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De opleiding tot VitaalCoach is eigendom van SCHOTT & CO, Burgh Haamstede  
© Juni 2021 SCHOTT & CO.  

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt op 

enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

 

Voor informatie of vragen: 

 

SCHOTT & CO 

Grevelingenlaan 30  

4328 EW Burgh Haamstede 

www.schottenco.nl  

carel@schottenco.nl  

coriene@schottenco.nl  

0618665115 

0618665109 

 

Verantwoording:  
 
Wij zijn een kennisinstituut op het gebied van voeding, sport en bewegen, 

persoonlijke ontwikkeling, stresspreventie, stresshantering en adequate zorg 

voor jezelf en je omgeving.  

 

De drijvende krachten achter SCHOTT & CO zijn Coriene Lodder en Carel Schott. 

Verder bestaat onze Academie uit een groep gedreven specialisten met als 

gemeenschappelijke missie gezondheidsbevordering en verbetering van 

kwaliteit van leven in de ruimste zin van het woord voor iedereen toegankelijk 

te maken.  

 

Gezondheid is een begrip dat van vele factoren afhankelijk is. Een groot deel 

van onze gezondheid is te verbeteren door ons gedrag te veranderen en waar 

nodig aan te passen. Kwaliteit van leven, het voorkomen van veel welvaart 

gerelateerde aandoeningen en klachten hebben we grotendeels zelf in de hand.  

 

SCHOTT & CO biedt handvatten en mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan. 

Onze ideeën, adviezen en aanbevolen producten zijn met de groots mogelijke 

zorg gekozen en samengesteld. Gebaseerd op een goede balans tussen 

wetenschappelijk onderbouwde feitelijkheden, jarenlange praktijkervaring en 

vertaald naar de praktijk van alledag.  

 

Onze adviezen zijn vooral gericht op preventie en nooit bedoeld ter vervanging 

van enige vorm van medische behandeling of adviezen. In sommige gevallen 

kunnen de adviezen naast medische interventies worden gebruikt, maar altijd 

na bespreking met en toestemming van de behandelend arts of medisch 

specialist.   
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1. Inleiding 

 
'Say yes to new adventures' 

 

1.1 Even voorstellen 
 
 

ank je wel dat je interesse hebt getoond in een opleiding bij SCHOTT & CO. 

Allereerst zullen wij ons eerst aan je voorstellen om je vervolgens mee te nemen 

door onze studiegids voor de opleiding tot VitaalCoach / LeefstijlCoach. Deze 

handleiding heeft als doel je wegwijs te maken in de opleiding, qua opbouw van het 

studieprogramma, regelingen en reglementen. Maar... eerst even kennismaken met ons.  

Onderstaand volgt wie wij zijn, wat je krijgt en waar we voor staan. Dit is vertaald naar 

de missie, visie en kernkwaliteiten en waarden van SCHOTT & CO.  

 

Wie zijn wij?  

 Een team van professionals aangestuurd door Coriene Lodder en Carel Schott . De 

SCHOTT en de CO uit onze naam. 'Mensen' mensen uit de wereld van de 

coaching, training en (para)medische en complementaire zorg,  

 Diëtisten, fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, CrossFit trainers, personal 

trainers, marketing mensen, orthomoleculair deskundigen, mental coaches, 

voedingscoaches, LifeCoaches en gezondheidswetenschappers 

 Wij bieden een originele mix van wetenschappelijke en ervaringskennis altijd 

gericht op toepasbaarheid in de praktijk.   

    

Wat krijg je bij ons? 

- In onze opleidingen doe je veel kennis op. Mede vanuit het zelf ervaren en 

toepassen. Geen trucjes , vaste schema’s of vaste recepten voor succes. Zelf je 

klanten op hun eigen niveau leren bedienen en afstemmen op hun vraag. Dit leidt 

tot resultaat voor iedereen.  

- Docenten en trainers die weten waar het over gaat, met een ruime integrale blik, 

die open staan voor interactie 

- Prachtig en uitgebreid cursusmateriaal, altijd up to date.  Zowel in boekvorm als 

met aanvullende PDF. 

- Onze opleidingen hebben accreditaties of approvals met maatschappelijke 

relevantie. Met deze diploma’s kun je echt aan de slag.   

- Kans om jezelf aan te sluiten bij ons team van trainers en coaches die regelmatig 

opdrachten ontvangen uit de overheid en bedrijfsleven 

- Kortom geen blah blah maar ga en ja!    

 

1.2 Waar staan wij voor?  
 

Missie SCHOTT &CO 

Wij maken gezondheidsbevorderend gedrag laagdrempelig  en op een plezierige wijze 

toegankelijk voor iedereen. Dit vanuit een integraal perspectief waarbij genieten en 

plezier de positieve boventoon voeren.   

 

D 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicm9q58KTZAhXsB8AKHQrKAN0QjRwIBw&url=http://clipart-library.com/hands-shaking.html&psig=AOvVaw3rL--hDQjyBnMBlUWcepBb&ust=1518679577186429


- 5 -     © 2021  Studiegids opleiding tot VitaalCoach / LeefstijlCoach SCHOTT & CO 

 

 

Visie SCHOTT & CO 

Wij vinden dat gezondheid en vitaliteit de optelsom is van meerdere factoren: de 

integrale visie. Fysieke, mentale, emotionele en sociale omstandigheden leiden tot de 

beleving van gezondheid of ziekte. Dit binnen de betekenis die iemand geeft aan zijn of 

haar eigen bestaan.  Het je eigen maken van ‘gezondheidsbevorderend gedrag’ is de 

kern van alle door ons aangeboden trainingen en cursussen. Wij coachen, trainen, leren 

en doceren mensen dit duurzaam te integreren in hun eigen bestaan en dit 

overdraagbaar te maken richting derden. Daarbij maken mensen zichzelf ‘nieuw’ gedrag 

alleen maar eigen wanneer dit leuker, prettiger en meer rendabel is dan het oude 

‘ongewenste’ gedrag.   

 

 De kernwaarden van SCHOTT & CO: 

- Een training, opleiding, cursus of workshop bij ons volgen staat garant voor 

plezierige leermomenten vanuit zelfreflectie. 

- Je komt en gaat met een glimlach 

- We practice what we preach and walk our talk and act the project. 

- Een integrale visie op gezondheid en gezondheidsbevorderend gedrag: 1+1+ 1 is 

niet altijd 3. Het kan ook 111 als uitkomst hebben. 

 

 De kernkwaliteiten van SCHOTT & CO    

- Kennis, passie voor het vak, gedrevenheid en een gezonde relativering ontmoeten 

elkaar in onze inspirerende leer- en trainingsomgeving 

- Mensen zelfsturend en verantwoordelijk maken vanuit een positieve basis  

- Open voor samenwerking en andere ideeën… ‘soms is het anders , kan het beter’  

 

Rondom de aanmelding 

Inzet en motivatie, noodzakelijk zowel voor de opleiding als voor de uitoefening van het 

zelfstandig beroep, zijn voor ons bij de aanmelding belangrijke criteria. Wij hopen deze 

eigenschappen te stimuleren door ons enthousiasme en door onze ervaring. Je kunt bij 

ons altijd terecht met vragen over de opzet van een praktijk of werkkring en andere 

zaken waarvan je denkt dat wij erbij kunnen adviseren. Wij organiseren 

studiebegeleidinguren voor al onze studenten in alle disciplines. Overleg met de docent 

voor eventuele extra begeleiding.  

 

 
 

Wij vertrouwen erop dat je inzet voor deze opleiding even groot is als die van ons en 

rekenen erop dat je trouw iedere week de lessen volgt, de opgegeven stof "verwerkt" en 

praktisch toepast in oefensituaties. Het is juist de routine die succes oplevert. 

 

Je eigen wens om te slagen is ongetwijfeld even groot als de onze. Wij hebben er belang 

bij dat wij goede vakmensen blijven afleveren. 

 

We wensen je veel plezier en succes toe, een leerzame opleiding en een prettige tijd 

samen. 

 

Het docententeam van SCHOTT & CO. 
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2. De Spelregels 

 
‘Deskundige: iemand die zich volgens de regels vergist.’ 

 
P. Valéry 

 

2.1 Toelatingsbeleid  
 

 

lke opleiding, cursus of training binnen SCHOTT & CO kent een aantal spelregels, zo 

ook de onze. Wij kennen een toelatingsbeleid.  Om toegelaten te worden tot de 

opleiding moet de cursist aan de volgende eisen voldoen: 

 

 Wij verwachten van onze studenten een HBO werk - en denkniveau. Een 

afgeronde MBO opleiding strekt tot de aanbeveling maar is geen verplichte eis.  

 Elke aankomende student wordt uitgenodigd voor een kennismaking – en 

introductiegesprek. In dit gesprek word gezamenlijk gekeken naar de motivatie, 

vooropleiding en doelen van de student. Naar aanleiding van dit gesprek volgt een 

advies  betreffende de te volgen lijn binnen de opleiding.  

 

 
 

Vrijstellingen 

Voor een module, of onderdelen binnen een desbetreffende module, zijn vrijstellingen 

mogelijk. Je dient dan voorafgaand aan de opleiding een geldig diploma en de 

eindtermen te kunnen overleggen. Deze eindtermen moeten voor minimaal 80% 

overlappend zijn, slechts dan is vrijstelling voor het desbetreffende onderdeel mogelijk. 

Je dient hiervoor een schriftelijk verzoek te richten aan ons opleidingsinstituut. Wij zullen 

binnen drie weken na dit verzoek schriftelijk uitsluitsel geven. In een persoonlijk gesprek 

bepalen wij graag samen met jou de mogelijkheden. 

 

 

 

 

E 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEh-rGg6XZAhUkKMAKHYLHCKkQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LE_PENSEUR_-_Museo_Rodin-_PARIS.jpg&psig=AOvVaw1cwYYuYhM8hFpmHXgBHVPN&ust=1518684701073802
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Overzicht vrijstellingen binnen de opleiding: Algemeen 

Indien 80 procent van de onderwijsdoelstellingen van een, door de aspirant cursist 

afgeronde eerdere opleiding overeenkomt met de onderwijsdoelstellingen van een 

module zijn er vrijstellingsmogelijkheden. Heb je vrijstelling voor een onderdeel dan mag 

je de lessen wel bij ons volgen. Dit in het kader van opfrissen en een gezond 

groepsproces. Voor de lessen waarvoor je vrijstelling betaal je geen cursusgeld.  

 

2.2 Andere zaken 
 

Vakanties 

Tijdens al onze modules zullen de reguliere schoolvakanties van de betreffende 

vestigingsplaats gevolgd worden. 

 

Groepsgrootte 

De groepsgrootte per klas bestaat uit maximaal 16 leerlingen. Het minimum aan 

cursisten nodig om de gewenste opleiding doorgang te laten vinden is 8 leerlingen. 

 
De lesstof: Theorie en praktijk 

Wij stellen ons tot doel de theoretische en praktische inhoud van de modules zo optimaal 

mogelijk te houden. Nieuwe wetenschappelijke, fenomenologische en empirische 

ontwikkelingen worden door onze docenten op de voet gevolgd. Indien belangwekkende 

inzichten veranderen dan wordt hier door wijzigingen en aanpassing van de lesstof snel 

en adequaat op ingespeeld. 

 

Tijdens de praktijklessen dien je inzicht te verwerven en vaardigheid te verkrijgen in het 

zelfstandig uitvoeren of assisteren bij de uitvoering van een groot aantal praktische 

werkzaamheden. Zoals per lesonderdeel aangegeven. Er wordt gestreefd naar een goed 

evenwicht tussen theorie en praktijk.  
 

Programmeringbeleid en voorschriften lessen 

Volgens de hieronder genoemde voorschriften is per studieonderdeel het lesprogramma 

samengesteld. Deze voorstellen worden regelmatig ter goedkeuring voorgelegd aan de 

opleidingscoördinatoren en zo nodig aan de docentenvergadering. 
 

De organisatie van het te geven onderwijs: 

 

 De tijdsduur van het programma; 

 De tijdsduur per les; 

 Het aantal lessen praktijk/theorie; 

 Wijze van toetsen/beoordelen. 

 

De doelstellingen: 

 

 Algemene doelstellingen van het programma; 

 De doelstelling per les. 

 

De onderwijsinhoud en leermiddelen: 

 

 Leerstof /syllabi; 

 De te hanteren didactische werkvormen; 

 Audio/visuele hulpmiddelen et cetera. 

 

Studievorderingsbeleid 

Tijdens de opleiding worden de volgende zaken getoetst: 

 

 Individuele studieprestaties (vordering, inzet); 
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 Uitoefening van praktische vaardigheden; 

 Aanwezigheid gedurende de lessen; 

 Take-home tentamens en eventuele andere opdrachten. 

 

Als student geef je blijk van je vorderingen door het bijhouden van een eigen 

examendossier. Hier worden de diverse opdrachten, tentamens en andere relevante 

zaken verzameld. We noemen dit het portfolio. 

 

Beroepsprocedure 

Tegen elke beoordeling en/of beslissing betreffende een tentamen of opdracht is beroep 

mogelijk. De leerling kan via de gebruikelijke hiërarchische weg alle mogelijkheden 

belopen om tot een oplossing te komen. Een wenselijke volgorde is in eerste instantie 

met de desbetreffende docent, later met de opleidingscoördinatoren.  

  



- 9 -     © 2021  Studiegids opleiding tot VitaalCoach / LeefstijlCoach SCHOTT & CO 

 

 

3.  De VitaalCoach / LeefstijlCoach 

 

 
 

‘Zorg ervoor dat je het in je vingers krijgt, het ademt, het doorvoelt en doorleeft. 

Maak het je eigen op elk niveau.’  
 
 
 

3.1 Onderwijsleerplan VitaalCoach / LeefstijlCoach 
 

De VitaalCoach (VC)  coacht, begeleidt en adviseert individuen en ‘small groups’ naar een 

gezonde leefstijl.  Dit vanuit een meerdimensionaal perspectief.  In een begeleidingsplan  

werkt de VC toe naar een leefstijl met meer gezondheid, balans en leidend tot meer 

vitaliteit.  Een balans die gebaseerd is op vier pijlers:  

 

 Eet je fit 

 Beweeg je fit  

 Denk en voel je fit 

 Slaap je fit  

 

EET JE FIT 
Gezond en lekker eten, een positieve band en verstandhouding met voedsel opbouwen. 

Op weg naar een natuurlijke manier van voeden en eten passend binnen de leefstijl van 

een cliënt.  

 
 

BEWEEG JE FIT 
Meer bewegen, sporten of trainen. Met plezier en resultaat. Dit alles op een manier die 

het lichaam begrijpt. Het verhogen van de alledaagse bewegingsfrequentie en intensiteit 

met voldoende rust- en herstelmomenten.  
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DENK EN VOEL JE FIT 
Het leren herkennen en managen van de stress en drukte van alledag, saboterende 

patronen en gedachten elimineren. Het helder maken en verwezenlijken van belangrijke 

levensdoelen en thema’s voor de cliënt: persoonlijke ontwikkeling. 

   
 

SLAAP JE FIT 
Slaap is wellicht tegenwoordig onze meest veronachtzaamde herstelmechanisme. De VC 

leert hoe het slaappatroon van een cliënt te analyseren en coachen naar een voor die 

persoon optimaal slaappatroon. We spreken in dit kader van de slaaphygiëne en 

slaapkamer fitness.  

 
 

De VC is allround opgeleid rondom deze vier pijlers van gezondheid en vitaliteit: voeding;  

bewegen,  sporten, trainen;  persoonlijke ontwikkeling en stressmanagement en een 

gezonde slaap. 

 

De vier pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar 

cummulatief. Vitaliteit staat voor energiek, krachtig en gezond.  Interventies op het 

gebied van vitaliteit worden vanuit een meerdimensionaal karakter en perspectief 

gebracht.  

 

3.2 Kerntaken 
  
De VC is in staat om:  

 

 Het niveau van motivatie en de veranderbereidheid en vaardigheid van een cliënt  

in kaart te brengen.  

 Dit om te komen van een veelal ongewenste huidige situatie naar een gewenste 

toekomstige situatie.  

 Het voedingspatroon van een cliënt in kaart te brengen en te komen tot een 

algemeen advies. Cliënten te begeleiden en motiveren met goede 

gezondheidsadviezen adviezen rondom eten en overgewicht, gezonde smakelijke 

voeding integreren in de leefstijl van de cliënt.   

 Het sport en beweeggedrag van de cliënt inzichtelijk te maken en hierin passende 

veranderingen aan te brengen. Het opstarten en onderhouden van beweeg en 

sportactiviteiten, en,  een en ander weg te zetten in een beweegplan.  

 De cliënt inzicht verschaffen in stress en daarmee samenhangende 

gedragspatronen. Deze begeleiden in het opruimen van stress en te komen tot 

een zinvolle invulling van hun leven.  Dit vanuit het wereldmodel van de cliënt. 

 Het slaapgedrag van een cliënt te analyseren en te komen tot adviezen en 

maatregelen die leiden tot inzicht en verbetering van het slaappatroon van een 

cliënt.   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwista7U9qTZAhWkIMAKHbe4AeIQjRwIBw&url=https://www.stuff.co.nz/life-style/well-good/teach-me/76246965/The-science-behind-why-we-struggle-to-sleep-in-the-heat&psig=AOvVaw26RLRNvU6FicD1M1A7LF_y&ust=1518681167078378
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3.3 De opzet van de opleiding 

 
De totale opleiding tot VitaalCoach / LeefstijlCoach kent twee onderwijsvormen: 

 

Pad 1: Een gecomprimeerde vorm van 24 contactdagen die opleidt tot KTNO 

geaccrediteerd diploma VitaalCoach / LeefstijlCoach. Hier worden voeding – sport en 

bewegen – stressmanagement en persoonlijke ontwikkeling meerdimensionaal met 

elkaar verweven.  

 

Dit traject is geaccrediteerd door de KTNO en heeft 78 EC (HBO) punten.  

 

 
 

Pad 2: Dit bestaat uit drie op zichzelf staande blokken die onderling een verdiepende 

overlap vertonen. Elk blok is ook te beschouwen als een op zichzelf staande 

beroepsopleiding. Dit voor de mensen die 1 blok willen volgen en op dat specifieke 

gebied willen komen tot beroepsuitoefening. Deze blokken zijn:  

 

 Opleiding tot VoedingsCoach / GewichtsConsulent 

 Opleiding tot Functional Personal trainer  

 Opleiding tot Life Coach  

 

Na het gevolgd hebben van deze drie opleidingen mag men zich VitaalCoach / 

LeefstijlCoach noemen. 

 

Ieder blok is opgebouwd uit drie modules. Elke module wordt afzonderlijk afgesloten met 

een toetsingsmoment.  

 

Beide paden komen inhoudelijk grotendeels met elkaar overeen. Het eerste pad vraagt 

om meer zelfstandigheid in het maken van huiswerk en opdrachten. De cursist dient hier 

meer inlees – en voorbereidend werk te doen bij de lessen.  

 

LET OP!  

 
Onderstaand vind je de uitleg van de drie aparte leergangen 

voedingscoach – functional personal training en life coach en 
stressmanagement. In ons nieuwe traject (Pad 1) zijn deze drie 

aparte onderdelen geïntegreerd in het geheel.  
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De drie onderdelen zijn: 

 

Opleiding VoedingsCoach / GewichtsConsulent: 

 

 Algemene Voedingsleer - Verdiepende voedingsleer - Praktijkvaardigheden  

 

Na het met goed gevolg afgelegd hebben van deze onderdelen mag men zich 

VoedingsCoach / GewichtsConsulent noemen. Deze opleiding is erkend door de BGN: De 

Beroepsvereniging GewichtsConsultenten Nederland.   

 
Opleiding tot Functional Personal trainer  

 

 Allround fitnesstrainer - Allround Personal Trainer - Medical Personal trainer 

 

Na het met goed gevolg afgelegd hebben van deze onderdelen mag men zich Functional 

Personal trainer noemen. Deze opleiding is approved door de NASM: National Association 

Sports Medicine USA en geaccrediteerd door de EHFA: The European Health and Fitness 

Association.  Met dit diploma kan men zich inschrijven in het Europese Ereps register.  

 

 
 

 

 

 

Opleiding tot Life Coach  

 

 Allround Coaching – Mentale Kracht model – Interventies  

 

Na het met goed gevolg afgelegd hebben van dit traject mag men zich Life Coach 

noemen. Deze opleiding is geaccrediteerd door de NOBCO: De Nederlandse orde van 

beroepscoaches en heeft het EQA predicaat.  

 

 
 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjStIj7_aTZAhVQF8AKHVS8DZkQjRwIBw&url=https://www.gewichtsconsulenten.nl/pages/397/99-Nieuw-logo-voor-de-BGN.html&psig=AOvVaw3Hbqrn5JEdfer-idTPijlS&ust=1518683194955416
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwianO2Q_qTZAhWJN8AKHW5WDlQQjRwIBw&url=https://www.fitnessmentors.com/nasm-ceu/&psig=AOvVaw26karYARy341BX-YBdQ5AH&ust=1518683251188000
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirlMGw_qTZAhWHBsAKHbJgAc4QjRwIBw&url=http://www.ehfa-standards.eu/accreditation&psig=AOvVaw0fHffPkxWhp2jx-Jx2GE-c&ust=1518683314523318
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIoPvQ_qTZAhWKD8AKHQsDAoAQjRwIBw&url=http://www.vanveghelsportstraining.nl/ereps-erkenning-voor-van-veghel-sports-training/&psig=AOvVaw2v7ftYrlHfxvOE1SLoRVic&ust=1518683374174523
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd9u7w_qTZAhXqKMAKHUYQBaEQjRwIBw&url=http://over.springest.nl/2012/03/26/nobcoeqa-nieuw-keurmerk-op-springest/&psig=AOvVaw2rzLxYpqfTVWBR4ln0iK4S&ust=1518683439134532
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3qLyD_6TZAhVEDsAKHSIcASIQjRwIBw&url=https://www.keulseweg.nl/index2.html&psig=AOvVaw2rzLxYpqfTVWBR4ln0iK4S&ust=1518683439134532
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Dit totale traject is ook geaccrediteerd door de KTNO en heeft 78 EC (HBO) punten.  

 

 
 

 

 

Synthese 

In al onze blokken worden verbanden gelegd tussen de eerder behandelde pijlers. De VC 

krijgt zicht op de meerwaarde van een meerdimensionale interventie. Iemand zal 

bijvoorbeeld sneller op gewicht komen wanneer hij naast positieve aanpassingen in zijn 

voedingspatroon daarbij ook gaat bewegen en sporten en heldere doelen stelt.  Ook is 

het voorstelbaar dat een gedemotiveerd persoon met weinig energie zichzelf een stuk 

energieker en vitaler kan gaat voelen wanneer hij letterlijk en figuurlijk in beweging 

komt. Eet hij daarbij de juiste voeding dan krijgt zijn vitaliteit een nog grotere boost.  De 

meerwaarde van een aanpak op meerdere levels staat centraal in de opleiding. 

 

In de volgende hoofdstukken worden alle blokken en modules afzonderlijk 

toegelicht.  
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4. Opleiding tot Gewichtsconsulent /  

Voedingscoach 

 

 
 

'Niet voor vullen maar voeden en genieten in plaats van naar binnen gieten' 
 

4.1 Onderwijsleerplan opleiding tot VoedingsCoach / 
Gewichtsconsulent 
 
Definiëring en afbakening 

 
e gewichtsconsulent is voldoende bekwaam om cliënten te begeleiden in het 

bereiken en behouden van een normaal wenselijk lichaamsgewicht. 

Gewichtsreductie, gewichtstoename en gewichtsbehoud worden gezien als een 

complex verband van meerdere oorzaken: de meerdimensionale visie. Binnen deze visie 

wordt gewichtsproblematiek gedefinieerd als een samenspel van meerdere oorzaken: de 

zogenaamde aspecifieke gewichtsproblematiek. Fysieke –sociale – emotionele en mentale 

aspecten spelen een rol, binnen de context die iemand geeft aan de zin van zijn of haar 

bestaan. 

 

Buiten de beroepsverantwoordelijkheden van de gewichtsconsulent valt de specifieke 

gewichtsproblematiek. Deze is het gevolg van duidelijke pathologische processen die 

leiden tot gewichtstoename of - afname. Deze laatste groep van aandoeningen kent vaak 

een duidelijke ééndimensionale medisch aantoonbare oorzaak. 

