Procedure Nagelgilde Examens
1. De kandidaat meldt zich zelf aan voor de examens via het examensecretariaat van
Het Nagelgilde. Dit kan via de website van Het Nagelgilde: www.nagelgilde.nl
2. Het Nagelgilde stuurt een nota voor examengeld(en) aan de kandidaat. Na ontvangst van
examengeld(en) stuurt Het Nagelgilde de kandidaat, minimaal 1 week voor de examendatum, een
examennummer en gegevens die nodig zijn voor het examen. (aanvangstijd, examenreglement,
benodigdheden voor het examen als ID-kaart/paspoort, diploma’s of certificaten).
3. Voor toelating tot de examens Allround Nagelspecialist dient de kandidaat in het bezit te zijn van
Het Nagelgilde Diploma Manicure/Nagelspecialist (of dit examen op dag 1 af te leggen) of het
diploma Schoonheidsspecialist. Het diploma Allround Nagelspecialist wordt alleen afgegeven als
ook het manicure diploma is behaald.
Indien de kandidaat in het bezit is van het diploma schoonheidsspecialist, kan hij/zij voorafgaand
aan een van de examens Allround Nagelspecialist vrijstelling aanvragen voor het examen
Manicure.
De vrijstelling dient schriftelijk te worden aangevraagd bij Het Nagelgilde, Regenboogweg 58,
1339 GV Almere, onder meezending van het origineel van het diploma of een gewaarmerkt kopie
hiervan.
4. Theorie-examens
De kandidaat kan pas aan het praktijkexamen deelnemen wanneer het theorie-examen voor dat
onderdeel is behaald.
Theorie-examens worden online door het Visavi afgenomen. Wanneer men zich aanmeldt via
www.nagelgilde.nl en hier kiest voor theorie-examen, krijgt men inzage in de benodigde gegevens
voor het theorie-examen en kan men zich daar online aanmelden.
5. Praktijkexamens
Voor toelating tot de praktijkexamens dient de kandidaat in het bezit te zijn van een geldig
certificaat van het betreffende theorie-examen. De kandidaat dient zich te identificeren d.m.v.
ID-kaart of paspoort en de schriftelijke examenoproep te tonen. De kandidaat dient minimaal een
kwartier van te voren aanwezig te zijn in de examenruimte.
Alle modellen dienen minimaal 16 jaar te zijn. Bij twijfel kan door de examencommissie gevraagd
worden naar een ID-kaart of paspoort. Indien het model niet minimaal 16 jaar blijkt te zijn, kan de
kandidaat het examen die dag niet afnemen.
Voor de modellen geldt dat zij een kwartier voor aanvang van het examen aanwezig dienen te zijn
in de examenruimte.
Zij lopen vervolgens langs alle 3 de examencommissieleden waar hun handen worden
gecontroleerd op eventueel aanwezige wondjes. Daarna mogen zij plaatsnemen aan de tafel van
de kandidaat waarvoor zij model zitten.
Kandidaat zet de tafel klaar voor gebruik (spullen die nodig zijn voor Manicure, Gel of Acryl).
Wanneer alle kandidaten aan tafel zitten, deelt de voorzitter of secretaris van de
examencommissie de regels mede en geeft het sein voor de start van het praktijkexamen.
De kandidaat begeeft zich naar de examentafel dat is voorzien van een nummer dat
correspondeert met het nummer van de kandidaat op de examenoproep.
Surveillanten controleren of het kandidaatsnummer correspondeert met het nummer op de tafel en
noteren dit op de presentielijst.
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a. Manicure/Nagelspecialist (dag 1)
Voor het praktijkexamen Manicure/Nagelspecialist dienen de kandidaten een
manicurebehandeling uit te voeren, met hand- en onderarmmassage. Zodra de kandidaat
aan dit laatste toe is, dient de kandidaat dit duidelijk te maken aan de examencommissie
door een hand in de lucht te steken. Eén arm wordt gemasseerd onder toezicht van een
examencommissielid, de andere arm mag zonder toezicht worden gemasseerd.
De nagels van de ene hand dienen te worden gepolijst, van de andere hand moeten de
nagels worden gelakt met een basecoat en een rode lak. Deze lakken dient de kandidaat
zelf mee te nemen. Let op: het moet een helderrode nagellak zonder glitter of parelmoer
zijn. De handenbadjes zullen door Het Nagelgilde ter beschikking worden gesteld.
Tijdsduur van het praktijkexamen manicure is 1 uur.
b. Gel – Acryl / Competenties Allround Nagelspecialist
Onderstaand betreft afzonderlijke competenties. De competenties worden door middel
van certificaten afgerond. Wanneer alle certificaten zijn behaald, wordt het Diploma
Allround Nagelspecialist overhandigd.
