeren van een behandeling met basic nailart.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verbredend
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2. Uitwerking
D1-K1: Een nagelbehandeling verzorgen
Complexiteit
De werkzaamheden van de beginnend beroepsbeoefenaar bestaan uit routinematige/ standaardhandelingen. De werkzaamheden
zijn vaak vastgelegd in (bedrijfs) instructies. Daarnaast heeft zij te maken met veel verschillende typen klanten om haar
dienstverlening op af te stemmen. Voor het uitvoeren van de kerntaak heeft zij praktische kennis en vaardigheden nodig op het
gebied van het behandelen van nagels en sociale en communicatieve vaardigheden voor de omgang met klanten.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar voert haar taken zelfstandig uit. Haar handelen kan (grote) gevolgen hebben voor de klant. Zij
is dan ook verantwoordelijk voor de gezondheid van klanten en voorkomt risico’s met betrekking tot veiligheid en hygiëne.
De beginnend beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor het juiste (thuis)advies. Zij signaleert huid- en nagelafwijkingen en
adviseert indien nodig een bezoek aan een specialist. Voor vragen of ondersteuning kan de beginnend beroepsbeoefenaar
terugvallen op haar leidinggevende en/of een ervaren collega.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

bezit kennis van anatomie en fysiologie van de nagels en de huid

§

bezit kennis van pathologie van de nagels en de huid

§

bezit kennis van de grenzen van de eigen deskundigheid bij nagelbehandelingen

§

bezit kennis van producten en materialen

§

bezit kennis van elektrische apparatuur bij nagelbehandelingen

§

bezit kennis van kunstproducten: gel, acryl, semipermanente lak, natuurlijke nagelversteviging

§

bezit kennis van sjablonen

§
§

bezit kennis van tips

§

bezit kennis van het bedrijfsaanbod

§

bezit kennis van desinfecteer- en reinigingsmiddelen

§

kan de Code van de schoonheidsspecialist gebruiken op het gebied van nagelbehandelingen (Hygiene Arbeid Milieu)

§

kan nagelkenmerken herkennen

§

kan ziektebeelden van huid en nagels herkennen

§

kan gesprekstechnieken gebruiken

§

kan vijltechnieken gebruiken bij nagelbahandelingen

§

kan polijsttechnieken gebruiken bij nagelbehandelingen

§

kan laktechnieken gebruiken bij nagelbehandelingen

§

kan sociale vaardigheden gebruiken

§

kan scrub aanbrengen en verwijderen bij nagelbehandelingen

§

kan masker aanbrengen en verwijderen bij nagelbehandelingen

§

kan pakking aanbrengen en verwijderen bij nagelbehandelingen

§

kan klassieke massagetechnieken: effleurage, rotatie, petrisage, frictie en vibratie gebruiken bij nagelbehandelingen

§

kan afwerkingstechnieken: buffer- en polijstvijl gebruiken bij nagelbahandelingen

§

kan aanbreng-, nabehandelings- en verwijdertechnieken hanteren bij nagelbahandelingen

§

kan basic nailart gebruiken: nailstickers, krasstickers, stempels, waterdecals en strass-steentjes

§

kan striper- en laktechnieken gebruiken bij nagelbehandelingen

bezit kennis van kleurenleer

D1-K1-W1: Voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden uit
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar reinigt en desinfecteert de werkplek en instrumenten en maakt de werkomgeving gereed voor
de klant. Zij wast en desinfecteert haar handen en de te behandelen huid van de klant. Zij maakt de nagels van de klant schoon en
desinfecteert de nagels. Zij verwijdert aanwezige nagellak. De beginnend beroepsbeoefenaar verzamelt informatie over nawgegevens, relevante medische gegevens en leefpatroon. Zij onderzoekt de huid en nagels en signaleert eventuele
nagelafwijkingen. Bij een afwijkende nagel adviseert zij de klant zo nodig een specialist te bezoeken.
Op basis van de diagnose en de wensen van de klant stelt zij, in overleg met de klant, een behandeling op en legt deze schriftelijk
vast. Zij plant de behandeling en legt alle benodigdheden klaar.
Zij geeft de klant informatie over regelmatig voorkomende behandelingen of aandoeningen. Na afloop van de behandeling maakt
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D1-K1-W1: Voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden uit
zij desgewenst een vervolgafspraak en stimuleert de klant om producten aan te schaffen. De beginnend beroepsbeoefenaar
rekent af met de klant. Vervolgens begeleidt zij de klant naar buiten en werkt de klantenkaart bij.