 
Taken en vaardigheden van de gewichtsconsulent  

 
De gewichtsconsulent is zowel theoretisch en praktisch voldoende bekwaam om: 

  

 een adequate behandeling te geven in het bereiken en behouden van een 

optimaal lichaamsgewicht gegeven de individuele omstandigheden en 

mogelijkheden van een cliënt met overgewicht en ondergewicht met een 

meerdimensionale oorzaak 

 het herkennen en aangeven van de grenzen van de eigen 

beroepsverantwoordelijkheid; verwijzen en terugverwijzen waar nodig 

 het opstellen van een behandelplan 

 cliënten uitleg kunnen geven over gezonde voeding 

 koolhydraten - vetten - eiwitten – additieven 

 variatie 

 belang van groente en fruit 

 vakantie, feestjes en recepties 

 verpakkingen lezen 

 boodschappen doen 

 hygiëne  

D 
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 cliënten uitleg kunnen geven over bouw en werking van het 

spijsverteringssysteem 

 een communicatief proces aan te gaan met een cliënt om te komen tot een 

optimale interne motivatie die leidt tot een blijvende gewichtsverandering 

 ondersteunende beweegadviezen te geven 

 gebruik te maken van software die als doel heeft een analyse te maken van 

leefstijl, waarvan  voeding een essentieel element is 

 zelfstandig een praktijk te voeren, en kent daarbij de basisprincipes van de 

volgende zakelijke vaardigheden: 

 public relations en marketing 

 relevante verzekeringszaken (WA e.d.)  

 facturering 

 BTW 

 advies, presentaties en voorlichting te geven over voeding, gedrag, motivatie en 

bewegen in relatie tot over - en ondergewicht aan groepen en bij instellingen. 

Hierbij kan gedacht worden aan: dieetclubs, onderwijsinstellingen, bedrijven, 

sport – en fitnessclubs, supermarkten, beurzen etc. 

 verslaglegging en communicatie te onderhouden betreffende individuele cliënten 

en met collega’s uit de overige peri -, para – en medische beroepsgroepen 

 contra - indicaties voor de beroepsbeoefening te herkennen, erkennen en kennen 

 zichzelf op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen binnen de 

beroepsgroep d.m.v.: 

 relevante vakliteratuur lezen en ontwikkelingen toepassen binnen 

  het vak 

 het volgen van bij –en nascholing binnen het vakgebied 

 

4.2 Onderwijsdoelstellingen 
 
Per onderdeel gelden de volgende onderwijsdoelstellingen:  

 
Doelstellingen voor de afzonderlijke vakken: 
 

Algemene voedingsleer 

Macronutriënten:  

 koolhydraten 

 vetten 

 eiwitten 

 alcohol 

 vezels 

Micronutriënten 

 vitamines 

 mineralen 

 fytonutriënten 

Vochthuishouding 

Energie 

 aerobe systeem 

 anaerobe systeem 

 energiebalans:  - positief 

   - negatief 

   - vlak  

bepalen totale energiebehoefte:  

  - basaalmetabolisme 

   - ruststofwisseling 

Waren – en productkennis 

 levensmiddelenleer 

 bereidingswijzen  
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 schijf van vijf  

 voedingpiramide (als gehanteerd in overige Europese landen)  

 etiketten lezen 

 gezondheidsclaims 

 additieven 

 houdbaarheid en conservering 

 hygiënewetgeving, HACCP  

 omgaan met informatiemateriaal 

 

Antropometrie en berekenen 

Vetvrije massa met bepaling 

Body mass index (BMI) 

Middelomtrek meting 

Huidplooimeting 

Basaal metabolisme 

Totale energiebehoefte 

Energievoorraden en - bronnen 

Energiebalans en energieprocenten 

Glycaemische index en glycaemische lading 

 

Anatomie en fysiologie 

De normale structuur en het normale functioneren van de verschillende weefsels en 

organen behorende tot het spijsverteringssysteem.   

Zoals daar zijn: 

 mond:    os 

 slokdarm:    oesophagus 

 maag:    gaster, ventriculus 

 twaalf vingerige darm:  duodenum 

 dunne darm:    jejunum 

    ileum 

dikke darm:    colon ascendens 

    colon transversus 

    colon descenden 

blinde darm:   caecum, appendix vermiformis 

endeldarm:   rectum en anus 

lever:    hepar 

vena porta systeem 

gal en galblaas:  chole 

galafvoer:   ductus choledochus 

alvleesklier:   pancreas 

buikvlies:   peritoneum 

Opbouw, rol en functie van de darmflora 

 pre - en probiotica 

Stofwisseling 

 van eiwitten, vetten en koolhydraten 

     

Pathologie 

De rol van spijsverteringssappen en relevante hormonen 

 amylase, ptyaline 

 trypsine, gastrine, maagzuur, lipase, pepsine, intrinsic factor 

 enterokinase, (darm)amylase, peptidase 

 pancreaslipase, pancreasamylase, proteinase, pancreastrypsine, secretine, 

 pancreozymine, insuline, glucagon gal, cholesterol, CCK adrenaline en cortisol  

 leptine en ghreline 

 

Specifieke en aspecifieke pathologie 

 Risico’s van overgewicht 
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Pathologie in relatie tot overgewicht: 

 obesitas 

 hypercholesterolemie 

 diabetes:  

  type I en type II 

 hart - en vaatziekten 

 metabool syndroom (syndroom X) 

 bepaalde vormen van kanker 

 galstenen 

 gewrichtsaandoeningen 

 ademhalingsproblematiek (apneu) 

 onvruchtbaarheid 

 menstruatiestoornissen 

 jicht 

 bepaalde vormen van depressies 

 overige psychologische aandoeningen 

 sociale problematiek 

Ondergewicht en gevaren, eetstoornissen: 

 anorexia nervosa 

 boulimia nervosa 

 aspecifieke eetstoornis 

Relatie stress, lijnen en overgewicht 

Dieetleer 

 

Gespreksvaardigheden 

 

rapport 

afstemmen 

vragen 

luisteren, samenvatten en doorvragen 

complimenten, begrip en waardering 

 

Motiverende interviewtechnieken 

 theorie 

 empathie 

 weerstand 

 inner and outer locus of control 

 ontwikkeling eigen effectiviteit 

 mobilisatie van de hoop 

 stappen in veranderen 

 

Integratie communicatieleer en motivational interview binnen anamnestisch model: 

empathie 

nuanceren 

faciliteren 

provoceren 

 

Herkennen van rode vlaggen 

Herkennen van gele vlaggen 

Herkennen van oranje vlaggen 

 

Van intake naar optimaliseren motivatie 

Opstellen van een behandelplan 

Voorlichtingskunde 

Presentatieleer 
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Administratieve vaardigheden 

Leren werken met:  

 voedingsdagboek 

 dietary history method, 

 24 hours recall 

 

Leren werken met monitorinstrument op leefstijlgebied VitaalCirkels  

Analyse voedingspatroon op basis van:  

 voedingsdagboek 

 dietary history method, 

 24 hours recall 

 

Zakelijke vaardigheden 

Cliëntendossier 

 Schriftelijke communicatie met overige hulpverleners 

 Werken met digitale voedingsprogramma’s en dossierregistratie 

 

Zelfstandige praktijkvoering: 

 basis principes public relations en marketing 

 relevante verzekeringszaken (WA e.d.) 

 facturering 

 BTW 

 

Bewegen 

 Basis beweegprogramma’s 

 Inzicht in effecten bewegen  

 

Overig 

De vakbladen 

Bereiden: de keuken als onderdeel van de motivatie 

Zin en onzin van diverse supplementen en dieetmethodieken 

 

Na het met goed gevolg afgelegd hebben van deze drie modules mag men zich 

VoedingsCoach / GewichtsConsulent noemen. Deze opleiding is erkend door de BGN: De 

Beroepsvereniging GewichtsConsultenten Nederland.   
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4.3 Werkwijze en opbouw cursus 
 
De cursus duurt 30 dagdelen van drie uur (15 studiedagen). Deze zijn verdeeld over drie 

modules.  

 

 Module 1: Algemene Voedingsleer - 4 dagen 

 Module 2: Verdiepende voedingsleer - 4 dagen  

 Module 3: Praktijkvaardigheden  - 7 dagen  

 

De cursus bestaat uit theorie- en praktijklessen. Ook komen diverse presentaties aan 

bod. De lessen kunnen bestaan uit hoorcollege, praktijkopdrachten, rollenspellen: 

individueel en in groepjes.  De docent zal geregeld huiswerk opgeven. Ook kunnen 

gastlessen verzorgd worden door docenten uit andere disciplines.  

 

De studiebelasting bedraagt tussen de zes en acht uur per week. De cursist ontvangt 

uitgebreid cursusmateriaal en krijgt literatuur aanbevolen. Ook wordt geleerd op 

efficiënte wijze gebruik te maken van digitale hulpmiddelen en bronnen. 

 

De cursus kent deels een MBO 4 werk – en denkniveau en deels een HBO werk en 

denkniveau.  

 

In de cursusteksten zijn verschillende gekleurde tekstblokken opgenomen. Iedere kleur 

heeft betrekking op een specifiek gedeelte binnen deze cursus. 

 

 

 Opdracht 1:  
 

De grijze blokken hebben betrekking op een opdracht die direct betrekking 

heeft op de zojuist behandelde tekst. Zie deze opdrachten als een 

parkeermoment om de betekenis van de stof beter tot je door te laten dringen. 

Lees de tekst en voer de opdracht uit. Verzamel de uitwerking van deze 

opdrachten in een portfolio. Tijdens de lessen worden de opdrachten, indien 

wenselijk, besproken. 

 

 

 

 Klassikale discussie:  

 
Binnen de blauwe blokken wordt een stelling geponeerd. Klassikaal wordt 

discussie gevoerd rondom deze stelling. Kom voor je mening uit en 

beargumenteer deze. 

 

 

 

 Informatieblok 1: 
 

De rode informatieblokken laten een ander licht schijnen op schijnbaar 

vanzelfsprekende algemeen geldende opvattingen. Deze zijn bedoeld om je met 

een kritische blik te leren kijken naar veronderstellingen. 
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Receptuur 1: 
 

De groenachtig gekleurde blokken attenderen je op leuke receptuur. Denk 

hierbij aan zaken als leuke tussendoortjes, ontbijttips, een vitamineboost 

 et cetera. 

 

 
 

 In beweging 1: 
 

De gele blokken laten een leuke oefening of training zien. Simpel, effectief, om 

eventueel aan je cliënten mee te geven. 
 

 

 

4.4 Toetsing 
 

Een minimaal aanwezigheidspercentage van 80% geldt voor alle lessen.De opleiding tot 

gewichtsconsulent wordt afgesloten met een examen, zowel theoretisch als praktisch. In 

dit examen worden de kandidaten getest of zij voldoende bekwaam zijn om cliënten te 

begeleiden binnen de grenzen van hun kennis en vaardigheden. 

 

Tijdens de cursus maakt de cursist diverse opdrachten. De uitwerkingen worden 

verzameld in een apart document, het zogenaamde examendossier. 

 

Daarnaast zijn er een aantal opdrachten die door de docent beoordeeld worden. Deze 

dienen voor het einde van de cursus met een ‘voldoende’ afgesloten te worden. Iedere 

opdracht kent één herkansingsmoment. Het te laat inleveren van een opdracht geldt als 

een herkansingsmoment.  

 

De cursus wordt afgesloten met een theorie en praktijkexamen. Het theorie examen 

bestaat uit 50 multiple choice vragen met 3 keuzemogelijkheden. Het praktijkexamen 

bestaat uit het begeleiden van een cliënt. De cursist levert hiervan een verslag in. In dit 

verslag staat een omschrijving van de algemene - en de voedingsanamnese, het advies 

en behandelplan en een eigen beschouwing betreffende deze cliënt. De voortgang van de 

behandeling wordt beschreven over een periode van een aantal weken. Beide  

eindexamenonderdelen dienen minimaal met een ‘voldoende’ beoordeeld te zijn. De 

herkansing van deze twee onderdelen vind in het daarop volgende cursusjaar plaats.  

