LEEFSTIJLCOACHING
Coach jij je mensen naar een
gezond leefpatroon?

WELKOM BIJ DE
ACADEMIE VOOR LEEFSTIJL
EN GEZONDHEID
Is het jouw ambitie om kinderen, jongeren of volwassenen, te coachen
naar een gezonde leefstijl? Waarin niet alleen beweging of voeding maar
de hele leefstijl centraal staat? Als leefstijlcoach werk je samen, in kleine
stappen, aan een blijvende gedragsverandering. De kans op hart- en
vaatziekten, diabetes en kanker wordt kleiner. En een gezonde leefstijl
draagt bij aan een ontspannen en energiek gevoel, grotere fitheid en een
hogere kwaliteit van leven.

DE ESSENTIE VAN DE OPLEIDING
Bij het realiseren van een nieuwe
leefstijl staan bewust en beter
eten en meer bewegen op de
voorgrond. In de eenjarige posthbo opleiding Leefstijlcoach leer je
hoe je coacht op het veranderen
van de leefstijl. Naast kennis over
voeding, bewegen en de andere
facetten van de leefstijl zoals
slaap en ontspanning, vullen we je
gereedschapskist met effectieve
coachingstechnieken. Deze
coachingsvaardigheden zijn gericht
op blijvende gedragsverandering.
VOOR WIE BESTEMD?
De opleiding Leefstijlcoach is
bestemd voor professionals met
een afgeronde HBO-opleiding die:
• hun eigen praktijk als leefstijlcoach
willen starten;
• al werkzaam zijn als diëtist,

fysiotherapeut, maatschappelijk
werker, HR manager of
praktijkondersteuner en hun kennis
willen verbreden.
• als leefstijlcoach binnen bedrijven
trajecten wil starten om de
inzetbaarheid van werknemers te
verhogen.
WAT LEER JE?
Iedere les oefen je met coachingsvaardigheden, rondom de
onderwerpen die je via e-learning
theoretisch hebt uitgediept. Zoals
mindfulness, gezonde voeding,
minder zitten en meer bewegen.
In de eerste module leer je jezelf te
coachen. In de tweede module ga
je al aan de slag als leefstijlcoach
door een ander te coachen. In de
derde module leer je workshops
te ontwikkelen en voor groepen te
staan op een coachende manier.

UIT ERVARING…
Inge Veldhuis: “Ik heb ongelooflijk
veel aan de opleiding gehad. Ik heb
veel geleerd en weet nu hoe
ik het zelf wil gaan aanpakken.
Bij deze opleiding leer je de theorie
meteen toe te passen in de praktijk.
Ik ga nu mijn eigen praktijk voor
leefstijlcoaching starten. Aan
huis, in samenwerking met het
fitnesscentrum waar ik werk. Ik
ben er klaar voor.”

BLENDED LEARNING
De opleiding bestaat uit
contactonderwijs (16 lesdagen en
1 examendag) en zelfstudie. De lesstof,
die wij regelmatig aanpassen aan de
nieuwste inzichten en ontwikkelingen,
ontvang je via e-learningmodules
en dropbox. Je rondt de opleiding
af met een theorie-examen en een
eindopdracht. In de eindopdracht werk
je aan een eigen thema waarin je jezelf
verder wilt verdiepen.
VOOROPLEIDING
Om toegelaten te kunnen worden tot
de opleiding Leefstijlcoach:
• ben je op hbo-niveau werkzaam
als professional in de zorg of sport,
bijvoorbeeld als diëtist, sportdocent,
fysiotherapeut, maatschappelijk
werker, praktijkondersteuner of
verpleegkundige;
• heb je een andere opleiding op hboof wo-niveau gevolgd en ben je sterk
gemotiveerd om de opleiding te volgen.
Toelating vindt plaats op basis van
vooropleiding
ERKENNING CPION EN ACCREDITATIES
De post hbo-opleiding Leefstijlcoach
is officieel erkend door het CPION. Dit
betekent dat de opleiding voldoet aan
strenge kwaliteitsnormen. Bovendien
krijg je - na voldoende afronding van
de opleiding - een officieel getuigschrift.

PLUSMODULES
Heb je de opleiding tot
Leefstijlcoach afgerond of ben je
lid van de beroepsvereniging voor
leefstijlprofessionals dan kun je
plusmodules volgen die je kennis
verder verdiepen. Deze plusmodules
zijn ook interessant voor andere HBOprofessionals. Na een telefonische
intake kunnen zij mogelijk ook
instromen.
Er zijn verschillende uitdagende en
inspirerende plusmodules ontwikkeld
zoals plusmodule Kinderobesitascoach
en plusmodule Sport en Voeding. Een
actueel aanbod en lesdata staan op de
site van de Academie voor Leefstijl en
Gezondheid.
OVER DE ACADEMIE
De Academie voor Leefstijl en
Gezondheid is een initiatief van
gerenomeerde deskundigen op
het gebied van leefstijl. De raad
van Advies bestaat uit prof. Jaap
Seidell, prof. Ron Peters en Hein
Vergeer. Aan de Academie zijn als
vaste docenten verbonden: Kees der
Weduwe (beweging), ir. Yneke Kootstra
(voeding) en Marjan Hulshof (coaching).
Afhankelijk van het onderwerp krijg
je ook les van gastdocenten. Met
deskundigheid en enthousiasme
brengen onze docenten je nieuwe
kennis en vaardigheden bij. Zodat je
alles in huis hebt om als leefstijlcoach
aan de slag te gaan!

UIT ERVARING…
Linda Broersma: “Als fysiotherapeut
en docent bewegen begeleid ik groepen
uitkeringsgerechtigden om te werken
aan een gezondere leefstijl, verbeterde
fitheid en individuele competenties.
Langzamerhand had ik behoefte aan
verdieping op het gebied van voeding
en coaching. Daar heb ik in deze
opleiding veel over geleerd. Ik sta nu
anders in mijn vak, heb een visie kunnen
ontwikkelen en handvatten gekregen
om een coachingstraject aan te pakken.
De nieuwe vaardigheden kan ik direct
toepassen in mijn werk. Dat is natuurlijk
heel interessant.”

Gezonde Leefstijl: bewust bewegen,
met aandacht eten, voldoende
slapen en genieten van het leven.
Leefstijlcoaching: samen met je
coachee stap voor stap werken aan
een duurzame gezonde leefstijl.

MEER WETEN
OF INSCHRIJVEN?
Bel, mail, schrijf of volg ons op social media:
Academie voor Leefstijl en Gezondheid
Postbus 3090
6802 DB Arnhem
T 06 34005252
info@avleg.nl
www.avleg.nl
LinkedIn
twitter@AcademieLenG
facebook.com/AcademievoorLeefstijlenGezondheid
Locatie lesdagen
Antropia
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen

