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WAT LEUK DAT JE EEN  
INFORMATIEBROCHURE  
HEBT AANGEVRAAGD!  
 
Dit is de eerste stap naar jouw professionele carrière in de beautybranche. Wij vinden het super 
om jou daarin te kunnen trainen, volgen en begeleiden. In deze brochure vind je ons totale 
aanbod aan opleidingen en workshops. Lees de brochure rustig door.  

Over  
florence beauty & nails  
en de florence academy

Florence is in 1987 opgericht onder de naam Florence Nails door  
prijswinnend nagelstyliste Berdy Kuijpers.  In Wijchen opende ze haar  
eerste nagelstudio en al snel volgden filialen in Nijmegen en Arnhem.   
Door de toenemende vraag naar opleidingen en haar grote passie  
voor het vak startte Berdy haar eigen opleidingsinstituut en private  
label.  Florence Nails werd een merk! Berdy verkocht haar  
nagelstudio’s en opende vervolgens de deuren  van Florence  
Nails B.V., Groothandel & Opleidingsinstituut.   
 
Inmiddels is er ontzettend veel veranderd. Florence Beauty and Nails is  
uitgegroeid tot één van de leidende opleidingsinstituten en groothandels voor nagelstyling in 
Nederland. Jaarlijks leiden we meer dan 750 cursisten op tot nagelstyliste en wimperstyliste 
en via onze webshop bezorgen we snel nagel- en wimperproducten aan huis. De website is dé 
plek om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de nagelbranche, het ontdekken van de 
nieuwste producten en het opdoen van ideeën! Tevens hebben we op social media een Florence 
Community opgericht. Zo delen we elkaars kennis en maken we elkaar nog beter. 

Wat ons als Academy onderscheidt, is de persoonlijke begeleiding die wij jou tijdens het 
opleidingstraject bieden samen met de nazorg en contactmomenten nadat je een opleiding hebt 
afgerond. Tijdens de opleiding word je lid van de app groep op WhatsApp en wordt daar intensief 
contact gehouden tussen onze docentes en jou als cursist. Zo sta je er nooit alleen voor. Ons motto 
is: Together we nail it! Dit komt op alle fronten binnen heel Florence Beauty & Nails en Florence 
Academy terug. Zoals je hebt kunnen lezen hebben we bijvoorbeeld de Florence Communities op 
Facebook. Hier kun je lid van worden en al je vragen stellen omtrent nagel- en wimperstyling. Je 
vragen worden beantwoord door de docentes van de Florence Academy. Ook kun je sparren met 
collega's die ook lid zijn van de Communities. Want zoals al gezegd werd: Together we nail it! Elke 
maand is er een gratis middag om extra te komen trainen. Wij helpen jou het beste uit je vak te 
halen! Door de jaren heen is er één ding hetzelfde gebleven: onze passie voor nagels & beauty en 
deze delen we graag met jou!

Founder & Ceo
Berdy Kuijpers
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WAAROM FLORENCE ACADEMY? 
• Al meer dan 35 jaar opleidingsinstituut in de nagel- en beautybranche
• Uitgebreid opleidingsaanbod voor de beginnende  

tot gevorderde nagelstylist en wimperstylist/henna brow
• Direct inschrijven voor een opleiding of workshop via de website of    

persoonlijk via de telefoon
• Persoonlijk en servicegericht
• Geregistreerd opleider voor beroepsonderwijs door CRKBO*
• Scholingsovereenkomst met het UWV**
 
*Florence Academy staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) als erkende en geauditeerde onderwijsinstelling 
voor beroepsonderwijs. Hierdoor is een BTW-vrijstelling van toepassing. Dit wil zeggen dat je geen 21% BTW verschuldigd bent over het lesgeld.

** Vraag je begeleider van het UWV of je in aanmerking komt voor een scholingstraject bij ons.

Waarom geen online   opleiding kiezen?
 
Er is veel aanbod op het gebied van nagelstyling en wimperstyling opleidingen en tegenwoordig 
kun je zelfs online terecht voor een opleiding. Nagelstyling en wimperstyling zijn beide vakken 
waar je met handen moet werken en iedere millimeter of stap telt. Online wordt jij te weinig 
gecorrigeerd en bij een praktijkopleiding zit een docent boven op iedere stap en beweging die 
je maakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de stand van een vijl, de druk die je moet zetten op je 
penseel en hoe je het product in model brengt. Wij zijn van mening dat een praktisch vak in de 
praktijk geleerd moet worden!
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Algemeen directeur

 Docent nagelstyling 

 Docent nagelstyling  Docent nagelstyling  Docent wimperstyling 

 Docent nagelstyling 
& Examinator

 Docent wimperstyling 

 Docent nagelstyling 
& Examinator

 Docent nagelstyling 

Henriëtte

Jacqueline

Maud K. Rachelle Maud T. 

AyahMelissa

Kim

Debby

Directie 

Nail technician team 

Meet the faces  
of the Florence Academy

Lash technician team 

Academy Assistant
Bibi

Assistant 

4



Florence Academy  
PRINCIPALS
Leuk dat je meer over ons als academy wilt weten! We stellen ons graag voor door je mee te 
nemen door ons service menu. Hier vind je alles over wat wij als academy bieden en hoe wij 
werken.

ACADEMY EN LESSEN

        Erkend opleider 
Florence Academy staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) 
als erkende en geauditeerde onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs. Hierdoor is een BTW-
vrijstelling van toepassing. Dit wil zeggen dat je geen 21% BTW verschuldigd bent over het lesgeld.

    Gecertificeerde producten 
Binnen de Florence Academy werken we alleen met goedgekeurde en gecertificeerde producten. 
Alle producten zijn voorzien van de juiste etikettering en voldoen aan de richtlijnen van de NVWA 
(Nederlandse voedsel- en warenautoriteit).

    Modellen 
Tijdens onze opleidingen werk je 1 dag op een oefenhand. De rest van de lessen werk je op 
een model. Je moet zelf zorgen voor een geschikt model. Wij raden aan om de eerste les een 
modelbuddy te zoeken. Met je modelbuddy deel je modellen. De ene week zorg jij voor een model 
en de andere week je buddy. 

    beoordeling 
We werken binnen onze Academy volgens een beoordelingssysteem. Na afronden van een 
workshop of module worden je prestaties getoetst en ontvang je bij goede prestaties n.a.v. onze 
beoordelingsrichtlijnen een certificaat. Voor verschillende opleidingen kun je examen doen en een 
diploma halen; de kroon op je werk. Je kunt examen doen voor Allround Nagelstyling Plus, 
Gel/Acryl en BO2S Gel technieken en Allround Wimperstyling. Het proefexamen en het examen 
m.u.v. wimpers zitten standaard bij je opleiding. Tijdens het proefexamen testen onze vakbekwame 
docentes of jij klaar bent om op examen te gaan. Ze geven je advies en tips hoe jij het diploma 
kunt behalen. Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Wanneer je op beide 
vlakken voldoende scoort volgens onze beoordelingsnormen, dan heb je een officieel diploma 
verdiend! Meer over ons beoordelingssysteem kun je lezen op bladzijde 6 & 7.
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Begeleiding en nazorg

     Gratis trainen 
Omdat wij als de beste weten hoe moeilijk het is om de technieken perfect te beheersen, hebben 
we gratis oefenmiddagen speciaal voor jou als cursist. Tijdens onze 'Together we nail it-middagen' 
kun je gratis komen oefenen, zodat je vloeiend door je opleiding heen kunt lopen. Je kunt namelijk 
een volgende les niet 100% volgen en er alles uithalen als je de voorgaande les ergens tegenaan 
loopt of een techniek niet goed beheerst. Wij willen samen met jou alles uit je opleiding halen 
en daarom staan wij voor je klaar op de 'Together we nail it-middagen'. Wanneer je passie hebt 
voor het vak en tijd investeert in je opleiding en in het oefenen van de technieken, dan word je 
gegarandeerd een goede nagelstylist!

        Persoonlijk contact met je docent 
Wanneer je start met een opleiding binnen onze academy word je toegevoegd aan een groepsapp 
met jouw medecursisten en een docent. In deze groepsapp kun je tijdens en na je opleiding vragen 
stellen, foto’s sturen en zo je werk laten nakijken door je docente.

     Kopen met korting 
Wanneer je bij ons een opleiding volgt met 1 techniek, krijg je een cursistenpas waarmee je 5x per 
1/2 jaar met 10% korting kunt shoppen gedurende je opleiding, volg je 2 of meer technieken dan 
krijg je 10 x 10% een half jaar lang korting.
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BEOORDELINGSSYSTEEM 

Proefexamen & Examen 

Binnen de Florence Academy hanteren we een professioneel beoordelingssysteem. Onze 
gekwalificeerde docentes beoordelen je werk grondig en begeleiden je daar waar nodig om je te 
laten slagen als nagelstylist of beautyprof.

Hieronder kun je lezen hoe het beoordelen in zijn werk gaat en welke onderscheidingen je kunt 
behalen. Het proefexamen + examen is bij de opleiding inbegrepen.

Documenten: 
BEWIJS VAN DEELNAME

Bij deelname aan een van de gratis workshops of wanneer je niet hoog genoeg scoort voor een 
workshop of onderdeel van een opleiding, ontvang je een bewijs van deelname. Een bewijs van 
deelname is een bewijs van actieve deelname aan een workshop of onderdeel, maar staat los van 
je prestaties.

CERTIFICAAT

Een certificaat ontvang je wanneer je de vereiste score haalt na de beoordeling van je inzet 
en prestaties door onze docentes. Certificaten staan ontzettend professioneel in je salon en 
onderscheiden je van de niet-professionele stylistes.

DIPLOMA

Een diploma: het officiële bewijs om aan de slag te gaan als professioneel nagelstyliste. Het is 
de kroon op je werk en straalt professionaliteit uit in je salon. Na het behalen van je certificaten 
tijdens je opleiding kun je deelnemen aan het officiële landelijke examen van Florence Beauty & 
Nails. Tijdens het examen word je op praktijk- en theoriegebied getoetst. Het is een belangrijk 
toetsmoment en geeft bovendien antwoord op de vraag: “Ben je klaar om als nagelstyliste een 
bedrijf te starten en de markt te betreden?”

 Met een diploma wek je vertrouwen bij klanten en onderscheid je jezelf op een   
 professionele manier. Het proefexamen en het examen zitten standaard in onze   
 opleidingen.
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TUSSENTIJDSE BEOORDELINGSMOMENTEN  
TIJDENS DE OPLEIDING

Wanneer je een van onze opleidingen volgt krijg je bij ieder onderdeel een tussentijdse 
beoordeling. Hiermee toetsen we per onderdeel of je klaar bent om naar het volgende onderdeel 
door te stromen. Dit wordt beoordeeld d.m.v. opgestelde criteria waaraan je dient te voldoen om 
te slagen voor het desbetreffende onderdeel. Ook geven de docentes schriftelijke tips die jouw 
technieken zullen verbeteren.

 
EXTRA OEFENEN: TOGETHER WE NAIL-IT MIDDAGEN
 
Deze middag is elke maand van 12.00 tot 15.00 uur of van 13.30 - 16.30 uur. 
Op www.florenceacademy.nl vind je alle tijden en data. Deze workshop bieden wij je GRATIS aan, 
omdat we samen met jou het beste uit jezelf te willen laten halen! 
 
Meer info & inschrijven: www.florenceacademy.nl/together-we-nail-it-extra-trainen/
 

EXAMENPAKKET
 
Het examenpakket bestaat uit 2 onderdelen: Proefexamen & Examen. 
Het examenpakket zit standaard bij een Opleiding Acryltechnieken, Geltechnieken, Acryl Gel of 
Allround Opleiding (PLUS). Heb je in het verleden geen examen gedaan en wil je toch die kroon op 
je werk ontvangen? Dat kan! Je kunt een examen ook los boeken.  
 
Om je klaar te stomen voor de final test, bieden wij jou een gratis proefexamen aan. Tijdens het 
proefexamen krijg je een impressie van het officiële examen, worden je laatste vragen beantwoord, 
krijg je extra tips en leer je omgaan met de zenuwen.  
 
Het examen bestaat uit twee onderdelen: theorie en praktijk. Op beide onderdelen word je 
beoordeeld en krijg je een cijfer. Je kunt dus voor beide onderdelen zakken of slagen. Wordt je 
beoordeeld met een 5,5? Dan ben je geslaagd! Tijdens het theorie-examen krijg je verschillende 
open vragen en multiple choice vragen die betrekking hebben op de theorie die tijdens de 
opleiding uitvoerig aan bod is gekomen.  
 
Tijdens het praktijkexamen word je op verschillende punten beoordeeld. Deze punten maken 
een ”Florence waardige nagel” en op deze punten zal de focus liggen tijdens de beoordeling. De 
punten komen uitvoerig en herhaaldelijk aan bod tijdens de opleiding.

Let op! Het is een exameneis om een set nagels binnen 2,5 uur te plaatsen.
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IK BEN GEZAKT, WAT NU?

Tijdens het proefexamen kijken onze docentes of je klaar bent voor het echte examen. 
Op basis van je prestaties plannen we samen met jou je examen in of we plannen nog extra 
oefenavonden in. Ga je op examen en zak je? Geen zorgen, je mag natuurlijk herkansen. 
De kosten voor een herkansing staan hieronder weergegeven: 
 

Praktijk examen: 1 techniek (Gel, acryl of Acryl Gel)   € 50,- 
Theorie examen       € 35,-  

Een vliegende start met de Promobox!
 
Om je een duwtje in de goede richting te geven, bieden we je bij het uitreiken van het diploma 
onze exclusieve en goedgevulde Promobox aan. Deze Promobox bevat o.a. een poster,  
een raamsticker gediplomeerd nagelstyliste, afspraakkaartjes  
en nog meer leuke items! 
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Opleidingen 
NAGELSTYLING 
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Opleidingen 
NAGELSTYLING 

OPLEIDINGEn NAGELSTYLING 
Stel je eigen opleiding samen en voeg extra workshops toe naar behoefte.  
 
In de nagelwereld onderscheiden we 3 productsoorten en dus 3 technieken.  
Deze staan hieronder stuk voor stuk uitgelegd.