 

Na het met goed gevolg afgelegd hebben van dit examen ontvangt de cursist het diploma 

‘Gewichtsconsulent’. Er is de mogelijkheid tot het doen van een examen bij de TCI: 

stichting toetsing commissie inter-educatief  
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4.5 Overzicht studiebelasting  
 
 

 
Lesstof 

 

 
Contacturen 

 
Zelfstudie 

 
Totale 

studiebelasting 
 

 

Anatomie en fysiologie 

 

 

15 

 

 

21 

 

36 

 

Algemene voedingsleer 

 

 

26 

 

51 

 

77 

 

Meten: Antropometrie 

 

 

3 

 

6 

 

9 

 

Pathologie 

 

 

10 

 

12 

 

22 

 

Communicatieve 

vaardigheden 

 

 

12 

  

18 

 

30 

 

Administratieve vaardigheden 

  

 

3 

 

3 

 

6 

 

Zakelijke vaardigheden 

 

 

6 

 

12 

 

18 

 

Bewegen 

 

 

6 

 

12 

 

18 

 

Casuïstiek 

 

 

9 

 

48 

 

57 

 
Eindtotaal 

 

 
90 

 
183 

 
273 
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5. Opleiding tot Functional Personal Trainer 

 

 
 

‘Sport is de speelgoedafdeling van het leven.’  
 

J Cannon 
 

5.1 Inleiding 

 
porten en bewegen is heerlijk, mee eens? Of gruw je ervan? De laatste vraag is 

waarschijnlijk niet eens op jou van toepassing anders zou je nu bij de verkeerde 

opleiding zitten. Bewegen zit in onze genen. De mens is ontworpen om te bewegen. 

Binnen het dierenrijk zijn wij de meest allround specialist. We blinken nergens direct in 

uit maar zijn de beste tienkampers die er bestaan. Een jachtluipaard loopt harder, een 

aap kan beter turnen, een beer is sterker, een otter kan beter zwemmen maar wij 

kunnen alles; lange stukken wandelen, hardlopen, sprinten, zwemmem, klimmen, rollen, 

kruipen klauteren, met voorwerpen aan de slag……. geen dier overtreft ons in algemene 

bewegingsvaardigheden  In ons brein worden de meeste neurale netwerken uitbesteed 

aan ‘bewegen’, het grootste deel van ons lichaam bestaat uit een bewegingsapparaat en 

een cardiovasculair systeem wat hier grotendeels ten dienste van staat. Talloos 

wetenschappelijk onderzoek laat zien dat mensen op alle fronten beter functioneren 

wanneer ze regelmatig bewegen gegeven hun eigen mogelijkheden. Plezier en uitdaging 

staan daarbij centraal. 

 

‘Practise what you preach’ is een lijfspreuk waar wij ons als opleider voor een groot deel 

in kunnen vinden. “Walk your talk” heeft dezelfde lading. Een aanzienlijk onderdeel van 

de opleiding is daarom ervaringsgericht. Wat je zelf eerder ervaren hebt, kun je met 

meer overtuiging en inlevingsvermogen overbrengen op je cliënten.  Ongeveer de helft 

van de lessen speelt zich daarom af in het bos, op de atletiekbaan of in de sportschool. 

De essentie hierbij is dat je (weer) plezier leert ervaren bij bewegen, binnen je eigen 

mogelijkheden. Is ‘prestatie’ een deel van je plezier? Leef je uit, ben je minder 

competatief ingesteld? Geniet van het bewegen. Veel mensen doen beiden. We maken 

onderscheid tussen sporten en bewegen. Gezond sporten leidt tot functieverbetering, 

bewegen heeft als bedoeling functiebehoud en vertraagt het gestaag moeten inleveren 

van bewegingsvaardigheden. De mens heeft tot op hoge leeftijd de mogelijkheid tot het 

behoud van een hoogwaardig bewegingspatroon en zelfs functieverbetering. Kijk maar 

eens naar de indringende documentaire Autumn Gold.  

 

Een deel van de lessen heeft betrekking op anatomie en pathologie. Je eigen lichaam en 

dat van je medestudenten dient daarbij als belangrijk studiemateriaal. Dit betekent dat 

we soms ‘aan elkaar gaan zitten’. Vooral bij het vak: ‘anatomie in vivo’ (anatomie aan de 

levende mens). Voor sommigen die uit de wereld van de verzorging en massage komen 

S 
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is dit gesneden koek, voor anderen totaal nieuwe stof. Belangrijk is dat iedereen zich 

prettig voelt bij de aangeboden lesstof en werkvormen en dat grenzen worden 

gerespecteerd en aangeven waar nodig.     

 

De cursus wordt voorzien van uitgebreid cursusmateriaal. Sommige delen als prettig 

leesbare reader, andere delen als losse hand-outs, soms als een PowerPoint. Daarnaast 

is er sprake van diverse verplichte en aanbevolen literatuur.     

 

We doen ons best om alle informatie volgens de laatste stand van zaken zo actueel 

mogelijk en op een verantwoorde manier onderbouwd aan te bieden. In de moderne 

gedigitaliseerde wereld gaan ontwikkelingen razendsnel, we zitten overal bovenop en 

houden de stromingen nauwlettend in de gaten. Onze intentie is om je een goede eigen 

koers te laten varen en niet zomaar met alle winden mee te waaien. Mocht je 

verbeterpunten weten betreffende de aangeboden stof en methodieken, we staan overal 

voor open. Opbouwende kritiek is altijd welkom.    

 

Na het met goed gevolg afgelegd hebben van de opleiding mag men zich Functional 

Personal trainer noemen. Deze opleiding is approved door de NASM: National Association 

Sports Medicine USA en geaccrediteerd door de EHFA: The European Health and Fitness 

Association.  Met dit diploma kan men zich inschrijven in het Europese Ereps register.  

 

 
 

 

5.2   Definiëring en afbakening 
 
De Functional Personal Trainer (FPT) is voldoende bekwaam om cliënten te begeleiden in 

het gezond en verantwoord bewegen en sporten ter vergroting van de vitaliteit.   

 

Gezond en verantwoord bewegen stoelt op een samenspel van meerdere factoren: de 

meerdimensionale visie. Fysieke – sociale – emotionele en mentale aspecten spelen een 

verbindende rol, binnen de context die iemand geeft aan de zin van zijn of haar bestaan. 

 

Taken en vaardigheden van de FPT:  

 

De FPT is zowel theoretisch en praktisch voldoende bekwaam tot: 

  

 het geven van adequate beweeg- en trainingsadviezen in het bereiken en 

behouden van een optimale vitaliteit gegeven de individuele omstandigheden en 

mogelijkheden van een cliënt of groepen vanuit een meerdimensionale context. 

 via diverse meetmethodieken een beginsituatie van een cliënt in kaart kunnen 

brengen 

 in overleg met de cliënt komen tot een gewenste situatie: doelstellingen bepalen  

 het opstellen van een behandelplan, i.e. een trainingsschema aan de hand van de 

begin – en gewenste situatie 

 het herkennen en aangeven van de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid 

binnen de kaders van je kunnen; verwijzen en terugverwijzen waar nodig 

 beschikken over voldoende didactische vaardigheden om een en ander op een 

verantwoorde, stimulerende en motiverende manier over te weten brengen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwianO2Q_qTZAhWJN8AKHW5WDlQQjRwIBw&url=https://www.fitnessmentors.com/nasm-ceu/&psig=AOvVaw26karYARy341BX-YBdQ5AH&ust=1518683251188000
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 cliënten uitleg kunnen geven over gezond bewegen 

 het toepassen van variatie; het crossover principe 

 het kunnen evalueren en bijsturen van een behandelplan 

 het kunnen evalueren van het eigen functioneren 

 het kunnen evolueren van de eigen vaardigheden.  

 

5.3   Leerdoelen 
 

Per onderdeel gelden de volgende onderwijsdoelstellingen voor de afzonderlijke vakken. 

De FPT kent de volgende begrippen en termen: 

 
Leerdoelen testen en meten 

Lichaamsmetingen: 

 

De cursist kent het begrip: sportmedisch profiel. 

 

De cursist is in staat een sportmedisch profiel te meten en te interpreteren.   

 

De cursist kent de belangrijkste meetmethodieken om te komen tot de bepaling van de 

vetmassa en de vetvrije massa van een cliënt, te weten:     

 

- Vierpuntsmeting huidplooien 

- Bio-impedantiemeting 

- Grafiek volgens Deurenberg 

 

De cursist kent de lokalisaties van de vierpuntsmeting huidplooimethodiek: 

 

- Biceps 

- Triceps 

- Angulus inferior scapulae 

- Supra iliacaal 

 

De cursist kent het percentage spiermassa als normaal vanuit de vetvrije massa. 

 

De cursist kent de voor –en nadelen van de verschillende meetmethodieken. 

 

De cursist kent het begrip skeletbreedte en weet hoe deze te meten. 

 

De cursist kent het begrip BMI en samenhangende beperkingen.  

 

De cursist kent het begrip buikomvang, weet deze te meten en kan de gevonden 

waarden  interpreteren. 

 

De cursist is in staat om te komen tot omvangsmetingen van de extremiteiten. 

 

De cursist is in staat om te komen tot een bloeddrukmeting en de gevonden waarden te 

interpreteren.  

 

Prestatiemetingen: 

 

De cursist is in staat tot het afnemen van een 1 RM test als parameter om te komen tot 

efficiënte krachttraining. 

 

De cursist kent het begrip Conconitest en weet: 
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- Deze af te nemen op een loopband 

- Kan een grafische voorstelling maken van de gemeten waarden 

- Weet hieruit het omslagpunt te destilleren 

- Kan dit koppelen aan de begrippen lactaat 1,2,3,4 en 4 plus 

- Kan deze waarden vertalen naar een loop / trainingsadvies 

 

De cursist kent de UKK wandeltest en weet deze te interpreteren en uit te voeren. 

 

De cursist kent de Coopertest en halve Coopertest en weet deze te interpreteren en uit te 

voeren. 

 

De cursist kent de O'Neill rowing test en weet deze te interpreteren en uit te voeren. 

 

Bewegingsanalyses: 

 

De cursist is in staat om te komen tot een globale loopanalyse van een cliënt en weet: 

 

- Hieruit een advies te geven betreffende hak – midden – en voorvoetlanding 

- Hieruit de functionaliteit van core stability te plaatsen 

- Algemene adviezen te geven over voetplaatsing – beenbewegingen –  

romphouding – armbewegingen en hoofdhouding 

 

De cursist is in staat een zinvol schoenadvies te geven rekening houdend met de wetten 

van belasting en belastbaarheid en de turnovertijden van weefsels.  

 

De cursist is in staat om een globale bewegingsanalyse te maken van een: 

 

- Squat 

- Lunge 

- Deadlift 

- Good morning 

- Clean and press 

- Snatch 

 

En daarbij de waargenomen verzwakkingen en verkortingen te vertalen naar een zinvol 

functioneel bewegingsadvies. 

 

Leerdoelen Anatomie 
 
Theorie: 

 

Plaatsbepalende uitdrukkingen 

 

De cursist kent de volgende terminologie die gebruikt wordt voor plaatsbepaling: 

 

De anatomische stand 

Bovenste extremiteit 

Onderste extremiteit 

Mediaal - Lateraal 

Proximaal - Distaal 

Centraal - Perifeer 

Ventraal - Dorsaal 

Craniaal - Caudaal 

Superior - Inferior 

Radiaal - Ulnair  

Palmair - Plantair 
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Sinister - Dexter 

 

De cursist kent de volgende terminologie die gebruikt wordt voor richtingsbepaling: 

 

Transversale of frontale as 

Sagittale as 

Longitudinale as 

 

Frontale vlak 

Sagittale vlak 

Transversale vlak  

 

De cursist kent de volgende terminologie die gebruikt wordt voor algemene 

bewegingsbepaling en gekoppeld aan de bewegingen in diverse gewrichten: 

 

flexie - extensie 

anteflexie - retroflexie 

ventraalflexie - dorsaalflexie 

palmairflexie - dorsaalflexie 

dorsaalflexie - plantairflexie 

latero (lateraal)flexie: links en rechts 

 

radiaaldeviatie - ulnairdeviatie 

 

abductie  -adductie 

horizontale abductie  - horizontale adductie 

 

rotatie  

exorotatie - endorotatie 

 

circumductie 

 

torsie 

 

supinatie - pronatie 

 

inversie: combi plantairflexie - adductie - supinatie 

eversie: combi dorsaalflexie - abductie - pronatie 

 

elevatie - depressie 

protractie - retractie  

mediorotatie - laterorotatie 

 

De cursist is in staat om assen en bijbehorende vlakken aan elkaar te koppelen. 

