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Welkom 
Bij de opleiding Basis Personal Training van de benVitaal Academy 
Deze opleiding is bedoeld voor zowel startende als meer ervaren fitness instructeurs die op de meest 
efficiënte en effectieve wijze zich verder willen ontwikkelen. Wanneer je deze opleiding hebt afgerond 
kun je op een professionele manier Personal Trainingen verzorgen. In deze opleiding wordt ook een 
deel van de theorie van de NLActief (Voorheen Fitvak) erkende Fitnesstrainer A en B opleiding 
behandeld. Dit betekent concreet dat je met het behalen van dit diploma niet alleen de benodigde 
kennis en competenties beheerst waarmee je op een wetenschappelijk onderbouwde basis een 
persoonlijk programma kunt samenstellen en als Personal Trainer aan de slag kan, maar dat je tevens 
kunt deelnemen aan een verkort aanvullend programma kunt volgen die je voorbereiden om het 
NLActief erkende Fitnesstrainer A en of B diploma te behalen.  
 

 
 
Bij de benVitaal Academy hebben wij de overtuiging dat niet kennis maar vooral professionele 
vaardigheden ervoor zorgen dat je succesvol wordt. Dit is de reden dat het coachen en in de praktijk 
oefenen van de benodigde vaardigheden een groot deel van de opleiding vormt. De lessen worden 
verzorgt door ervaren en praktiserende docenten. 

 
We wensen je alvast veel leerplezier!  
 
Marco van Tol 
benVitaal Academy 

 

 
 

 

„De benVitaal Academy heeft als missie om op de meest 
flexibele, effectieve, leuke en betaalbare manier opleidingen, 
workshops en continue educatie aan te bieden op het gebied 

van bewegen, gezondheid en gedragsverandering” 
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Doelstellingen 
 

De doelstellingen van de Basis Personal Training opleiding van de benVitaal Academy is 
dat de deelnemer na het afronden van de opleiding de kennis en vaardigheden heeft 
ontwikkeld waarmee op basis van een uitgebreide fitness assessment een persoonlijk 
en geïntegreerd programma op maat samengesteld kan worden. De deelnemer leert 
ook de basisvaardigheden die van essentieel belang zijn bij het geven van Personal 
Trainingen (observeren/analyseren/corrigeren/complimenteren/actief 3D coachen). 
Daarnaast is het behalen van duurzame resultaten het doel van elke Personal Training. 
Om dit te realiseren is het belangrijk om ook kennis te hebben over gedrag en 
motivatie. Dit is de reden dat ook tijdens deze opleiding veel aandacht wordt besteed 
aan de basisprincipes van coachen en het toepassen van gedragsveranderingsmodellen.  
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Niveau, vereiste, 
vrijstellingenbeleid & 
accreditatie 
Er wordt verwacht dat bij aanvang van deelname aan deze opleiding de basiskennis op het gebied 
van anatomie/inspanningsfysiologie/trainingsleer aanwezig is. Wanneer deze niet aanwezig is dan 
wordt aanbevolen om naast deze opleiding ook de elearning Functionele Anatomie / 
Inspanningsfysiologie / Trainingsleer te volgen. Momenteel is het mogelijk om in combinatie met 
deze opleiding deze ook kosteloos te volgen Zie ook website www.benvitaalacademy.nl 
Ook wordt er vanuit gegaan dat de deelnemer enige trainingservaring heeft op het gebied van 
fitnesstraining. 
Bij het niveau van de opleiding is vergelijkbaar aan MBO niveau 4. 
 
Voor het deelnemen aan de opleiding dien je tevens aan de volgende criteria te voldoen: 

- Je dient minimaal 16 jaar oud te zijn 
- De Nederlandse taal (in woord en geschrift) voldoende te beheersen 
- Beschikken over basis digitale vaardigheden en in het bezit zijn (of in de mogelijkheid om 

gebruiken te kunnen maken) van een computer met internetverbinding, camera en 
microfoon. 