Resultaat
De werkomgeving is gereed voor ontvangst van de klant. De behandeling is op basis van een diagnose en in overleg met de klant
vastgesteld. Bij een afwijkende nagel is de klant, indien nodig, doorverwezen naar een specialist.
De gegevens van de klant zijn schriftelijk vastgelegd.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
• houdt bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening met hygiëne richtlijnen;
• informeert de klant proactief over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de behandeling;
• werkt bij het uitvoeren van de diagnose nauwkeurig en conform voorgeschreven procedures;
• voorziet de klant op een deskundige wijze van advies;
• plant de uit te voeren werkzaamheden nauwkeurig;
• kiest weloverwogen de juiste hulpmiddelen en producten;
• stelt zich klantgericht en dienstverlenend op;
• noteert de gegevens van de klant zorgvuldig.
De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen
inzetten, Analyseren, Onderzoeken, Plannen en organiseren, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant"
richten, Instructies en procedures opvolgen

D1-K1-W2: Voert een manicure- / natuurlijke nagelbehandeling uit
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar kiest de methode(s) en bepaalt een passende volgorde om de manicurebehandeling uit te
voeren en het gewenste resultaat te behalen. Ze vijlt de nagels in juiste lengte en vorm, weekt de nagelriemen en duwt ze terug.
Ze verwijdert dode huidcellen en knipt losse velletjes van de nagelriem weg. Vervolgens borstelt ze de nagels schoon en polijst
(tot hoogglans) of lakt ze de nagels. Tot slot brengt de beginnend beroepsbeoefenaar nagelriemolie aan op nagel(riemen),
masseert deze in en brengt crème aan. Tussentijds en na de behandeling geeft zij de klant advies over thuisverzorging van de
nagelomgeving. De beginnend beroepsbeoefenaar controleert nauwkeurig het resultaat van de behandeling en corrigeert indien
nodig.

Resultaat
Een verzorgde natuurlijke nagel en nagelomgeving, naar wens van de klant.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
• werkt conform geldende richtlijnen en procedures en volgens het behandelplan;
• gebruikt de materialen, gereedschappen, producten en apparatuur op de juiste wijze;
• toont de vereiste manuele vaardigheden op kundige wijze;
• voert de behandeling op methodische wijze uit en kiest weloverwogen de juiste technieken en werkvolgorde;
• werkt effectief en efficiënt, daagt zichzelf uit een goede kwaliteit en productiviteit te leveren;
• signaleert tijdig risico’s omtrent veiligheid en gezondheid.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Op de behoeften en
verwachtingen van de "klant" richten, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen

D1-K1-W3: Maakt nagelontwerp
Omschrijving
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D1-K1-W3: Maakt nagelontwerp
De beginnend beroepsbeoefenaar oriënteert zich op de opdracht en verzamelt informatie voor het ontwerp. Zij maakt een schets
en bespreekt dit met de klant. De schets werkt ze uit tot een overdraagbaar ontwerp. Zo mogelijk biedt ze varianten in uitvoering
en kosten en adviseert de klant hierover. Zij test het ontwerp en indien de test niet het gewenste effect oplevert, past zij het
ontwerp en/of de werkwijze en/of de materialen aan.