 

De cursist is in staat de bewegingen voor de verschillende gewrichten te koppelen  aan 

een as en te plaatsen in een vlak 

 

De cursist kent de volgende gewrichten: Voor wat betreft lokalisatie - aantal assen - 

bewegingsmogelijkheden: 

 

art. humeri: schoudergewricht 

art. acromio clavicularis (ac gewricht) 

art. cubiti: ellebooggewricht 

polsgewricht 

vingergewrichten 
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art. sacroiliacala: SI gewricht 

art. coxae: heupgewricht 

art. genus: kniegewricht 

art. talocruralis: bovenste spronggewricht 

art. subtalare: onderste spronggewricht 

 

columna vertebralis: wervelkolom 

cervicaal deel 

thoracaal deel 

lumbaal deel 

 

De cursist kent de termen: 

 

lordose - kyphose 

S - scoliose 

C - scoliose 

 

De cursist kent de volgende botstructuren: lokalisatie en naam: 

 

Sternum 

Costae 

Clavicula 

Scapula 

Columna vertebralis 

Pelvis 

Sacrum 

 

Humerus 

Radius 

Ulna 

Pols: niet nader te benoemen 

 

Femur 

Patella 

Tibia 

Fibula 

Calcaneus 

Talus 

Middenvoet: niet nader te benoemen  

 

De cursist kent de algemene bouw van een gewricht en de volgende termen: 

 

gewrichtskapsel 

gewrichtsbanden 

synovia 

 

De cursist kent de algemene bouw van een spier en de volgende termen: 

 

fascie: spierbindweefsel 

peesweefsel 

contractiel weefsel: actine en myosine 

origo - insertie 

 

De cursist kent de verschillende contractievormen: 

 

concentrisch - excentrisch - statisch 
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auxotonisch - isometrisch - isotonisch 

 

De cursist kent de namen en functie van de verschillende hulpapparaten: 

 

fascies  

bursae 

peesschedes 

sesambotjes 

 

De cursist kent de belangrijkste functies en de globale opbouw van de fascia: 

 

 tension – compression system 

 spring mechanism  

proprioceptieve functie  

lichaamsgeheugen 

reactie op stress 

colloidale – synoviale eigenschappen  

 

 

De cursist kent de namen, ligging en lokalisatie en functie van de volgende grote 

Anatomy Trains of Fascial Lines. De origo's en inserties van de aparte ‘traditionele’ 

inzichten uit de anatomie dienen globaal gekend te worden (Nederlands). De exacte 

Latijnse benamingen hiervan (o en i) worden niet van de cursist verwacht.  

 

Anatomy Trains Thomes Myers:  

 Superficial back line 

 Superficial front line  

 Front line: dorsaal 

 Front line: ventraal 

 Spiral line 

 Lateral line 

 Deep front line 

 

Praktijk: 

 

De cursist kent de trainingsdriehoek met de begrippen: 

 Overloed 

 Sport en bewegingsspecifiek  

 Transfer 

 Resultaat 

  

Vertaling naar de fitness en free weights. 

 

De cursist dient inzicht te tonen in het gebruik van algemene fitness apparatuur en vrije 

gewichten dit voor wat betreft de volgende zaken: 

 

welke botstukken bewegen 

welke gewrichten worden daarbij gebruikt 

om welke as - in welk vlak wordt bewogen 

welke anatomy trains voeren de beweging uit 

hoe heten deze bewegingen 

een uitspraak te kunnen doen over de functionaliteit van de oefening 

een uitspraak te kunnen doen over een relevante transfer naar functioneel 

bewegen    

 

De cursist kent het begrip en toont inzicht in functionele bewegingsketens.  
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Leerdoelen Inspanningsfysiologie en Trainingsleer 

 
De cursist kent en begrijpt de volgende omschrijving van het begrip training: 

 

‘Het systematisch toedienen van prikkels aan het lichaam met als doel 

homeostase verstoring teneinde een vooraf bepaald doel te bereiken.’  

 

De cursist is in staat om binnen de hierboven vermelde definitie de volgende termen te 

begrijpen, verwerken en integreren: 

 

- Overload 

- Specifieke prikkeling spiervezels 

- Specifieke prikkeling energiesysteem 

 

De cursist kent daarnaast de volgende terminologie als gangbaar binnen de trainingsleer: 

 

- Functie vormt 

- Vorm bepaalt functie 

- Weefselturnover: turnovertijden voor de belangrijkste weefsels 

- Supercompensatie 

- Wet van de verminderde meeropbrengst  

 

De cursist kent de effecten van training op de weefselturnovertijden gekoppeld aan het 

principe van overload. 

 

De cursist toont inzicht in en kent de begrippen: ‘zelfstabilisatie – zelforganisatie’ en weet 

deze te hanteren als binnen de trainingsleer. 

 

De cursist weet het verschil tussen vetvrije massa en vetmassa. De cursist weet deze 

begrippen te koppelen aan de effecten van training.  

 

De cursist kent de algemene verhoudingen binnen de vetvrije massa gekoppeld aan de 

verschillende weefsels.  

 

De cursist weet de belangrijkste verschillen tussen glad spierweefsel – hart spierweefsel 

en dwars gestreept spierweefsel. 

 

De cursist kent de opbouw van dwarsgestreept spierweefsel van macro naar micro.  

 

De cursist kent de drie hoofdtypen spiervezels als aangetroffen binnen dwarsgestreept 

spierweefsel:  

 

- Type I: aeroob; rood  

- Type II a: intermediate; rood / wit  

- Type II b: krachtig en explosief;  wit 

 

De cursist weet en kent de belangrijkste eigenschappen per soort spiervezel en de 

onderlinge verschillen.  

 

De cursist kent het begrip mitochondrium en de belangrijkste functie van een 

mitochondrium. 

 

De cursist kent de begrippen concentrische, excentrische en statische contractie.  

 

De cursist weet het krachtsverschil tussen een excentrische en concentrische contractie. 
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De cursist kent de volgende begrippen: 

 

- Spierhersteltijden: per spiervezeltype 

- Out of failure  

- Full range of motion  

- Carry Over 

- Maximum Effort  

 

De cursist kent het begrip 1 RM en weet hoe deze te bepalen.  

 

De cursist kent bij benadering de optimale trainingsprikkels die toegediend dienen te 

worden per type spiervezel. Dit gekoppeld aan de begrippen: 

 

- Set 

- Reps per set 

- Tijd per set  

- Aantal sets 

- Zwaarte in verhouding tot 1 RM 

- Hersteltijden tussen sets 

- Hersteltijden tussen trainingen 

- Metabole, anabole en neurologische effecten  

 

Dit voor accenten die binnen een training gelegd kunnen worden op: 

 

- Coördinatie 

- Uithouding  

- Kracht 

- Spiergroei  

- Power 

- Plyometrie 

- Stabiliteit  

 

De cursist kent het begrip energie en weet dit te koppelen aan diverse lichaamsfuncties. 

 

De cursist kent de diverse levensvoorwaardelijke energiebronnen.  

 

De cursist kent het begrip ATP en de rol ervan in het menselijk lichaam. 

 

De cursist kent de drie energieleverantiesystemen: 

 

- Fosfaatpool of anaeroob alactische systeem 

- Anaeroob lactische systeem   

- Aerobe systeem  

 
De cursist kent van deze drie systemen de optimale werkingstijden en hun functie binnen 

het menselijk lichaam.  

 

De cursist kent de begrippen lactaatvorming en omslagpunt en de invloed daarvan op het 

functioneren van de energiesystemen.  

 

De cursist begrijpt hoe de bovenstaande leerdoelen te verwerken in een functionele 

training.  

 

De cursist kent de grondmotorische eigenschappen uit de afkorting CLUKSS. 

 

- Coördinatie 

- Lenigheid 
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- Uithouding  

- Kracht 

- Snelheid 

- Stabiliteit 

 
De cursist kent en begrijpt de volgende aspecten en terminologie rondom de core 

stability.  

 

Definitie van de core: 

 

‘Het geheel van buikspieren, rugspieren, bekkenbodemspieren en diafragma, anatomisch 

en functioneel verbonden met omliggende musculatuur in neuromusculaire ketens. Met 

als functie het mogelijk maken van Kinetic Chain Movements en garanderen van 

rompstijfheid bij bewegingen van de extremiteiten.’  

 

Hoofdfuncties van de core: 

 

- Stabilisatie van de romp: ‘rompstijfheid’   

- Stelt extremiteiten in staat kracht te ontwikkelen   

 

De cursist heeft zicht op totaal beeld van krachtlijnen wat gevormd en geboden wordt 

door de optelsom van alle tot de core behorende musculatuur.    

 

De cursist kent de rol en functies van de fascie: 

 

- Biedt samenhang in musculatuur 

- Heeft contractiele vermogens 

- ‘Informeert’ het zenuwstelsel over lichaamspositie 

  

De cursist kent en begrijpt het mechanisme van functionele aanpassingsmechanismen in 

relatie tot verschijningsvormen als:  

 

- bewegingsbeperkingen 

- verstoorde zenuwinformatiestroom  

- verklevingen  

- verkortingen 

- verzwakking 

  

De cursist kent het verschil in de mechanismen van verkorting en verzwakking in relatie 

tot: 

- type I: Langzame rode vezels: Tonisch: houding - verkorting 

- type II: Snelle witte spieren: Fasisch: beweging en acute stabiliteit 

 

De cursist kent de globale ligging en functies van de belangrijkste tonische Anatomy 

Trains: 

 

- mm.tricpes surae 

- m. iliopsoas 

- mm.hamstrings 

- mm.adductoren 

- m.tensor fascia latae 

- mm. erector trunci - lumbale gedeelte 

 

De cursist kent de globale ligging en functies van de belangrijkste fasische Anatomy 

Trains: 

 

- m. quadriceps vastus medialis 
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- mm.gluteii max / med / min. 

- alle buikmusculatuur 

- mm. peronei 

- mm. erector trunci (borstgedeelte) 

 

De cursist kent en herkent de relatie tussen spierverkorting en spierverzwakking binnen 

het kader van functionele aanpassingsmechanismen.  

 

De cursist kan de begrippen core stability, verkorting en verzwakking integreren binnen 

het geheel van functioneel trainen.   

 

De cursist kent de begrippen transferprincipe en general physical skills als 

noodzakelijkheid om te komen tot een effectieve functionele training. 

 

De cursist kent de drie basiselementen van de general physical skills: 

 

- Propriocepsis  

- Coördinatie 

- Stabiliteit   

 

De cursist kent het begrip myotatische reflex.  

 

De cursist kent de (ongewenste) gevolgen van passief rekken: 

 

- afname alertheid spier  

- toename blessuregevoeligheid 

- toegenomen rektolerantie 

 

De cursist toont inzicht in functionele lenigheid en flexibiliteit als noodzakelijk voor 

specifieke sportbeoefening.  

 

De cursist kent de belangrijkste voorwaarden en uitvoering van actief stretchen: 

 

- Spier op lengte brengen 

- In gerekte positie spier contractie laten geven: 8 – 10 seconden 

- Ontspanningsmoment creëren: 20 – 30 seconden 

- Rek vergroten 

- 2- 3 x herhalen  

 

De cursist kent de belangrijkste voorwaarden en uitvoering van dynamisch stretchen: 

 

- Actief licht verend met een korte ‘hold’ 

- Toniserend  effect creëren  

- Inbrengen van cardiovasculaire component 

- Binnen bewegingstraject van de sport   

- 2- 3 x herhalen  

 

De cursist kent en begrijpt de term habituele spierlengte. 

 

De cursist kent de voorwaarden om te komen tot een vergroting van de habituele 

spierlengte: 

 

- Trainen in full range of motion 

- Toepassen van actieve vormen van stretching  

 

De cursist is in staat alle bovengenoemde terminologie en begrippen te vertalen naar en 

toe te passen in een praktisch lesmoment.  
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Leerdoelen didactiek en opstellen van beweegplan  
 

De cursist is in staat om te komen tot het opstellen van een beweeg en lesplan voor de 

begeleiding van een individu of kleine groepen.    

 

De cursist kent het begrip didactiek in de context van kennisoverdracht.   

 

De cursist kent de meest gebruikte werkvormen en weet deze situatie afhankelijk in te 

passen:  

 

- Aanbiedend 

- Gespreksvormen 

- Zelfwerkzaamheid 

- Rollenspel 

 

De cursist kent en begrijpt de meest basale didactische driehoek: 

 

- praatje 

- plaatje 

- daadje 

 

De cursist kent het principe van tops en tips in relatie tot feedback volgens het 

sandwichmodel. 