Acryl  
Acryl is de oudste en bekendste techniek voor nagelverlenging. De nagel wordt gemodelleerd met 
een combinatie van een poeder en een vloeistof genaamd Liquid. Het product Acryl is een fijnstof 
en de Liquid geeft een sterke geur af. Als je deze twee producten op de juiste manier mengt, kun 
je er mooie en sterke kunstnagels mee creëren. Acryl droogt vanzelf, hier heb je dus geen speciale 
lamp voor nodig. Acryl is geschikt voor bijna iedere klant. Doordat Acryl een hard product is, ben 
je zeker van een lange levensduur. 

Gel 
De Geltechniek is ook een techniek voor het verlengen of versterken van natuurlijke nagels. Het 
aanbrengen van Gel is totaal anders dan het aanbrengen van Acryl en je hardt de gel uit in een 
UV-lamp of LED-lamp. Het product Gel is flexibel en “beweegt” mee met de natuurlijke nagel. Met 
Gel bereik je een mooi, flexibel en natuurlijk resultaat. Gel heeft ook geen geur. Minder stevige of 
dunne nagels kunnen erg goed behandeld worden met gel. 
 
 
Acryl-Gel (BO2S Gel) 
Acryl-Gel, het woord zegt het al, is een gecombineerd product. Acryl-Gel is in alle opzichten een 
combinatie van beide technieken, zowel het aanbrengen als de verwerking zit in het midden van 
de twee bovengenoemde technieken. Je verwerkt het als Acryl, in combinatie met een vloeistof en 
het geeft de stevigheid van Acryl. Daarnaast kun je de Acryl-Gel blijven modelleren net als bij gel, 
en is het product flexibeler dan Acryl. Het product brengt eindeloos veel mogelijkheden met zich 
mee.

BIAB
Dé trend van dit moment: Bottle Builder! Ook wel genaamd als BIAB én een product dat niet 
meer weg te denken is in deze tijd. Een unieke treatment die ervoor zorgt dat de nagel maximaal 
verstevigd en perfectioneert kan worden. Wie wilt dat nou niet? Tevens is het ook nog ideaal 
om met dit product een verlening te creëren. De Bottle Builder is dikker dan Gelpolish maar 
dunner dan Gel en Acryl. Het product geeft extra stevigheid, hardheid en flexibiliteit. Tijdens deze 
opleiding leer je werken met een Elektrische Frees, deze is aan te vullen in het lespakket. Hiermee 
leer jij hoe je een professionele e-manicure uitvoert zodat je de BIAB op de perfecte manier aan 
kan brengen. Je zult verstelt staan van het resultaat!
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opleidingen nagelstyling

Binnen de Florence Academy bieden we verschillende opleidingen aan. Je kunt 
instappen met 1 techniek of kiezen voor een allround opleiding. Hieronder staat in een 
schema beknopt weergegeven welke nagelstyling opleidingen er zijn. Verderop in de 
brochure worden de verschillende opleidingen verder toegelicht. 

 
Opleiding Allround Nagelstyling 
15 Lesdagen incl. lespakket.  
Prijs: € 1565,- incl. BTW 
incl. Lespakket basis t.w.v. 375,-  
betalen en in 4 termijnen mogelijk!

Salonpakket 
Prijs: € 1745,- incl. BTW

Basispakket met elektrisch vijlen  Allround                    Allround plus 

Lesgeld     €1090,-    €  1275,- 
Lespakket      €  375,-    €  430,- 
Workshop elektrisch vijlen    €     85,-    €     85,- 
Lespakket elektrisch vijlen    €  250,-    €  250,- 
Totaal       €1900,-    €2040,-

Salonpakket met elektrisch vijlen

Lesgeld     € 1190,-    € 1275,- 
Lespakket salon    €   555,-    €   615,- 
Workshop elektrisch vijlen   €      85,-    €     85,- 
Lespakket elektrisch vijlen   €   250,-     €  250,- 
Totaal       €2080,-    €2225,-

*Salonpakket is een uitgebreid lespakket met daarin producten in grote hoeveelheden en 
extra lesmateriaal

 
Opleiding Allround Nagelstyling plus 
16 Lesdagen incl. lespakket.   
Prijs: € 1705,- incl. BTW  
incl. Lespakket basis t.w.v. 430,-  
Betalen in 4 termijnen mogelijk!

Salonpakket   
Prijs: € 1890,- incl. BTW
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Opleiding  
Acryltechnieken

9 Lesdagen  
incl.  
basispakket.

Module Tips & Theorie  
2 dagen  
Module Acryl 
5 dagen 
Module Examen – 2 dagen

Prijs: €1000,-  
incl. BTW 
Betalen in 3 termijnen mogelijk!

Opleiding  
Geltechnieken

9 Lesdagen  
incl.  
basispakket.

Module Tips & Theorie  
2 dagen  
Module Gel  
5 dagen 
Module Examen – 2 dagen

Prijs: €1000,-  
incl. BTW 
Betalen in 3 termijnen mogelijk!

Opleiding (Acryl-Gel) 
BO2S Geltechnieken

9 Lesdagen  
incl.  
basispakket.

Module Tips & Theorie  
2 dagen  
Module BO2S Gel (acryl-gel)  
5 dagen 
Module Examen – 2 dagen

Prijs: €1000,-  
incl. BTW 
Betalen in 3 termijnen mogelijk!

Basis opleiding  
nagelstyling   met 1 techniek 
Ben jij nog niet helemaal zeker van een professionele carrière in de nagelbranche en wil 
je graag kijken of het vak je ligt? Dan kun je het beste instappen bij onze Opleiding Basis 
Nagelstyling met 1 techniek. Je kiest één techniek van de 3 bestaande technieken en maakt 
deze totaal eigen! Je kunt er altijd nog technieken of specialisatieworkshops aan toevoegen 
op een later moment. Studiebelasting: 9 dagen voor 1 techniek op locatie en 10 uur huiswerk. 
LET OP! Deze dagen zijn niet opeenvolgend.

Na een goede beoordeling ontvang je een officiëel Florence Diploma.

Salonpakket  
Prijs: € 1160,- incl. BTW

Salonpakket  
Prijs: € 1160,-incl. BTW

Salonpakket  
Prijs: € 1160,- incl. BTW
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LEGENDA: 
    

      = Lestijden       

      = Heb je een model nodig?         

      = Deze les krijg je het lesboek

      = Deze les krijg je een nieuw lespakket 

      = Deze dag is de lunch inbegrepen  
         (Bij een dag met modellen wordt ook voor de modellen een lekkere lunch klaargezet.)

LET OP! Je kunt een opleiding ook volgen d.m.v. privélessen.  
Meer informatie vind je op bladzijde 24

DAG 1. Theorie  
      09.00 - 13.00 uur           Lesboek  

DAG 2. Tip applicatie  
      09.00 - 15.00 uur             Lespakket Tips  

DAG 3. Overlay tips 
      09.00 - 15.00 uur     Lespakket systeem naar keuze 

DAG 4. Overlay sjablonen 
      09.00 - 15.00 uur 
 
DAG 5. French manicure tips
      09.00 - 15.00 uur  

DAG 6. French manicure sjablonen
      09.00 - 15.00 uur   

DAG 7. Nabehandeling french manicure
      09.00 - 15.00 uur               

DAG 8. Proefexamen
      09.00 - 13.00 uur       

DAG 9.  Examen
      09.00 - 13.15 uur   
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LET OP! Je kunt een opleiding ook volgen d.m.v. privélessen.  
Meer informatie vind je op bladzijde 24

Allround   Opleiding  met 2 technieken 
Wil jij graag een salon starten? Dan raden wij je een Allround opleiding aan. De Allround 
opleiding bestaat uit twee technieken van de 3 genoemde technieken en deze kies je zelf! Je 
kunt zo meerdere technieken aanbieden en kunt iedere soort nagel behandelen. Ook zit de 
les Probleemnagels in deze opleiding. Tijdens deze les leer je omgaan met nagels met een 
afwijking, breuk of beschadiging. Studiebelasting: 15 dagen voor 2 technieken op locatie 
en 14 uur huiswerk. 