Voor de afzonderlijke praktijkexamens voor techniek acryl of gel dient de kandidaat
10 nagels te maken en de nagels te kunnen bijwerken en verwijderen, verdeeld over 2
dagen;
Dag 1;
Plaatsen van een nieuwe set nagels transparant op naturel tips.
(naturel tips, nagelbed voorzien van pink of clear product)
Nagelspecialist Acryl; beide handen met acryl
Nagelspecialist Gel; beide handen met gel
Nagelspecialist Acryl & Gel; 1 hand met gel, 1 hand met acryl.
Dag 2;
Plaatsen van een nieuwe set nagels French Manicure met sjablonen.
(French Manicure is op basis van white product voor de rand, nagelbed met clear of pink
product)
Nagelspecialist Acryl; beide handen met acryl
Nagelspecialist Gel; beide handen met gel
Nagelspecialist Acryl & Gel; 1 hand met gel, 1 hand met acryl.
Nabehandelen en verwijderen van nagels met een uitgroei van 3 weken French Manicure.
Nagelspecialist Acryl;
1 hand kunstnagels verwijderen, 1 hand kunstnagels nabehandelen met acryl
Nagelspecialist Gel;
1 hand kunstnagels verwijderen, 1 hand kunstnagels nabehandelen met gel
Nagelspecialist Acryl & Gel;
1 hand kunstnagels verwijderen
1 hand kunstnagels nabehandelen
Uitgangspunt hierbij is Model met 1 hand gel en 1 hand acryl. Welke hand welk product is
vrije keuze van de kandidaat. Bij het nabehandelen is de kandidaat vrij in de keuze van
het product; keuze uit gel of acryl.
Bij het verwijderen van de kunstnagels is de kandidaat vrij in de keuze van het
verwijderproces.

De nagels mogen worden afgelakt met een UV-topsealer, welke dient te worden uitgehard in de lamp.
Een nagellak is niet toegestaan.
Tijdsduur van de praktijkexamens techniek gel of acryl of beide tegelijkertijd is 2,5 uur.
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Indien er voor of tijdens het praktijkexamen wordt geconstateerd dat er niet met professionele
producten wordt gewerkt (bijv. omdat er MMA in is verwerkt) zal de kandidaat het examen niet verder
mogen afnemen. Dit vindt plaats zonder teruggave van examengeld.

6. Tijdens de praktijkexamens wordt er gesurveilleerd. Surveillanten noteren op de examenlijst, bij
het corresponderende kandidaatsnummer, een aantal punten die van belang zijn voor het
uitvoeren van een manicure of het maken van kunstnagels (denk aan: verschillende effleurage
bewegingen en massagetechnieken bij de manicure, het verzorgen en het lakken van de nagels,
hygiënevoorschriften, tafelindeling)
Bij de praktijk gel of acryl: hygiënevoorschriften, tafelindeling, juiste werkwijze bij het aanbrengen
van tips of sjablonen, blenden van de tip, werkwijze in het algemeen).
7. Wanneer de kandidaat klaar is met het praktijkexamen, blijft de kandidaat zitten tot de examentijd
verstreken is.
8. Het model dient te wachten tot zij/hij wordt opgeroepen voor het beoordelen van de nagels.
Het model neemt voor de beoordeling het kandidaatsnummer, dat op de tafel was bevestigd, mee.
(zo kan beoordelingscommissie zien dat nummer van model overeenkomt met het nummer van
kandidaat en nummer op beoordelingslijst).
9. De beoordelingscommissie beoordeelt de nagels volgens een gestandaardiseerde
beoordelingslijst.
10. Ten minste 2 commissieleden beoordelen de modellen op de verzorging van de handen,
nagelriemen en het lakken. Tijdens het surveilleren is op de beoordelingslijsten ingevuld of de
kandidaat een zestal verschillende massagetechnieken heeft laten zien. Hiervoor geldt als norm
een aantal massagetechnieken uit het boek Naillevel Basics van Visavi.
11. De uitslag van het praktijkexamen wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen,
schriftelijk meegedeeld. Indien de kandidaat is gezakt, zal hem/haar en de opleider een lijst met
verbeterpunten worden toegestuurd.
Daar de beoordeling door meerdere examinatoren wordt gedaan, kan deze enige tijd in beslag
nemen.
12. Kandidaten die voor bepaalde onderdelen zijn geslaagd, ontvangen hiervoor een certificaat. Bij
het behalen van alle certificaten voor de onderdelen, zal het Allround Nagelspecialist diploma
worden uitgereikt.
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