 

De cursist begrijpt het belang van duidelijke en gefaseerde instructie.  

 

De cursist kent en ziet het belang van: 

 

- motivatie 

- succeservaring 

 

De cursist is in staat tot het afnemen van een anamnese met als doel om te komen tot 

een macro - meso en microdoel. Binnen dit kader rode vlaggen te herkennen en 

erkennen.  

 

De cursist kent de belangrijkste rode vlaggen rondom een beweegprogramma: 

 

- hartproblemen  

- arts die advies heeft gegeven betreffende bewegen 
- inspanning → pijn op de borst? 

- inspanning → pijn in gewrichten?  

- medicatie → bewegingsapparaat / hart?  

- andere beperkingen? 

 

De cursist is in staat een lesplan op te zetten met daarin verwerkt: 

 

- duidelijk doel 

- keuze van werkvormen 

- een warming up , kern en cooling down te integreren 

- samenvattingen te geven waar nodig 

- les af te sluiten 

- een les te evalueren 

- veiligheid te creëren voor deelnemer(s) 

- rode vlaggen te herkennen 

  

De cursist is in staat de volgende wetmatigheden te verwerken in een lesplan: 
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- Differentiatie vanwege adaptatie 

- Overload vanwege adaptatie 

- Wet van de verminderde meeropbrengst 

- Reversibiliteit (‘use it or lose it’) 

 

De cursist is in staat de volgende elementen te verwerken in een lesplan: 

 

- Leerdoelen: wat te leren? 

- Doelgroep: Wie is je publiek? 

- Tijdsduur: Hoe lang en opbouw: warming up – kern – cooling down 

- Vereisten: Wat heb ik nodig? 

- Veiligheid borgen   

 

De cursist is in staat en toont inzicht in de volgende termen rondom een lesplan 

 

- het begrip eindtermen opstellen 

- noodzakelijke mindset trainer / deelnemer(s) 

- keuze van werkvormen 

- opbouw van de les  

 
Leerdoelen Blessureleer 
De cursist kent de twee definities van het begrip ‘blessure’. Gekoppeld aan: 

 

- Structurele weefselveranderingen 

- De ‘gezondheid’ van weefsel   

 

De cursist kent de 4 meest genoemde ontstaansoorzaken van blessures en toont inzicht 

in combinaties van deze oorzaken: 

 

- Exogene factoren 

- Endogene factoren  

- Acuut 

- Surmenage 

 

De cursist kent het verschil tussen een fysiologisch beloop en een chronisch beloop van 

een blessure.  

 

De cursist kent de algemene bouw en kenmerken van bindweefsel.  

 

De cursist kent het begrip extra cellulaire componenten en de termen matrix en 

grondsubstantie in relatie tot bindweefsel. 

 

De cursist kent de meest kenmerkende eigenschappen van de cellulaire structuren als 

voorkomend in bindweefsel van het bewegingsapparaat: 

 

- Fibrocyt – fibroblast 

- Chondrocyt – chondroblast 

- Osteocyt – osteoblast – osteoclast  

- Mest – of mastcellen 

- Vetcellen 

- Afweercellen   

 

De cursist kent de extra cellulaire componenten afzonderlijk: 

 

- Collagene vezels 
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- Elastine vezels 

- Grondsubstantie 

- Water 

- Overige eiwitten 

 

De cursist kent de belangrijkste functies van het bindweefsel: 

 

- Verbindende functie 

- Steunende functie 

- Beschermende functie 

- Immuniteit 

- Informatievoorziening 

- Transport en voeding  

 

De cursist kent de verschillende aanpassingsmechanismen van bindweefsel op training en 

belasting: 

 

- Zelfstabilisatie 

- Zelforganisatie 

 

De cursist kent de verschillende herstelreacties van bindweefsel op beschadiging, voor 

wat betreft tijd en kenmerken en consequenties voor belasten: 

 

- Ontstekingsfase 

- Proliferatiefase 

- Wondcontractie 

- Productiefase 

- (Re)Organisatiefase 

- Integratiefase 

 

De cursist kent en herkent de volgende termen en de achterliggende fysiologische 

principes: 

 

- Calor 

- Rubor 

- Tumor 

- Dolor 

- Functio Laesa  

 

De cursist kent de belangrijkste verschillen tussen aspecifieke blessures en specifiek 

letsel. 

 

De cursist kent en herkent de meest voorkomende ‘rode vlaggen’. 

 

De cursist kent en herkent de meest voorkomende ‘gele vlaggen’. 

 

De cursist kent en herkent wanneer sprake is van herstelbelemmering en wat daarvan de 

meest algemene oorzaken van zijn.      

 

De cursist kent in grote lijnen de effecten van stress en de gevolgen voor de 

belastbaarheid en herstelvermogens van bindweefsel. 

 

De cursist kent de termen: 

 

- Illness beliefs 

- Coping  

- Mentale / emotionele componenten als predisponerende factor bij blessureleed 
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De cursist kent de effecten van cortisol op de belastbaarheid en herstelvermogens van 

bindweefsel.     

 

De cursist kent de top 10 van foutenanalyse binnen een training of trainingsperiode. 

 

De cursist kent de drie fasen van verschijningsvorm van een blessure en het daarmee 

samenhangende advies over belasting en training. 

 

De cursist is in staat tot het maken van een blessurerisicoprofiel van en het inzetten van 

de juiste preventieve maatregelen.     
 

 
Leerdoelen aspecifieke / functionele syndromen  
De cursist kent en begrijpt de termen aspecifieke aandoeningen en functionele 

syndromen. De cursist is in staat onderstaande termen te plaatsen in relatie tot deze 

klachten en syndromen:  

 

- Meerdimensionale oorzaak 

- Sterk gekoppeld aan gedrag 

- Aspecifiek karakter 

- Functionaliteit van de klacht  

- Welvaartsgerelateerde klachtenbeelden 

- Stress 

- Coping  

- Rol van de behandelaar  

 

De cursist toont inzicht in het verloop van klachten vanuit een stressgerelateerde 

disbalans en of vanuit een medisch aantoonbare structurele aandoening voor wat betreft 

de vier onderstaande niveaus: 

 

- Emotioneel mentale symptomen  

- Reactieve symptomen 

- Functionele storingen  

- Structurele veranderingen 

 

De cursist kent en begrijpt de Piramide van van Gelder in relatie tot stress. De volgende 

zaken kan de cursist daarin plaatsen: 

 

- Body – Mind complex 

- Trauma – Intoxicaties – Infecties – Deficiënties 

- Fysiek – Emotioneel – Mentaal   

 

De cursist toont inzicht in disbalans als gevolg van stress en kan daarin de volgende 

termen plaatsen: 

 

- Draaglast – Draagkracht  

- Belasting – Belastbaarheid  

 

De cursist kent de gevolgen van langdurige stress voor wat betreft:  

 

- Veranderingen in het hormonale systeem  

- Veranderingen in de balans van het zenuwstelsel  

- Verminderd fysiologisch herstel  

- Veranderde informatie voorziening in sensoriek en motoriek 

- Veranderingen in de trofiek van weefsels  
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- Katabole en anabole balans in het lichaam 

- Normale belasting en relatieve overbelasting 

 

De cursist kent en begrijpt de term: ‘Aspecifieke Stressgerelateerde Adaptatiestoornis 

conform de visie van van den Houdenhove  

 

De cursist kent het begrip selectiviteit en kan dit vertalen naar weefselniveau en 

persoonlijkheidsniveau.  

 

De cursist heeft zicht op de rol en effecten van bewegen voor wat betreft: 

 

- Stressrelease 

- Verhoging belastbaarheid  

 

De cursist kent de belangrijkste kenmerken van de ‘Beweegpiramide’: 

 

- Leefstijl  

- Aerobe activiteit  

- Kracht / flexibiliteit 

- Inactiviteit  

 

Van de onderstaande aandoeningen:  

 

Fibromyalgie 

Chronische vermoeidheidssyndroom  

Artrose en artritis 

Osteoporose 

Chronisch lage rugpijn 

RSI / CANS 

Hart en vaataandoeningen 

COPD 

Prediabetes – Diabetes type II – obesitas en metaboolsyndroom  

Stemmingsstoornissen en angst en paniekaanvallen     

 

kent de cursist: 

 

- de belangrijkste diagnostische kenmerken vanuit perspectief aspecifiek / 

functioneel 

- de grenzen van de verantwoordelijkheid van de sport en beweegconsulent  

- algemene opzet beweegplan stapsgewijs bij onderstaande aandoeningen; met 

daarin onderscheid tussen:     

 -cardiovasculair 

 -flexibiliteit en stabiliteit 

 -krachttraining 

- de relatie in training tussen verantwoorde opbouw in  tijd en intensiteit 

- belangrijkste zaken die vermeden dienen te worden  

 

In de map is uitgebreide stof opgenomen over achterliggende pathofysiologische 

mechanismen betreffende bovenvermelde aandoeningen. Dit is geen leerstof in de zin 

van ‘need to know’. Het is bedoeld als informatief naslagwerk, dus 'nice to know'.   

 

5.3 Werkwijze en opbouw cursus 
 
De cursus duurt 30 dagdelen van drie uur (15 studiedagen). De cursus bestaat uit 

theorie en praktijklessen. Ook komen diverse presentaties aan bod. De lessen kunnen 
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bestaan uit hoorcollege en praktijkopdrachten. De docent zal geregeld huiswerk opgeven. 

Ook kunnen gastlessen verzorgd worden door docenten uit andere disciplines.  

 

Een gedeelte van de lessen vindt plaats in een fitnesscentrum, atletiekbaan, bos of 

andere praktijksetting. Binnen deze lessen wordt altijd rekening gehouden met de 

individuele mogelijkheden van de cursist. De praktijkdagen worden in goed overleg met 

de cursisten gepland. De cursist dient zelf zorg te dragen voor goede sportkleding en 

sportschoeisel aangepast naar de lessen. De aanschaf van een eenvoudige hartslagmeter 

is zeer wenselijk.     

 
De studiebelasting bedraagt tussen de zes en acht uur per week. De cursist ontvangt 

uitgebreid cursusmateriaal, in de vorm van een reader, hand-outs en powerpoints. Ook 

wordt literatuur en leesvoer aanbevolen. Digitale hulpmiddelen en bronnen worden  op 

efficiënte wijze geïntegreerd binnen de opleidingen.  

 

In de tekst van de cursusmap zijn verschillende gekleurde tekstblokken opgenomen. 

Iedere kleur heeft betrekking op een specifiek gedeelte binnen deze cursus. Aan de 

kleurblokken zijn ook opdrachten verbonden. 

 

De parkeeropdrachten worden direct in de les gedaan en hebben betrekking op de zojuist 

behandelde stof.  De huiswerkopdrachten worden thuis gemaakt en verzameld in een 

portfolio. Deze tellen mee voor de eindbeoordeling.  

 

 

 Parkeeropdracht:  
 

De grijze blokken hebben betrekking op een opdracht die direct betrekking 

heeft op de zojuist behandelde tekst. Zie het als een parkeermoment. Lees de 

tekst en voer de opdracht uit.  

 

 

 

 Huiswerkopdracht portfolio: 

 

De beige gekleurde blokken geven je een huiswerkopdracht mee. De volgende 

les heb je deze op papier staan. Verzamel de opdrachten in je portfolio.  

  

 

 

 

 Klassikale discussie:  
 

Binnen de blauwe blokken wordt een stelling geponeerd. Klassikaal wordt 

discussie gevoerd rondom deze stelling. Kom voor je mening uit en 

beargumenteer. 

 

 

 

 Informatieblok: 
 

De rode informatieblokken laten een ander licht schijnen op schijnbaar 

vanzelfsprekende algemeen geldende opvattingen. Deze zijn bedoeld om je met 

een kritische blik te leren kijken naar veronderstellingen.  
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Ook worden deze blokken gebruikt om je kennis op te frissen of andere 

interessante punten of ontwikkelingen extra toe te lichten.   

 

 

 

Receptuur: 
 

De groenachtig gekleurde blokken attenderen je op leuke receptuur. Denk 

hierbij aan zaken als leuke tussendoortjes, ontbijttip, een vitamineboost et 

cetera. 

 

 

 

 In beweging: 
 

De gele blokken laten een leuke oefening of training zien. Simpel, effectief, om 

eventueel aan je cliënten mee te geven. 

