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VIER LEVELS VOOR EEN FLITSENDE CARRIЀRE ALS NAGELSTYLISTE 
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Complete hand en voet verzorging. 

Een leider in beauty en een visionair in opleidingen; dat is waar CND voor staat.               

CND levert een compleet pakket in alles wat u nodig heeft om totale schoonheid voor 

handen en voeten te kunnen aanbieden. Deze belofte gaat verder dan de innovatieve 

producten en diensten. CND ziet scholing als de hoeksteen voor een succesvolle salon. 

Duizenden beautyprofessionals gingen u al voor en volgden een CND opleiding waarbij op 

feiten gebaseerde technieken succesvol worden gecombineerd met een trendsettende 

visie. De missie van CND is om samen met deze professionals meer erkenning te genereren 

voor een beroep dat continu in ontwikkeling is. 

CND educatie biedt u vier levels van leren aan voor een succesvolle carrière als nagelstyliste 

op diverse locaties in de Benelux.  

 

en casa beauty in Noordwijk is de CND opleidingslocatie voor het westen van Nederland. 

Onze kennis wordt uitgedragen door CND Education Ambassador Henrike Serlier. Zij staat 

garant voor een perfecte opleiding volgens de CND normen. 

Laat u informeren over de mogelijkheden voor een opleiding tot nagelstyliste. Deze 

opleiding stellen we geheel in overleg met u samen. Wilt u snel, normaal of relaxed. Ook 

bestaat de mogelijkheid om de opleiding te combineren met een stageplek in onze 

nagelstudio. Bel of mail ons voor een afspraak. 

Op de volgende pagina’s kunt u alles lezen over de vier levels. 



LEVEL 1 
JUMP INTO A NEW CAREER 

BASIS OPLEIDING 6 DAGEN  

 

ꙮ De anatomie van de natuurlijke nagel 

 

ꙮ Manicure en Lak technieken 

 

ꙮ Veiligheid en Hygiëne 

 

ꙮ Diagnose stellen 

 

ꙮ Design 

 

ꙮ Nagelverlenging met CND’s Liquid & Powder of Brisa Gel 

 

ꙮ Tips en Sjabloon technieken 

 

ꙮ Nabehandeling 

 

ꙮ u kunt er voor kiezen om lEVEL 1 af te sluiten met een certificering 

zodat u kunt doorstromen naar LEVEL 2 



LEVEL 2 
LEAP INTO THE NEXT LEVEL 

MASTER OPLEIDING 6 DAGEN  

 

ꙮ De anatomie en Pathologie van de natuurlijke nagel 

 

ꙮ Technologieën 

 

ꙮ Design Elementen 

 

ꙮ Custom Blending 

 

ꙮ Skill building met CND’s Liquid & Powder of Brisa Gel 

 

ꙮ Nagel make-overs 

 

ꙮ Nabehandeling Master 

 

ꙮ Probleem herkenning 

 

ꙮ Ter afsluiting van LEVEL 1 en 2 kunt u deelnemen aan een landelijk 

examen met een Internationaal erkend Master diploma. 



LEVEL 3 
FLY WITH THE MASTERS 

GRAND MASTER OPLEIDING 6 DAGEN 

 

ꙮ Switch-over van CND’s Liquid & Powder naar Brisa Gel 

 

ꙮ Sculpting Skills French Manicure 

 

ꙮ Master Painter 

 

ꙮ Master Architect 

 

ꙮ Master Sculptor 

 

 

 

 

 

 

ꙮ Als afsluiting van LEVEL 1, 2 en 3 kunt u deelnemen aan het 

landelijk examen met een Internationaal erkend “ Grand Master “ 

diploma. U ontvangt een certificaat per onderdeel van level 3. 



 

 

 



LEVEL 4 
SOAR WITH THE STARS 

EXPERT OPLEIDING 5 DAGEN  

 

ꙮ Pedicure technieken met CND’s SPA PEDICURE producten 

 

ꙮ Skill Building 

 

ꙮ Salon Perfectie en snelheid 

 

ꙮ Buisiness Building Principles 

 

ꙮ Perfectietraining 

 

ꙮ Nail Designs 

 

ꙮ Nail Art 

 

ꙮ Tijdens level 4 groeit u door van Grand Master naar Expert en 

behandelen we alles wat met nagelstyling, verzorging en design  

te maken heeft. Na het volgen van level 4 kunt u uw klanten een 

totaal pakket aanbieden. U kunt level 4 ook volgen zonder alle 

voorgaande levels gevolgd te hebben. 



LANDELIJK EXAMEN 
LEVEL 1 + 2 

ꙮ Theorie  Theorie examen 

   Volledig theorie-naslagwerk 

ꙮ Praktijk 10 X nagelverlenging Acryl 

   French-Manicure applicatie 

   5 X tip, 5 X sjabloon techniek 

ꙮ Diploma “Master “Certificaat  + Deurschild 

 

LEVEL 1 + 2 + 3 

ꙮ Theorie  Theorie examen 

   Volledig theorie-naslagwerk 

ꙮ Praktijk 5 X nagelverlenging Acryl 

   French-Manicure applicatie 

   5 X Nagelverlenging UV-Gel 

3 X tip, 2 X sjabloon techniek 

   French-Manicure applicatie 

3 X tip, 2 X sjabloon techniek 

ꙮ Diploma “Grand Master “Certificaat  + Deurschild 
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