 
De benVitaal Academy is een opleidingsinstituut dat geaccrediteerd is door NRTO en beschikt over 
het NRTO keurmerk. Dit betekent dat de benVitaal Academy voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is 
hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Deze erkenning maakt het ook mogelijk 
om onze opleidingen met subsidies vanuit de overheid aan te mogen bieden. (Wil je weten of dit 
voor jou ook mogelijk is om deze opleiding met subsidie te volgen neem dan gerust contact met ons 
op).  
Daarnaast is de benVitaal Academy onderdeel van benVitaal. Deze organisatie is marktleider op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid. Ook is het mogelijk voor ondernemers en particulieren om bij 
de benVitaal aangesloten sport -en welnesscentra met een gereduceerd tarief te sporten. 
Momenteel zijn er meer dan 1200 Sport -en Wellnesscentra aangesloten bij benVitaal. Dit maakt 
ook dat een diploma/certificaat van de benVitaal Academy door veel centra (h)erkend wordt.  
Wanneer deze opleiding met succes wordt afgerond dan ontvangt de deelnemer een 
instituutsdiploma van de benVitaal Academy. 
   
Het diploma wordt toegekend wanneer de volgende examens met een voldoende zijn afgesloten 
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Theorie-examen: 
Deze bestaat uit een kennistoets over de behandelde lesstof 
 
Praktijk-examen: 
Deze bestaat uit het afnemen van een fitness assessment. Op basis hiervan dient men een 
persoonlijk trainingsprogramma op te stellen en dit programma in de praktijk uit te voeren. Deze 
wordt samen met de reflectie van de trainingen die in de praktijk uitgevoerd zijn ingeleverd en 
beoordeeld 
 

Kosten 
De kosten voor deze opleiding bedragen €599,- (0% BTW) inclusief theorie -en praktijkexamens, 
toegang tot de online leeromgeving waar men ook digitaal de lesstof ontvangt bestaande uit een 
syllabus, samenvattingen, educatieve video’s, oefenvragen. Daarnaast kan men ook via deze 
leeromgeving vragen stellen aan de docent. Momenteel is het mogelijk om deze opleiding met de 
NLLD scholingssubsidie te volgen. Zie ook de website van de benvitaal Academy 
www.benvitaalacademy.nl 

Docententeam 
Brayen Shakison 47 jaar. 
 
Na verschillende opleidingen zoals Trainen Met Kanker, Bewegingsdeskundige Niet 
Aangeboren Hersenletsel, Bewegingsdeskundige overgewicht/obesitas en (pre) Diabetes, NASM 
personal training en Functionele Houding Specialist plus 
de kennis en ervaringen die ik heb opgedaan als 
examinator van de NASM PT opleiding en erkend fitness 
docent NASM, fitvak A en B. Met andere woorden, ik 
heb datgene gevonden waar mijn hart ligt. De kwaliteit 
van bewegen, met mijn eigen onderneming 
“Beweegkwaliteit.nl” 
 
Mijn motto is: kwaliteit van bewegen is kwaliteit van 
leven. Dit omvat voor mij alles wat 
de kwaliteit van bewegen kan bevorderen. Je kunt hierbij denken aan de houding tijdens 
het bewegen zelf. Voeding en het mentale aspect hebben ook zeker invloed op de 
kwaliteit van bewegen.  
 
 Als docent is het mijn streven om altijd het maximale uit het individu en de groep te halen. 
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Opbouw van de opleiding 
 
Duur 
Deze opleiding duurt 12 weken. Binnen deze 12 weken volgt men in de online leeromgeving en 
bereidt men zichzelf voor op de online live lessen. Dit zijn 6 lessen van 3 uur. Wanneer het niet 
mogelijk is om de live lessen bij te wonen kan men de opname van deze lessen zonder interactie 
terug zien in de leeromgeving. 