Allround opleiding met 2 technieken naar keuze. 
15 dagen  incl. lespakket.

Tips + theorie  (2 dagen)
Techniek 1  (5 dagen)
Techniek 2 (5 dagen)
Probleemnagels  (1 dag)
Examen   (2 dagen) 
*optie elektrisch vijlen (1dag) 

 
Kosten Totaal: €1565,- incl. BTW.  Betalen in 4 termijnen mogelijk!

DAG 1. Theorie  
      09.00 - 13.00 uur                     Lesboek              

DAG 2. Techniek 1 Tip applicatie  
      09.00 - 15.00 uur             Lespakket Tips

DAG 3. Techniek 1 overlay tips 
      09.00 - 15.00 uur             Lespakket systeem naar keuze

DAG 4. Techniek 1 french manicure tips 
      09.00 - 15.00 uur 

Na een goede beoordeling  
ontvang je 3 officiële  
Florence Certificaten &  
een Florence Diploma
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DAG 5. Techniek 2 overlay tips 
      09.00 - 15.00 uur                        Lespakket systeem naar keuze     

DAG 6. Techniek 2 french manicure tips
      09.00 - 15.00 uur            

DAG 7. Techniek 1 overlay sjablonen 
      09.00 - 15.00 uur                  

DAG 8.  Techniek 1 french manicure sjablonen 
      09.00 - 15.00 uur                        

DAG 9. Techniek 2 overlay sjablonen
      09.00 - 15.00 uur      

DAG 10. Techniek 2 french manicure sjablonen 
      09.00 - 15.00 uur             

DAG 11. Nabehandeling Techniek 1 
      09.00 - 15.00 uur         

DAG 12. Nabehandeling Techniek 2 
      09.00 - 15.00 uur              

DAG 13. Probleemnagels
      09.00 - 15.00 uur          (nagelbijter of haviksnagels)  

DAG 14.  Proefexamen
      09.00 - 13.00 uur             

DAG 15. Examen
      09.00 -17.00 uur                   2 modellen                

.
LET OP! Je kunt een opleiding ook volgen d.m.v. privélessen.  
Meer informatie vind je op bladzijde 24
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LET OP! Je kunt een opleiding ook volgen d.m.v. privélessen.  
Meer informatie vind je op bladzijde 24

DAG 1. Theorie  
      09.00 - 13.00 uur                     Lesboek              

DAG 2. Tip applicatie  
      09.00 - 15.00 uur             Lespakket Tips

DAG 3. Acryl overlay tips 
      09.00 - 15.00 uur             Lespakket Acryl

DAG 4. Acryl french tips 
      09.00 - 15.00 uur 

Allround PLUS
opleiding  met 3 technieken 
Deze opleiding is voor de die-hards, de nail lovers, de gepassioneerde harde werkers die 
echt alles uit het nagelvak willen halen en echt iedere klant optimaal willen kunnen helpen.  
Tijdens deze opleiding maak je alledrie de bestaande technieken eigen. Na het volgen van 
deze opleiding start jij vol zelfvertrouwen en heb je een professionele uitstraling en een 
uitgebreid aanbod voor je klanten.  Studiebelasting: 16 dagen voor 3 technieken op locatie 
en 14 uur huiswerk.

Allround opleiding met alledrie de technieken. 
16 dagen incl. lespakket.

Tips & theorie   2 dagen
Acryl   5 dagen 
Gel   5 dagen
BO2S Gel  1 dag
Probleemnagels  1 dag
Examen   2 dagen
*optie elektrisch vijlen (1dag)

Kosten totaal: €1.705,- incl. BTW.  Betalen in 4 termijnen mogelijk!

Na een goede beoordeling  
ontvang je 4 officiële  
Florence Certificaten &  
een Florence Diploma
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DAG 5. Gel overlay tips
      09.00 - 15.00 uur                             Lespakket Gel                  

DAG 6. Gel french manicure tips
      09.00 - 15.00 uur       

DAG 7. Acryl overlay sjablonen 
      09.00 - 15.00 uur                  

DAG 8. Acryl french manicure sjablonen 
      09.00 - 15.00 uur                             

DAG 9. Gel overlay sjablonen
      09.00 - 15.00 uur        

DAG 10. Gel french manicure sjablonen
      09.00 - 15.00 uur      

DAG 11. Nabehandeling acryl 
      09.00 - 15.00 uur      

DAG 12. Nabehandeling gel 
      09.00 - 15.00 uur            

DAG 13. BO2S Geltechnieken 
      09.00 - 15.00 uur                                 lespakket BO2S Gel 

DAG 14. Probleemnagels      
      09.00 - 15.00 uur           (Nagelbijter of haviksnagel)

DAG 15.  Proefexamen
       09.00 - 13.00 uur

DAG 16. Examen
       09.00 -17.00 uur                  2 modellen                

LET OP! Je kunt een opleiding ook volgen d.m.v. privélessen.  
Meer informatie vind je op bladzijde 24
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LET OP! Je kunt een opleiding ook volgen d.m.v. privélessen.  
Meer informatie vind je op bladzijde 24

COMPLEET LESPAKKET
  
Bij iedere opleiding hoort een lespakket welke alle spullen bevat die je 
nodig hebt om te starten met je opleiding. Deze pakketten zijn verdeeld in 
modulepakketten. Op de dag van de start van een module krijg je het pakket 
van de desbetreffende module. Je ontvangt de producten dus niet allemaal bij 
je eerste les. Tijdens en na de opleiding kun je als nagelstylist en wimperstylist 
terecht bij onze groothandel met showroom en webshop.  
 
Ook kun je er voor kiezen of je een oefenhand wilt kopen bij de opleiding. 
Hierdoor kun je thuis oefenen en maak je sneller progessie. Deze kost normaal 
€95,- excl. BTW. Speciaal voor onze cusisten is deze prijs €65,- excl. BTW.

De lespakketen zijn excl. UV/LED lamp. Bij de inschrijving van een opleiding op 
de website kun je kiezen of welk soort lamp je wilt. Kijk op  
www.florencebeautyandnails.nl welke lamp het beste bij jou past.  

De luxe Florence Double Light  
bevat zowel UV als LED light en kan daarom 
zowel UV- als LED-gels uitharden. De 
binnenkant van de lamp bevat spiegelglas 
waardoor het licht geheel reflecteerd in de 
lamp. Het toucshreem scherm geeft de tijd 
aan (10 sec - 30 sec - 60 sec - 90 sec).

Deze Florence powerful led/uv light  
48W is zowel voor UV- als LED-gels 
uithardbaar. Het scherm geeft de tijd aan 
(10 sec - 30 sec - 60 sec - 99 sec) en start 
automatisch wanneer beweging wordt 
gedetecteerd. 