Resultaat
Het ontwerp is volledig.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
• maakt op gestructureerde wijze een ontwerp;
• presenteert het ontwerp – met varianten – op professionele wijze aan de klant;
• stemt haar handelen - waar mogelijk - af op de wensen en verwachtingen van de klant;
• kiest passende materialen bij het ontwerp.
De onderliggende competenties zijn: Presenteren, Materialen en middelen inzetten, Creëren en innoveren, Op de behoeften en
verwachtingen van de "klant" richten

D1-K1-W4: Voert behandeling met kunstproduct uit
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar voert een voorbehandeling uit om de nagel te prepareren voor het (nieuwe) kunstproduct.
Tijdens de voorbehandeling verzorgt zij de nagel(riemen) en huid. Zij prepareert de nagel voor hechting met het kunstproduct. Bij
een nagelversteviging brengt zij een kunstproduct aan, bij een nagelverlenging maakt zij gebruik van tips of sjablonen. De
beginnend beroepsbeoefenaar werkt het kunstproduct (met uitzondering van een natuurlijke nagelversteviging) af door het in de
gewenste vorm en lengte te vijlen en vijlt het nageloppervlak. Tot slot polijst ze de nagels tot hoogglans of werkt de nagels af met
een lak, glans- of topgel.
Bij het nabehandelen van een kunstproduct kort zij eerst de oude kunstnagel in, vijlt deze dun en verwijdert eventuele lifting.
Daarna start zij de voorbehandeling en bouwt zij de kunstnagel op.
Bij het verwijderen van het kunstproduct vijlt of weekt de beginnend beroepsbeoefenaar het kunstproduct van de nagel af. Na
het verwijderen werkt zij de nagel af met een buffer- en polijstvijl of een verzorgende lak. Tot slot brengt zij verzorgende
producten aan voor huid en nagel. Aan het einde van de behandeling controleert zij haar werk en brengt zij zo nodig correcties
aan of stelt ze de behandeling bij.

Resultaat
Het kunstproduct is aangebracht, afgewerkt, nabehandeld of verwijderd. Natuurlijke nagelversteviging of semipermanente lak is
aangebracht. De klant is na afloop van de behandeling tevreden over het eindresultaat.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
• controleert tijdens en na afloop van de behandeling zorgvuldig haar eigen werk en checkt of de klant tevreden is;
• werkt effectief en efficiënt, daagt zichzelf uit een goede kwaliteit en productiviteit te leveren;
• signaleert tijdig risico’s omtrent veiligheid en gezondheid;
• hanteert zorgvuldig de gebruikshandleiding van de producten;
• voert de behandeling op methodische wijze uit en kiest weloverwogen de juiste technieken en werkvolgorde.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Op de behoeften en
verwachtingen van de "klant" richten, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen

D1-K1-W5: Voert behandeling met basic nailart uit
Omschrijving
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D1-K1-W5: Voert behandeling met basic nailart uit
De beginnend beroepsbeoefenaar bepaalt de beginsituatie en kiest een passende voorbehandeling. Vervolgens brengt zij op
juiste wijze de basic nailart aan. De behandeling met basic nailart bestaat uit het aanbrengen van onder andere nailstickers,
krasstickers, stempels, waterdecals en strass-steentjes. Daarnaast gebruikt zij eventueel stripers en lak in verschillende kleuren.
Vervolgens brengt zij een coating aan die past bij de ondergrond. De beginnend beroepsbeoefenaar controleert nauwkeurig het
resultaat van de behandeling en corrigeert indien nodig. Tot slot geeft zij advies voor thuisonderhoud.

Resultaat
De nagel(s) van de klant zijn verfraaid met basic nailart. De klant is tevreden.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
• werkt conform geldende richtlijnen en procedures en volgens het behandelplan;
• gebruikt de materialen, gereedschappen, producten en apparatuur op de juiste wijze;
• toont de vereiste manuele vaardigheden op kundige wijze;
• voert de behandeling op methodische wijze uit en kiest weloverwogen de juiste technieken en werkvolgorde;
• werkt effectief en efficiënt, daagt zichzelf uit een goede kwaliteit en productiviteit te leveren;
• signaleert tijdig risico’s omtrent veiligheid en gezondheid;
• hanteert zorgvuldig de gebruikershandleiding van de producten;
• stelt zich klantgericht en dienstverlenend op.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Op de behoeften en
verwachtingen van de "klant" richten, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen
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