 

 
 

5.4 Toetsing 
 
Een minimaal aanwezigheidspercentage van 80% geldt voor alle lessen. Sommige 

lesonderdelen worden tussentijds getoetst. Waar mogelijk staat dit in de aangeleverde 

lesstof vermeld, verder geeft de docent altijd duidelijk aan wat en wanneer getoetst 

wordt. Iedere tussentijdse toetsing kent twee herkansingsmomenten.  

 

De opleiding tot FPT wordt afgesloten met een examen, zowel theoretisch als praktisch. 

In dit examen worden de kandidaten getest of zij voldoende bekwaam zijn om cliënten te 

begeleiden binnen de grenzen van hun kennis en vaardigheden. 

 

Tijdens de cursus maakt de cursist diverse opdrachten. De uitwerkingen worden 

verzameld in een apart document, het zogenaamde portfolio. Deze opdrachten dienen 

voor het einde van de cursus met een voldoende beoordeling afgesloten te worden. 

Iedere opdracht kent twee herkansingsmomenten. Het te laat inleveren van een opdracht 

geldt als een herkansingsmoment.  

 

De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen en inleveren van een praktijkcasus. 

Het theorie-examen bestaat uit 50 multiple choice vragen met 3 keuze mogelijkheden. 

Het praktijkexamen bestaat uit het begeleiden van een cliënt (casus). De cursist levert 

hiervan een verslag in. In dit verslag staat een omschrijving van de anamnese, het 

advies en behandelplan en een eigen beschouwing betreffende deze cliënt. De voortgang 

van de behandeling wordt beschreven over een periode van een aantal weken. Ook deze 

twee eindexamenonderdelen dienen beiden als voldoende beoordeeld te zijn. De 

herkansing van deze twee onderdelen vindt in het daarop volgende cursusjaar plaats.  

 

Na het met goed gevolg afgelegd hebben van dit examen ontvangt de cursist het diploma 

‘Functional Personal Trainer’ NASM approved, EHFA geaccrediteerd.  

 

5.5 Overzicht studiebelasting  
 
De opleiding kent de volgende studiebelasting, individuele variaties zijn mogelijk op het 

gebied van zelfstudie. 
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Lesstof 

 

Contacturen Zelfstudie Totale 

studiebelasting 

 

Anatomie   

 

9 

 

36 

 

45 

 

Fysiologie 

 

9 

 

36 

 

45 

 

Pathologie 

 

6 

 

36 

 

42 

 

Sportmedische testmethodiek 

 

6 

 

18 

 

24 

 

Didactische vaardigheden  

 

12 

  

24 

 

36 

 

Inspanningsfysiologie en 

Trainingsleer 

 

12 

 

36 

 

48 

 

Interventies 

 

12 

 

24 

 

36 

 

Specifieke beweegprotocollen 

 

12 

 

36 

 

48 

 

Opstellen beweegplan 

 

6 

 

18 

 

24 

 

Casuïstiek 

 

18 

 

36 

 

54 

 

Overig 

 

6 

 

12 

 

18 

 

Eindtotaal 

 

108 

 

312 

 

420 

Facultatief: Snijzaalpracticum 

 

Algemeen 

Core Stability 

 

 

3 

3 

 

 

6 

6 

 

 

9  

9 

 

 

 
 
 
 
5.6 Lesplan 
 

De opleiding kent het volgende lesplan. De opleider behoudt zich het recht hier 

wijzigingen in aan te brengen. De intentie achter een eventuele wijziging is altijd positief 

en bedoeld om het onderwijs te optimaliseren.  

 
 
Les 

 

 
Kernonderwerp 

 

 
Verwijzing 

lesboek  

 
Modaliteiten 

Les 1  Schetsen profiel 

opleiding 

 

 

Bepaling persoonlijk 

 Kennismaken 

Begrip gezond, vitaal, fit 

 

Gezondheidsmetingen 

Sportmedisch profiel 
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sportmedisch profiel 

 

Uitleg loopstijl en 

looptechniek 

 

 

Gezondheidsloopje 

Loopanalyse 

Loopscholing 

Les 2 Anatomie theorie 

 

Anatomie functioneel 

 

Verdeling onderwerpen 

fysiologie presentaties.  

 

Uitreiking document 

presentaties.   

 Assen en vlakken 

Plaatsbepaling 

Bewegingen 

Musculatuur 

 

Praktijkanalyse bewegingen 

sportschool 

 

Les 3 Anatomie theorie 

 

Anatomie praktijk 

 

Anatomie functioneel 

 Per les 1x fysiologie 

presentatie 

 

Vervolg musculatuur 

 

Oefeningen praktijk 

sportschool: 

 

Intro basistechnieken: 

 

Deadlift - squat – lunge – 

high pull – clean and press 

– snatch – good morning 

 

Les 4 Anatomie vervolg 

theorie 

 

 

Anatomie in vivo 

 

 Herhaling basistechnieken: 

 

Deadlift - squat – lunge – 

high pull – clean and press 

– snatch – good morning  

Les 5 Introductie ELS: 

Energie leverantie 

systemen 

 

Spiervezeltypen  

 

Uitleg 1 RM bepaling 

  

1 RM bepaling conform 

protocol   

 

 

Les 6 Vervolg ELS en  

inspanningsfysiologie 

 

Trainingsleer 

 Energieleverantiesystemen 

(ELS) 

 

Praktijk trainen met 

Kettlebells   

 

Ervaren ELS: Tataba - HITT  

 

 

 

Les 7 Introductie didactiek 

 

 

Praktijk krachttraining 

 Ontwikkelen van leerstijl 

Lesplan opstellen 

 

Praktijkkrachttraining: zelf 

instructie kunnen geven:  
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- cosmetisch/functioneel 

- met apparaten 

- met losse 

halters/dumbbells 

- met eigen lichaam; 1 – 

2 tallen 

 

Les 8 CLUKSS 

 

Koppeling naar 

didactiek 

 

Functioneel trainen 

 

 Theorie 

 

Praktijk HITT – 

circuittraining; diverse 

materialen: clubbels; 

zandzakken, elastics etc.  

 

Tabata: koppeling ELS  

 

Les 9 Vervolg didactiek 

 

Verzorgen looptraining 

 Verdieping lesstijlen 

Tops en Tips 

 

Praktijk looptraining – 

specifiek voor ELS 

 

Les 10: 

 

Introductie 

blessureleer 

Blessurerisico profiel 

(BRP) analyse   

Bespreking 

eindexamenopdracht 

 

  

Les 11: 

 

Blessureleer en 

pathologie 

 

 

Middag: Trainen o.b.v. 

hartslag  

 Conconitest middag 

Hartslagmeter mee 

Loopkleding mee 

Loopband sportschool 

Les 12: 

 

Core stability en 

stretching: 

Theorie en praktijk  

 

 Extra lesstof 

trainingsschema’s wordt 

uitgereikt 

 

Middag sportschool Core en 

Stretching  

Les 13: 

 

Lesplan en anamnese 

 

Opstellen beweegplan 

 

  

 Middag sportschool 

Lesopdracht 

 

Basis bokstraining 

Les 14: 

 

Aspecifieke klachten 

en beweegprotocollen: 

Fibromyalgie – CVS –  

 

Start uitleg 

beweegprotocollen 

 

 Theoriedag 

Les 15: 

 

Aspecifieke klachten 

en beweegprotocollen 

Artrose;osteoporose;  

 Middag sportschool 

Lesopdracht functionele 

syndromen 
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rugpijn/nekpijn; RSI –

Cans 

 

Eindexamen 

 

   

Optioneel: 

 

  

 

Snijzaal practicum I 

Core Stability 

  

 

Snijzaal practicum II 

Algemene Anatomie 
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6. Opleiding tot Life Coach 

 

 
 

‘Men ziet slechts de dingen waarop men in staat is te antwoorden.’  
 

6.1 Onderwijsleerplan opleiding tot Life Coach  
 
Definiëring en afbakening 

 
nze opleiding tot Life Coach kent een eigen werk - en denkmodel gekoppeld aan 

onze eerder vermelde visie en missie. De Life Coach hanteert een 

meerdimensionale eclectische mensvisie op het gebied van leefstijl, 

stressmanagement en vitaliteit. Dit als een optelsom van leefstijl en gezondheid binnen 

de gegeven mogelijkheden van een individu. Persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing, 

stressmanagement maar ook  gezonde voeding, beweging en sport vormen de opmaat 

naar meer vitaliteit en levensenergie. Ongezond gedrag en gewoonten, gebrek aan 

kennis en inzichten en belemmerende overtuigingen vormen een belangrijke hindernis op 

het gebied van de persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit.  

 

De Life Coach ziet het gedrag en functioneren van een mens als een samenspel van 

fysieke, sociale en mentaal, emotionele processen. Dit binnen de context van de doelen 

die een individu in zijn leven stelt (zingevingaspect).  

 

 
The blind and the elefant' 
 

Doelgroep 

De opleiding is bedoeld voor iedereen die als zelfstandig werkend coach aan de slag wil 

met de  onderdelen: 

 

 Persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing 

 Stressmanagement  

 Gedragsverandering rondom Leefstijl 

o Voeding 

o Bewegen 

O 
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 Verder is de opleiding uitermate geschikt voor reeds gevestigde of werkende: 

 

 Gewichtsconsulenten 

 Fitnesstrainers 

 Personal trainers 

 Sporttherapeuten 

 Coaches en counselors  

 Sportmasseurs 

 Wellnessmasseurs 

 Massagetherapeuten 

 Andere para- en perimedische beroepsbeoefenaren.  

 

Opleiding tot Life Coach  

 

Na het met goed gevolg afgelegd hebben van de opleiding mag men zich Life Coach 

noemen. Deze opleiding is geaccrediteerd door de NOBCO: De Nederlandse orde van 

beroepscoaches en heeft het EQA predicaat.  

 

 
 

 

Inhoud eerste 6 lesdagen 

 Communicatieve vaardigheden 

 Verbaal en non verbaal 

 Coachen vanuit de metapositie en introjectie 

 Het formuleren van een huidige toestand en werken naar een gewenste toestand 

 Van problemen en beperkingen naar mogelijkheden en kansen 
 Afbakening en psychopathologie 

Gezonde en hanteerbare stress levert positieve energie maar teveel stress kost meer van 

ons dan het geeft. Sterker nog, langer durende stress staat aan de basis van veel 

lichamelijke en geestelijke klachten. 

 

Je leert in deze cursus hoe je mensen leert omgaan met stress en het stellen en behalen 

van doelen in hun leven. Dit vanuit empathie, met gepaste nuancering en waar nodig de 

confrontatie zoekend. Coaching is essentieel om te komen tot een effectieve 

gedragsverandering. Tevens maak je kennis met de meerdimensionale visie. Hierin wordt 

ons leven en functioneren beschouwd vanuit verschillende perspectieven. Ons lichaam als 

een fysieke werkelijkheid, ons emotioneel en mentaal welbevinden en dit binnen de 

sociale omgeving en context waarin wij leven en functioneren. 

 
Inhoud tweede zes lesdagen: Mentale Kracht en weerbaarheid  

 

Stress is de grootste energievreter in ons bestaan. Op zich is stress een zeer functionele 

reactie die je helpt problemen in korte tijd effectief op te lossen.  Je krijgt inzicht in wat 

stress nu eigenlijk is en de stressreactie te doorzien. Het meerdimensionaal belasting – 

belastbaarheidmodel (MDBB) vormt hier de grondslag voor de analyse. Daarbij leer je 

diverse technieken om stress te elimineren en deze over te brengen op je cliënten. Het 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd9u7w_qTZAhXqKMAKHUYQBaEQjRwIBw&url=http://over.springest.nl/2012/03/26/nobcoeqa-nieuw-keurmerk-op-springest/&psig=AOvVaw2rzLxYpqfTVWBR4ln0iK4S&ust=1518683439134532
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3qLyD_6TZAhVEDsAKHSIcASIQjRwIBw&url=https://www.keulseweg.nl/index2.html&psig=AOvVaw2rzLxYpqfTVWBR4ln0iK4S&ust=1518683439134532
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leren formuleren van heldere levensdoelen en deze zinvol ten uitvoer kunnen brengen,  

geven kleur aan het bestaan en vitaliseren ons leven.  Vergroting van de 'coping 

strategies' en de mentale weerbaarheid van cliënten wordt geactiveerd en gemobiliseerd  

op weg naar een bestaan met meer flow.  