Florence powerful 
led/uv light
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Na een goede beoordeling  
ontvang je 1 officiëel 
Florence Certificaat.

Opleiding BIAB 
(Bottle Builder) 
Dé trend van dit moment: Bottle Builder! Ook wel genaamd als BIAB én een product dat 
niet meer weg te denken is in deze tijd. Een unieke treatment die ervoor zorgt dat de nagel 
maximaal verstevigd en perfectioneert kan worden. Wie wilt dat nou niet? Tevens is het 
ook nog ideaal om met dit product een verlening te creëren. De Bottle Builder is dikker dan 
Gelpolish maar dunner dan Gel en Acryl. Het product geeft extra stevigheid, hardheid en 
flexibiliteit. Tijdens deze opleiding leer je werken met een Elektrische Frees, deze zit niet 
inbegrepen in het lespakket. Hiermee leer jij hoe je een professionele e-manicure uitvoert 
zodat je de BIAB op de perfecte manier aan kan brengen. Je zult verstelt staan van het 
resultaat!

Deze opleiding is bedoeld voor de beginnende nagelstylistes die in vier dagen een BIAB pro 
willen worden. Dus heb jij nog nooit eerder iets gedaan met nagelstyling? Kom erachter of 
dit iets voor jou is!  Studiebelasting: In totaal duurt de BIAB Opleiding  
4 dagen.

Let op! Bij deze opleiding moet je in het bezit zijn van een  
elektrische vijl. Die kun je ook bij de opleiding kopen. 

Kosten lesgeld: €499,- (BTW vrij door CBRKO) 
Het lespakket bedraagt € 210,00 (inclusief BTW)

20



DAG 1. Anatomie van de nagel  
Hygiëne, nagelvoorbereiding, applicatie Bottle Builder, werken met een frees.
       09.00 - 15.00 uur     Nailtrainer                  Lespakket BIAB  

DAG 2. Verkorte Elektrische Manicure              

Product beheersing Bottle Builder, korte verlenging/reparatie door middel van 
sjabloon.
       09.00 - 15.00 uur                

DAG 3. E-manicure  
Bottle Builder applicatie, strak lakken met Gelpolish.
       09.00 - 15.00 uur                

  
DAG 4. Nabehandeling Bottle Builder
Tot in perfectie, thin french.
       09.00 - 15.00 uur                   
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Opleiding Allround  
Nagelstyling                  Basis pakket     Salon pakket

Aanbetaling  €   50,00 €    50,00
1ste termijn  € 375,00 € 555,00       2 weken voor aanvang van de 1ste les

2de termijn  € 450,00 € 450,00       Voor aanvang 3de les 
3de termijn  € 420,00 € 420,00       Voor aanvang 7de les

4de termijn  € 295,00 € 295,00       Voor aanvang 10de les

*5de termijn  € 335,00 € 335,00       Voor aanvang 13de les

Opleiding Allround 
Nagelstyling PLUS            Basis pakket     Salon pakket

Aanbetaling  € 50,00  € 50,00
1ste termijn  € 430,00 € 615,00       2 weken voor aanvang van de 1ste les

2de termijn  € 495,00 € 495,00       Voor aanvang 3de les

3de termijn  € 430,00 € 430,00       Voor aanvang 7de les

4de termijn  € 325,00 € 325,00       Voor aanvang 10de les

*5de termijn   € 335,00 € 335,00       Voor aanvang 13de les

Opleiding 
Acryltechnieken                 Basis pakket     Salon pakket

Aanbetaling  € 50,00  € 50,00
1ste termijn  € 280,00 € 440,00       2 weken voor aanvang van de 1ste les

2de termijn  € 445,00 € 445,00       Voor aanvang 2de les

3de termijn  € 250,00 € 250,00       Voor aanvang 5de les

*extra optie elektrisch vijlen

Mogelijkheden termijnbetaling
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Opleiding 
Geltechnieken                  Basis pakket     Salon pakket

Aanbetaling  € 50,00  € 50,00
1ste termijn  € 280,00 € 440,00      2 weken voor aanvang van de 1ste les

2de termijn  € 445,00 € 445,00      Voor aanvang 2de les

3de termijn  € 250,00 € 250,00      Voor aanvang 5de les

Opleiding  
Bo2sgeltechnieken Basis pakket     Salon pakket

Aanbetaling  € 50,00  € 50,00
1ste termijn  € 280,00 € 440,00      2 weken voor aanvang van de 1ste les

2de termijn  € 445,00 € 445,00      Voor aanvang 2de les

3de termijn  € 250,00 € 250,00      Voor aanvang 5de les

Opleiding BIAB  Basis pakket     

Aanbetaling  € 50,00
1ste termijn  € 210,00      2 weken voor aanvang van de 1ste les

2de termijn  € 275,00      Voor aanvang 2de les

3de termijn  € 199,00      Voor aanvang 5de les

Opleiding 
Allround Wimperstyling Basis pakket     

Aanbetaling  € 50,00
1ste termijn  € 399,00      2 weken voor aanvang van de 1ste les 
2de termijn  € 275,00      Voor aanvang 2de les 
3de termijn  € 199,00      Voor aanvang 5de les

*extra optie elektrisch vijlen

Mogelijkheden termijnbetaling
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Prive
Les
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PRIVÉLES
Privéles is de uitkomst voor alles, waarom? Het is intensief, helemaal afgesteld op jouw 
behoeftes en je krijgt direct feedback. Wil jij één op één intensief getraind worden en snel 
slagen voor je diploma als nagelstyliste of bepaalde technieken extra trainen? Bij Florence 
kun je kiezen voor privélessen bij één van onze ervaren docentes. Tijdens de privéles van 
09.00 – 15.00 uur train je samen met een docente intensief op een Nail Trainer of model. 
De technieken die jij nog niet onder de knie hebt, zul je deze dag met je docente blijven 
oefenen om ze zo onder de knie te krijgen. Door de één op één training werk je samen 
gericht naar jouw doel toe.“Privéles is de uitkomst voor alles, waarom? Het is snel, intensief en 
helemaal afgesteld op jouw behoeftes. Zo leer je snel en effectief waar jij behoefte aan hebt 
en zoek je jouw grenzen op en je gaat er overheen. We dagen je uit en je niveau stijgt enorm!” 

 
Privéles Nails 
Tijdens de privéles train je samen met een docent intensief bij voorkeur op een Nail Trainer  
of model. Je kunt zelf aangeven wat je wilt leren. 

Privéles Lashes 
Deze dag werk je samen met een van onze lash guru's aan jouw technieken en perfectioneer 
je jouw wimperkwaliteiten tot wedstrijdniveau. Je werkt intensief op een model en iedere 
techniek die jij wenst wordt behandeld. Kortom kunt zelf aangeven wat je wilt leren. 

Privé Salon Sessions 
Heb jij een salon met meerdere werknemers en wil je iedereen op het zelfde niveau laten 
komen of nieuwe technieken laten beheersen? Dan zijn de privé salon sessions ideaal voor jou 
en je personeel. De salon session kan plaatsvinden op locatie of hier op het hoofdkantoor van 
Florence Beauty and Nails. De tijd, datum en programma worden helemaal samen met jou 
naar wens ingevuld. Iedere klant die binnenkomt ervaart na een salon session bij jouw salon 
meer kwaliteit en kan aan iedere tafel aanschuiven, want iedere stylist werkt op dezelfde 
manier. Privé salon sessions, jouw geheim voor een succesvolle salon! 
 