 

Een onderscheidend element binnen onze opleidingen is het aanbieden van diverse 

fysiologische stress- en herstelmetingen. Deze ervaren de studenten zelf een aantal 

malen en kunnen ook een prima basis zijn voor de opstart van een coachingtraject. Wij 

maken gebruik van de Omega Wave meetmethodiek. Een evidence based tool uit de 

wereld van de prestatiepsychologie en stressfysiologie.   

 Het begrip stress vanuit meerdimensionaal perspectief 

 Meting met Omega wave:  stress en herstel 

 Interpretatie stress- en herstelmetingen 

 Neuropsychologie en stressfysiologie 

 Ons drielagig brein 

 Motivatiepsychologie 

 Coping stijlen: Hoe ga ik om met stress? 

 Het mentale kracht model: naar een optimale prestatietoestand 

 Plussen en minnen: adem optimalisatie 

 Doelen stellen – visualiseren – energiemanagement – actie/reflectie – 

gedachtetraining – waarneemstanden – ankeren en physiology of excellence 
 Afsluiten met examen 

Inhoud derde 6 lesdagen 

 

Je gaat verder in op het aanleren van vaardigheden en competenties bij een cliënt en je 

maakt daarbij gebruik van diverse interventies.  Er komen verschillende thema's en 

technieken aan de orde, waaronder: spanning en ontspanning - rationeel emotieve 

training, ankeren, mindmapping, assertiviteit en provocatief coachen. 

 Werken met interventies: wanneer en welke? 

 Interventies gekoppeld aan beleving van stress 

 Interventies gekoppeld aan stressreactie 

 Ontspanning en slaap 

 Assertiviteit 

 Ouder – volwassene – kind model 

 Spelen met associatie en dissociatie 

 Hervind je creativiteit: mindmapping – omdenken 
 Felt sense, werken vanuit fysieke stressrelease 

De opleiding wordt afgesloten met het Assessment Life Coach NOBCO. De opbouw van 

het assessment vind je onderstaand. Het wordt vooraf geoefend in de lessen.  

 

Uitleg rondom het assessment 

 

Het assessment van SCHOTT & CO als gebruikt voor de eindbeoordeling van onze 

opleiding tot Life Coach is opgedeeld rondom 7 competenties, te weten:  

 

 Uitleg en bespreken coachingproces 

 Communicatieve vaardigheden 

 Het komen tot een coachvraag 

 Het mobiliseren van de motivatie 

 Het uitvoeren van een interventie  

 Overige vaardigheden rondom het coachingproces  

 Authenticiteit coach  
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Getracht is dit structureel en georganiseerd op te bouwen en weer te geven.  We 

begrijpen dat een coachingssessie een verre van geautomatiseerd proces is. Soms zal de 

volgorde zich organisch veranderen en vervormen. Sommige deelaspecten van de 

genoemde competenties zullen daarom ook de revue niet passeren.  De beoordelaar kan 

om die reden een beoordelingsbalk niet invullen. De beoordeling van en competentie 

wordt als volgt gemarkeerd:  

 

O: onvoldoende  

M: matig 

V: voldoende 

RV: ruim voldoende 

G: goed  

 

De deelnemer mag maximaal 1 onvoldoende hebben. Deze dient gecompenseerd te 

worden met 1 ruim voldoende. De deelnemer mag maximaal 2 ‘matig’ scoren,  deze 

hoeven niet gecompenseerd te worden. De minimale eis is dus: 1- O ; 2 M;  1 RV ; 3 V .  

 

De opzet van deze manier van assessment afnemen verkeert nog in de fase van 

ontwikkeling. Wij hebben onze uiterste best gedaan om een en ander goed op orde te 

hebben. Wij kunnen begrijpen dat er zeker ruimte is voor verbetering. Mocht je als 

student onderbouwde goede suggesties hebben om dit proces te verfijnen en verbeteren 

dan staan wij daar uiteraard voor open.  

 

6.2 Onderwijsdoelstellingen 
 

 Vitaal 

 De voor het leven noodzakelijke energie  

Fit 

 Voorbereid op de taken 

Gezond 

 Verschillende visies op gezondheid  

Ziek 

 Specifieke ziektebeelden 

 Aspecifieke ziektebeelden  

  markante gebeurtenissen tijdlijn 

Gezondheid en ziekte als meerdimensionaal begrip 

 Fysiek - sociaal - mentaal - emotioneel - zingeving  

Gedrag  

 Naar gedragsverandering 

  Triune brain - motivatie - veranderbereidheid - verandervaardigheid  

Communicatie en coachen 

 Fasen van advisering en coaching   

  empathie en compassie - nuancering - faciliteren - confronteren -  

  provoceren  

Bepaling vraag cliënt 

 huidige toestand - gewenste toestand  

Stress 

 Functionaliteit 

   hypostress, eustress, hyperstress 

 De optimum curve 

  bore out of burnout 

Neurofysiologie 

 Fasen van stress 

 Hormonale patronen: SAM as - HPA as 

Bell's curve en hormonen 
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 Receptor gevoeligheid  

 Sympaticus versus parasympaticus 

 Katabool versus anabool 

Vegetatieve werking 

Het begrip selectiviteit 

 de 9 C's  

Verdieping meerdimensionale principe 

 Emotionele en mentale factoren - reactiviteit - functionaliteit - structurele 

 veranderingen  

Flow 

 Intrinsiek proces  

Coping als strategie 

 Herken je stijl - flexibiliteit  

Interventies 

 RET - ademhaling  - doelen stellen 

 Ontspanning 

 Imaginatie - passief - actief   

Verhogen van de intrinsieke positieve motivatie 

 Het motivatiekwadrant  

 Motivational interview 

Hanteren formule van Appelo 

 Lijdensdruk  

 Automatismen kunnen opgeven 

 Alternatief 

 Sociale druk 

 Ziektewinst 

 Intrinsieke motivatie  

Naar een meerdimensionale interventie  

 Casuïstiek 

Blijvende gedragsverandering 

 Do Something Different Every Day   

Afbakening 

 Rode vlaggen - gele vlaggen - oranje vlaggen  

Psychopathologie  

Mentale Kracht model 

 Controle 

 Uitdaging 

 Vertrouwen 

Metingen stress level 

 Omega wave 

Interventies 

 Cognitieve gedragsinterventies 

 Visualisaties 

 Ontspanningsmethodieken 

 Felt sense 

 Transactionele analyse basis  

 Omdenken 

 Provocatief coachen  

 

6.3 Onderwijsdoelstellingen 
 

 Vitaal 

 Vitaalcirkels 

  algehele vitaliteit - voeding - buitenlucht - zonlicht - leven met passie en 

  compassie - heldere levensdoelen -  effectief bewegen met plezier   
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  positieve levensinstelling - effectief bewegen met plezier - sociaal netwerk

  en betrokkenheid - zelfreflectie    

Fit 

 Voorbereid op de taken 

Gezond 

 Verschillende visies op gezondheid  

Ziek 

 Specifieke ziektebeelden 

 Aspecifieke ziektebeelden  

Gezondheid en ziekte als meerdimensionaal begrip 

 Fysiek - sociaal - mentaal - emotioneel - zingeving  

Gedrag  

 Naar gedragsverandering 

  Triune brain - motivatie - veranderbereidheid - verandervaardigheid  

Communicatie en coachen 

 Fasen van advisering en coaching   

  empathie en compassie - nuancering - faciliteren - confronteren   

Bepaling vraag cliënt 

 huidige toestand - gewenste toestand  

Stress 

 Functionaliteit 

   hypostress, eustress, hyperstress 

 De optimum curve 

  bore out of burnout 

Neurofysiologie 

 Fasen van stress 

 Hormonale patronen: SAM as - HPA as 

Bell's curve en hormonen 

 Receptor gevoeligheid  

 Sympaticus versus parasympaticus 

 Katabool versus anabool 

Vegetatieve werking 

Het begrip selectiviteit 

 de 9 C's  

Verdieping meerdimensionale principe 

 Emotionele en mentale factoren - reactiviteit - functionaliteit - structurele 

 veranderingen  

Flow 

 Intrinsiek proces  

Coping als strategie 

 Herken je stijl - flexibiliteit  

Interventies 

 RET - ademhaling  - doelen stellen 

 Ontspanning 

 Imaginatie - passief - actief   

Verhogen van de intrinsieke positieve motivatie 

 Het motivatiekwadrant  

 Motivational interview 

Hanteren formule van Appelo 

 Lijdensdruk  

 Automatismen kunnen opgeven 

 Alternatief 

 Sociale druk 

 Ziektewinst 

 Intrinsieke motivatie  

Naar een meerdimensionale interventie  

 Casuïstiek 
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Blijvende gedragsverandering 

 Do Something Different Every Day   

Afbakening 

 Rode vlaggen - gele vlaggen - oranje vlaggen  

Psychopathologie  

 

6.4 Werkwijze en opbouw cursus 

 
De cursus duurt 36 dagdelen van drie uur (18 studiedagen).  

 

De cursus bestaat uit theorie- en praktijklessen. Ook komen diverse presentaties aan 

bod. De lessen kunnen bestaan uit hoorcollege, praktijkopdrachten, rollenspellen: 

individueel en in groepjes.  De docent zal geregeld huiswerk opgeven. Ook kunnen 

gastlessen verzorgd worden door docenten uit andere disciplines.  

 

De studiebelasting bedraagt tussen de zes en acht uur per week. De cursist ontvangt 

uitgebreid cursusmateriaal en krijgt literatuur aanbevolen. Ook wordt geleerd op 

efficiënte wijze gebruik te maken van digitale hulpmiddelen en bronnen. 

 

De cursus kent een HBO  werk – en denkniveau.  

 

In de cursusteksten zijn verschillende gekleurde tekstblokken opgenomen. Iedere kleur 

heeft betrekking op een specifiek gedeelte binnen deze cursus. 

 

 

 Opdracht:  
 

De grijze blokken hebben betrekking op een opdracht die direct betrekking 

heeft op de zojuist behandelde tekst. Zie deze opdrachten als een 

parkeermoment om de betekenis van de stof beter tot je door te laten dringen. 

Lees de tekst en voer de opdracht uit. Verzamel de uitwerking van deze 

opdrachten in een portfolio. Tijdens de lessen worden de opdrachten, indien 

wenselijk, besproken. 

 

 

 

 Klassikale discussie:  

 
Binnen de blauwe blokken wordt een stelling geponeerd. Klassikaal wordt 

discussie gevoerd rondom deze stelling. Kom voor je mening uit en 

beargumenteer deze. 

 

 

 

 Informatieblok: 
 

De rode informatieblokken laten een ander licht schijnen op schijnbaar 

vanzelfsprekende algemeen geldende opvattingen. Deze zijn bedoeld om je met 

een kritische blik te leren kijken naar veronderstellingen. 
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Receptuur: 
 

De groenachtig gekleurde blokken attenderen je op leuke receptuur. Denk 

hierbij aan zaken als leuke tussendoortjes, ontbijttips, een vitamineboost 

 et cetera. 

 

 
 

 In beweging: 
 

De gele blokken laten een leuke oefening of training zien. Simpel, effectief, om 

eventueel aan je cliënten mee te geven. 
 

 

6.5 Toetsing 
 

Een minimaal aanwezigheidspercentage van 80% geldt voor alle lessen. De opleiding 

wordt afgesloten met een assessment. In dit assessment worden de kandidaten getest of 

zij voldoende bekwaam zijn om cliënten te begeleiden binnen de grenzen van hun kennis 

en vaardigheden. 

 

Tijdens de opleiding maakt de cursist diverse opdrachten. De uitwerkingen worden 

verzameld in een apart document, het zogenaamde examendossier. 

 

Wanneer je de opleiding met goed gevolg afrondt, ontvang je het diploma Life Coach. Dit 

is door de NOBCO & EMCC geaccrediteerd: De Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Je 

kunt jezelf met dit diploma inschrijven in het NOBCO register. 

6.6 Afsluiting 

Dank je wel dat je ons benaderd hebt en interesse hebt getoond in ons opleidingstraject 

en de tijd hebt genomen om dit document door te nemen. Wij hebben onze uiterste best 

gedaan om een en ander zo helder mogelijk voor je uit te leggen. Mochten er nog vragen 

zijn neem dan gerust contact met ons op.  

Met vitale en vriendelijke groet: 

Coriene Lodder: coriene@schottenco.nl - 0618665109 

Carel Schott: carel@schottenco.nl - 0618665115 

 

 

 

 