Wil je een Prive salon session boeken? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 
024 64 510 59 of stuur een e-mail naar academy@florencebeautyandnails.nl.  
Je kunt er ook voor kiezen om een opleiding (1 techniek)  in 4 prive lessen te volgen, 
2 technieken kun je in 9 privelessen volgen om in aanmerking te komen voor een diploma. 

Kosten  
Losse privéles  €345,- (BTW vrij door CRKBO)   
Privé Salon sessie €545,-(BTW vrij door CRKBO)   
Basisopleiding met 1 techniek (+/-) 4 dagen   €1295,- (BTW vrij door CRKBO)   
Allround opleiding met 2/3 technieken (+/-) 9 dagen   €2950,- (BTW vrij door CRKBO) 

(LET OP: Bovenstaande prijzen zijn exclusief producten)   
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Workshops 
NAGELSTYLING 
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Workshops 
NAGELSTYLING 

 
 
WORKSHOP BASIS GELPOLISH  
 
Tijdens deze Gratis* Workshop Basis Gelpolish leer je stap voor stap hoe professioneel werkt met het 
Gelpolish, een semi-permanente nagellak, die minstens 3 weken op de natuurlijke nagel blijft zitten! 
Deze workshop is van 9.00 tot 11.00 uur en na afloop ontvang je een bewijs van deelname.Model 
nodig: Ja, maar er mag ook op eigen nagels geoefend worden. Je kunt deze workshop alleen volgen 
als je in het bezit bent van onze Gelpolish producten.

        09.00 - 11.00 uur                            €20,-  (dit bedrag krijg je terug in de vorm van een cadeaubon)                    

 
            Na een goede beoordeling ontvang je een officieel Florence Bewijs van Deelname.

WORKSHOP Masterclass GELPOLISH  
 
Tijdens de Workshop Masterclass Gelpolish leer je hoe je de natuurlijke nagel extra kan verstevigen 
met Fix Base en hoe je hiermee een mooie bolling kan maken. Daarnaast leer je hoe je met gelpolish 
verschillende designs kan maken. Hierbij leer je Babyboom en kleine Nail-Art designs maken 
met gelpolish. Je werkt tijdens deze workshop met je eigen producten. Na afloop een bewijs van 
deelname.

        13.00 - 16.00 uur                                                                   

 
            Na een goede beoordeling ontvang je een officieel Florence Bewijs van Deelname.

€ 55,-

BASIS WORKSHOPS
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WORKSHOP NAIL THE NATURAL NAIL 
 
Tijdens de Workshop Natural Nail leer je hoe je de natuurlijke nagel kan repareren en corrigeren. 
Daarbij werk je aan precies vijlwerk, bouwen en het verlengen van de natuurlijke nagel met Fix Base 
en leer je hoe je een mooie french zet of de nagel super strak tegen de nagelriem aan lakt, net zoals 
bij een e-manicure, maar dan zonder elektrische vijl.

 
        09.00 - 15.00 uur             Lang nagelbed                               €85,-   
            

            Na een goede beoordeling ontvang je een officieel Florence certificaat..

WORKSHOP Nail ART BASIS 
 
Tijdens de Workshop Nail-Art Basis leer je snelle Nail-Art designs maken met stripers, verf, gelpolish, 
foil gel en steentjes. Deze workshop laat je tevens kennis maken met alle verschillende soorten 
penselen en hoe je hier mee werkt. Nail-Art is hot. Tegenwoordig zie je de mooiste nagels voorbij 
komen. Na het volgen van deze workshop kan jij met creatieve designs jezelf onderscheiden van 
andere nagelstylisten.

        09.00 - 15.00 uur                                                                      

 
            Na een goede beoordeling ontvang je een officieel Florence certificaat.

Workshop nail pictures

Leer alle do’s & dont’s op het gebied van het fotograferen van nagels/handen. Zo weet jij zeker dat je 
na deze workshop een geweldige feed hebt op Instagram & Facebook om nieuwe klanten te werven. 
Tijdens de workshop werk je met jouw mobiele telefoon en een macro lens.         

        09.00 - 12.00 uur          (met natuurlijke nagels)        € 55,-    

             
            Na een goede beoordeling ontvang je een officieel Florence Certificaat.

€ 85,-
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Workshop Acryl-gel (BO2S GEL) 
 
Tijdens de workshop BO2S Gel (Acryl-Gel) leer jij hoe je moet werken met deze Acryl-Gel. De BO2S 
Gel is gemaakt voor de echte Boss babes die klaar zijn om over te stappen op the best of 2 systems. 
Met de BO2S Gel ben jij de baas over het product. Je werkt met je eigen producten en je krijgt na 
afloop een certificaat. Tijdens deze workshop leer je het volgende: Om aan deze workshop deel te 
nemen is ervaring een must 
- Het opzetten van dit systeem.  
- Het nabehandelen met de BO2S Gel.  
- Het zetten van een reverse french

        09.00 - 15.00 uur                                                               € 85,-    

 
            Na een goede beoordeling ontvang je een officieel Florence Certificaat.

 
 
Workshop Elektrisch Vijlen

De workshop Elektrisch Vijlen is voor de nagelstylist die efficiënter, sneller en verantwoordelijker wilt 
werken. Tijdens deze workshop komen verschillende technieken aan bod die je kunt toepassen met 
een elektrische vijl. Daarnaast behandelen we alle verschillende bitjes die er zijn en waarvoor je deze 
kunt gebruiken. Ook worden alle situaties geschetst waarin en op welke manier je de elektrische vijl 
gebruikt. Als je dagelijks veel vijlt, dan ontlast een elektrische vijl enorm; je voorkomt rug-, schouder- 
en nekklachten. Je werkt tijdens deze workshop met je eigen elektrische vijl en bitjes.

        09.00 - 15.00 uur                            (met kunstnagels)        € 85,-       
                  Optie Lespakket € 74,95 incl.btw  

             
            Na een goede beoordeling ontvang je een officieel Florence Certificaat.

VERVOLG Workshops
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Workshop Snelheid & Perfectie

Met de nieuwste ontwikkelingen en producten biedt Florence Beauty and Nails de snelheid en 
perfectie training aan op hoog niveau. Voor bestaande stylisten geeft deze cursus een extra 
ondersteuning in het uitvoeren van vernieuwde technieken.  
 
Voor de pas beginnende stylisten biedt deze dag de mogelijkheid om de technieken te 
perfectioneren naar salonniveau. Naast perfectie geeft snelheid de mogelijkheid om meer 
behandelingen uit je dag te halen en daarbij perfectie te behouden.  

        09.00 - 15.00 uur                (natuurlijke nagels)                                   € 85,-

            
             Na een goede beoordeling ontvang je een officieel Florence Certificaat.

 
Workshop Probleemnagels

Tijdens de Workshop Probleemnagels komen de verschillende nagelproblemen die voorkomen aan 
bod. Deze dag besteden we de meeste tijd aan het behandelen van nagelbijters. Dit omdat het een 
hele andere behandeling is dan normaal en het vaak nagelbijters zijn die naar de salon komen voor 
hun nagels. Tijdens het praktijkgedeelte wisselen de cursisten onderling van model, zodat we inzicht 
krijgen in het verhelpen van verschillende probleemnagels.

      09.00 - 15.00 uur                                (nagelbijter of haviksnagel)             Lesboek Probleemnagels   

           
            Na een goede beoordeling ontvang je een officieel Florence Certificaat.

€ 85,-
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VERVOLG Workshops
Workshop BABYBOOM 
 
Tijdens de Workshop Babyboom leer je met de technieken BO2S Gel en Acryl de perfecte Babyboom 
zetten. Je hebt voor deze workshop een model nodig. Je brengt voor deze workshop de spullen van 
jouw techniek mee. Werk jij met BO2S Gel? Dan neem je jouw BO2S Gel spullen mee.  
 
Werk je met Acryl? Dan neem je jouw Acryl spullen mee. Beide mag natuurlijk ook. De techniek 
Babyboom is niet meer weg te denken in de nagelsalon. Je ontvangt na afloop van de workshop  
een certificaat. 

       13.30 - 16.30 uur                                            € 55,-    

 
            Na een goede beoordeling ontvang je een officieel Florence Certificaat.

 
Workshop BIAB (Bottle builder) treatment

Hip, hot & happening: BIAB treatment! Instagram, Pinterest, je komt het tegenwoordig overal tegen. 
Dé treatment die je niet meer mag missen in jouw salon. Leer hoe je met het geweldige product Bottle 
Builder (buildergel in een flesje, ook wel bekend als Builder in a bottle & BIAB) dunne maar toch stevige 
nagels kunt creëren. Het product geeft extra stevigheid, hardheid en flexibiliteit.  
Ook is het product zelf-pinchend waardoor de natuurlijke nagel een mooie c-curve krijgt. 
 
          
          09.00 - 15.00 uur          (met natuurlijke nagels)        € 99,-     
            Optie Lespakket € 27,95 incl.btw 

            Na een goede beoordeling ontvang je een officieel Florence Certificaat.
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NEXT LEVELWORKSHOPS  
Master Manicure (russische manicure)

Tijdens de workshop Master Manicure ga je stap voor stap de nagel en nagelriemen voorbereiden 
voor een vlekkeloos en strak resultaat. Geen enkele nagel wordt perfect zonder de Master Manicure. 
Je werkt met je eigen elektrische vijl en producten. Na afloop ontvang je een certificaat.

Let op: voor deze workshop moet je de workshop elektrisch vijlen hebben afgerond. 
Houd er rekening mee dat je maar 1 hand af krijgt bij je model

       

            09.00 - 15.00 uur            (natuurlijke nagels)        € 99,-  
            Optie Lespakket € 31,95 incl.btw 

              Na een goede beoordeling ontvang je een officieel Florence Certificaat.

SPECIAL INLAY

Tijdens deze workshop leer je hoe je de perfecte almond shaped nails maakt. Daarbij leer je hoe je 
de reverse techniek with a twist creëert. Dit is een french manicure van glitter en nail art.

      
           1 dag  van 9:00 – 15:00 uur       (lang nagelbed)                                        € 99,-  
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Workshop Shape Salon Almond 
 
Tijdens deze workshop krijg je alle tips and tricks om de perfecte salon almond shape maakt. Zo 
leer je o.a. het juist plaatsten van sjablonen en tips, leer je bepaalde pinch- en vijltechnieken om de 
perfecte shape te krijgen en krijg je uitleg over het 1 kleuren systeem.  Daarnaast leer je ook nog 
instagramwaardige foto’s maken van jouw creaties, zodat je kan pronken met je prachtige werk van 
de dag! 
 
LET OP! Deelname: afgeronde basisopleiding – Workshop Sjabloon Applicatie verreist.  
 
        13.30 - 16.30 uur        (lang nagelbed)                                          € 99,-    

 
            Na een goede beoordeling ontvang je een officieel Florence Certificaat.

 
Workshop sjabloon applicatie

Wil jij de baas worden over jouw sjablonen? Leren hoe je een mooie C-curve in de kunstnagels 
kunt creëren zonder te pinchen? Gebruik jij nog steeds tips? Of wil jij jouw huidige technieken 
perfectioneren? Dan is de Workshop Sjabloonapplicatie echt iets voor jou! Sjabloon applicatie is een 
verlengtechniek die echt onmisbaar is in de salon. Leer hoe je met onze spiksplinternieuwe sjablonen 
de mooiste shapes kan maken.

        09.00 - 15.00 uur        (korte natuurlijke nagel met lang nagelbed)       € 99,-    

             
            Na een goede beoordeling ontvang je een officieel Florence Certificaat 

How To Start Your Own Salon

Klaar met de Opleiding Nagelstyling om vervolgens vanaf nu echt van start te gaan in jouw eigen 
salon? Maar wat moet je allemaal doen om je eigen (nagel)salon te starten? En welke belangrijke 
dingen mag jij absoluut niet vergeten? Tijdens de Workshop krijg je een uitgebreide uitleg over 
hoe jij het beste van start kan gaan in jouw eigen salon. Punten die besproken worden tijdens deze 
workshop zijn: de basis van een succesvolle salon, wat komt hier allemaal bij kijken, hoe bepaal je de 
juiste prijzen, hoe zet je social media goed in voor je salon en hoe trek je klanten aan?

        09.30 - 16.00 uur        € 125,-    

            
            Na een goede beoordeling ontvang je een officieel Florence Certificaat.

NEXT LEVELWORKSHOPS  
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Workshops 
WIMPERSTYLING

& Brows 
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Workshops 
WIMPERSTYLING

& Brows 

wimperSTYLING & BROWS 
Opleidingen en Workshops 

Met wimperextensions is het mogelijk om op elk moment van de dag én nacht fantastisch 
mooie, sprekende ogen te hebben. Wimperextensions zijn natuurgetrouwe, losse 
wimperhaartjes, die veilig en stevig worden bevestigd aan de natuurlijke wimper. 
Wimperextensions zijn ideaal voor vrouwen die ontevreden zijn over hun eigen wimpers of 
weinig tijd hebben voor dagelijkse lange make-upsessies. 

Binnen onze academy bieden we verschillende wimperworkshops aan. Deze workshops zijn 
allemaal los te boeken, maar je kunt ook kiezen voor een allround opleiding. Deze is financieel 
aantrekkelijker dan het los boeken van de workshops. 

Op de volgende bladzijde staan alle wimperworkshops uitgelicht

Je kunt er ook voor kiezen om een allround opleiding wimperstyling te volgen. Meer hierover 
lees je verderop in de brochure.

Volume 
technieken

Lash lift

One by One
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LEGENDA 
      = Lestijden       

      = Heb je een model nodig?         

      = Deze les krijg je het lesboek

      = Deze les krijg je een nieuw lespakket 

      = Deze dag is de lunch inbegrepen  
         (Bij een dag met modellen, wordt ook voor de modellen een lekkere lunch klaargezet.)

workshop Basis wimperstyling 
De workshop Basis Wimperextensions bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. 
Tijdens het theoriegedeelte maak je kennis met het oog en de verschillende ziektes, reacties en 
allergieën die je kunt tegenkomen. De wimpersoorten en technieken komen ook aan bod in dit 
gedeelte van de workshop. In het praktijkgedeelte ga je direct aan de slag met een-op-een of 
one-by-one een wimperextensions. Je leert de producten kennen en je gaat direct je eerste set 
wimperextensions zetten. Tijdens het praktijkgedeelte leer je stap voor stap hoe je een nieuwe set 
wimpers aanbrengt.  
 
     Dag 1 09.00 - 12.30 uur / Dag 2   09.00 - 15.00 uur       Dag 1               dag 2 
         Dag 1                  Dag 2                        Lespakket Wimperstyling                  € 435,- (incl. lespakket)   

workshop Nabehandelen 
 
Tijdens de Workshop Nabehandelen leer je hoe je professioneel en zorgvuldig een nabehandeling 
uitvoert. Je leert de haartjes op de juiste manier te verwijderen en de huidige set bij te vullen. 
Ook worden alle struikelblokken behandeld die je tegen bent gekomen na het afronden van de 
Workshop Basis Wimperstyling. 

         09.00 - 12.30 uur                (Wimperext. geplaatst 2 à 3 wkn geleden)                              €75,-  
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Workshop LASH LIFTING

Lash Lifting is een geheel unieke wimpertechniek die de natuurlijke wimper laat krullen zonder 
mascara of wimperextensions. Let op, het is wat anders dan wimperpermanent! De behandeling 
is geheel pijnloos en niet schadelijk voor de natuurlijke wimpers omdat er gebruik wordt gemaakt 
van siliconen pads en goedgekeurde veilige vloeistoffen. Deze techniek wordt uitgevoerd op de 
natuurlijke wimpers en blijft 6 tot 8 weken zichtbaar. Lash Lifting geeft een heel natuurlijk effect en 
is uitermate geschikt voor klanten met een allergie voor wimperextensions. De behandeling die je 
hiermee kunt uitvoeren duurt slechts 60 minuten.     
        
       09.00 - 12.30 uur                        (natuurlijke wimpers)                                                  € 318,-    (incl. lespakket)

workshop VOLUMETECHNIEKEN 

Tijdens deze workshop maak je de unieke 3D-techniek eigen en leer je werken met de dunste 
wimpers uit ons assortiment. Deze workshop vergt een hoog niveau en is alleen geschikt voor 
ervaren wimperstylisten. Je leert met de complexe “oppaktechniek” volumewimpers zetten met 3 tot 
6 haartjes per keer, zonder dat het te zwaar wordt voor de natuurlijke wimper. Dit zorgt voor een 
echte 'bambi' look. 
 
        Dag 1 09.00 - 15.00uur  / Dag 2 09.00 - 12.30 uur             Dag 1           Dag 2                 
           Dag 1         Dag 2                              €240.99          Incl. lespakket

 

workshop WimperPerfectie

Wanneer je enige tijd na het volgen van een workshop terug komt op een perfectietraining leer je 
sneller en efficiënter werken. Tijdens deze training worden de punten besproken en behandeld waar 
je nog tegen aan loopt en na deze dag werk je op een hoger niveau.
        
           09.00 – 15.00 uur     (zonder wimperextensions)                      €99,-
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opleiding Allround wimperstyling 
 
Volg de allround opleiding wimperstyling en profiteer van een pakketprijs.  
De allround opleiding bevat de volgende workshops: 
 
- Basis wimperstyling 
- Nabehandelen 
- Lash Lifting 
- Perfectietraining 
        
       
         6 dagen           
        kosten totaal: Lesgeld €499,- BTW vrij.  Betalen in 3 termijnen mogelijk!    
        kosten totaal: Lespakket €399,- incl. BTW.

workshop Henna Brow Art 
 
Wat leer je in deze nieuwste workshop: 
Theorie wenkbrauwen 
Diverse technieken shapen 
Epileren met pincet,  kleuren (verf), waxen, kniptechniek 
Hygiëne & veiligheid 
Creeër de perfect gemodelleerde wenkbrauw 
Henna kleuring technieken

De Opleiding Allround Henna Brow Art is één van de meeste  
milde en effectieve manieren om wenkbrauwen en wimpers te verven.

        2 dagen           
        kosten totaal: Lesgeld €265,- BTW vrij.  Betalen in 3 termijnen mogelijk!    
        kosten totaal: BASIS Lespakket €275,- incl. BTW. Uitgebreid pakket €475,-  incl. BTW

        Dag 1 09.00 - 15.30 uur  / Dag 2 09.00 - 13.00 uur             Dag 1           Dag 2                 
         Dag 1         Dag 2               

In het basis lespakket zitten alle basisbenodigdheden in, met deze starterskit kun je direct van 
start gaan als Browstylist.Het uitgebreide lespakket bevat veel waxbenodigdheden, dit is niet 
inbegrepen bij het basis lespakket.        
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WORKSHOP BROW LAMINATION 
 
Op dit moment zijn Brow Lift behandelingen ontzettend populair. De Brow Lamination 
behandeling is een geavanceerde techniek waarmee wenkbrauwen worden getransformeerd tot 
een perfecte wenkbrauw. Met deze behandeling creëer je volumineuze, strakke en gedefinieerde 
wenkbrauwen. Vergelijkbaar met de microblading-techniek. Tijdens de Brow Lamination 
behandeling zorgen we ervoor dat de wenkbrauwhaartjes de gewenste richting op gaan staan. 
De Brow Lamination behandeling duurt in de salon gemiddeld 30 tot 55 minuten, afhankelijk 
van jouw eigen ervaring. Het is een luxe brow behandeling, waarvan de klant maar liefst 6 tot 8 
weken plezier heeft; je hoeft de behandeling nooit binnen 6 weken te herhalen!

        1 dag           
        kosten totaal: Lesgeld €234,- BTW vrij.  Betalen in 3 termijnen mogelijk!    
        kosten totaal: BASIS Lespakket €135,- incl. BTW. 

        Dag 1 09.00 - 12.30 uur                    Dag 1                            
         Dag 1                      

''Volg jouw nagel- en 
wimperoleiding Bij de 

florence Academy''
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www.florenceacademy.nl

Je wilt een opleiding 
bij de florence academy 
volgen, wat nu?      

Je ziet jezelf al een salon beginnen als nagelstylist, wimperstylist of misschien wel als beide! 
Deze droom wil je misschien na het lezen van deze informatiebrochure omzetten naar 
werkelijkheid! Heb jij een keuze gemaakt in welke opleiding je wilt volgen en zou je graag 
willen starten? Boek dan snel je plaats via onze website www.florenceacademy.nl op de door 
jou gewenste startdatum. Betaal het inschrijfgeld direct en veilig via iDeal en jouw plaats is 
gereserveerd.

Na betaling ontvang je een bevestigingsmail en nemen wij zo snel mogelijk contact met je op, 
zodat je helemaal klaar bent voor je eerste stap naar een carrière in de beautybranche!

Heb je na het lezen van de brochure en/of de website nog vragen of wil je graag 
komen kennismaken met onze Academy? Geen probleem! Boek dan een gratis 
kennismakingsgesprek via de website of neem contact op via de volgende kanalen.

@   academy@florencenails.nl + academy@florencebeautyandnails.nl
      024 - 64 510 59
      florencenails 
      florencebeautyandnails
      www.florenceacademy.nl
      06 84 577 141      
Wij zien je graag terug bij de Florence Academy!

Together we nail it!
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