 

Studiebelasting en aanwezigheidsplicht 
De geschatte studiebelasting bedraagt in totaal minimaal 51 uur. 
Deze studiebelasting is opgebouwd uit: 
 

Theorie:  
6 online live lessen van 3 uur, zelfstudie en voorbereiding 40 uur. De inhoud van de online live 
lessen worden zonder interactie opgenomen en zijn ook terug te zien in de online 
leeromgeving. Deze zijn dus achteraf onafhankelijk van tijd en plaats terug te zien. 
  
Praktijk:  
Trainingen geven en praktijkopdrachten maken minimaal 8 uur 
 

Bij deelname aan de online live lessen wordt er verwacht dat alle deelnemers met beeld (camera) en 
geluid (microfoon, speaker) deelnemen.  

 
Opbouw 
Het kennisdeel van deze opleiding wordt bij de benVitaal Academy volledig, online gefaciliteerd. De 
opleiding bestaat uit zelfstudie, online live en/of ondemand lessen, het afnemen van een fitness 
assessment, opstellen van een geperiodiseerd en persoonlijk trainingsprogramma en het geven van 
Personal Trainingen.  
 
Online live of ondemand lessen 
De opleiding bevat 6 online live of ondemand lessen van 3 uur per les. De live online lessen vinden 
plaats via ZOOM. Je dient je via de leeromgeving te registreren voor deze online lessen. Je kunt 
deelnemen aan deze lessen via de activiteit “online les”. Het betreft interactieve lessen waarbij er 
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ook voldoende ruimte is voor het stellen van vragen aan de docent en het uitwisselen van ervaringen 
met medestudenten. De ondemand lessen zijn opnamen van de live lessen en zijn zonder interactie 
in de leeromgeving terug te zien. 
Wij verwachtten per les een adequate voorbereiding van de studenten. 
 
Zelfstudie 
Zelfstudie gedurende de opleiding is vereist. Een groot deel van de voorbereiding vindt plaats via het 
online leerportaal dat door de benVitaal Academy beschikbaar wordt gesteld. In dit online portaal 
vind je een overzicht van het huiswerk, de planning, literatuur, (kennis)toetsen/opdrachten, 
interessante documentatie, educatieve video’s. 
 
Praktijk 
De praktijk van deze opleiding bestaat uit het uitvoeren van een uitgebreide fitness assessment, het 
opstellen van een persoonlijk en geperiodiseerd trainingsprogramma en het geven en evalueren van 
Personal Trainingen.  
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Lesplan 
De Basis Personal Training opleiding van de benVitaal Academy bestaat in totaal uit 6 online lessen.  
In onderstaande tabel is het lesplan-overzicht weergegeven. 
 
Tabel 1: Overzicht lesplan  

Bijeenkomst Leerdoelen 
 
Voorbereidende opdrachten les 1 leeromgeving 
 
1. Gedragsverandering en 
modellen van coaching 

Aan het einde van de eerste les:  
• Kennen de deelnemers het Klant-Relatie model 
• Leren de deelnemers hoe ze met behulp van goede communicatie een 

optimale klant-relatie kunnen opbouwen 
• Hebben de deelnemers kennisgemaakt met de meest bekende 

gedragsmodellen die toegepast worden bij preventief 
gezondheidsgedrag 

• Leren de deelnemers de basisprincipes van coachen en duurzame 
gedragsverandering  

 
 

 
Opdrachten na les 1 maken/doen in leeromgeving 
Voorbereidende opdrachten les 2 leeromgeving 
 
2. Onderzoeksfase (Fitness 
Assessment) 

Aan het einde van de tweede les:  
• Heeft de deelnemer kennis gemaakt met verschillende soorten en type 

doelstellingen 
• Kan de deelnemer op een effectieve wijze SMART(IE) doelstellingen 

formuleren 
• Heeft de deelnemer kennis gemaakt met verschillende analyses die 

inzicht geven over de belastbaarheid van de klant 
• Weet de deelnemer wat er onder antropometrie verstaan wordt en 

weet hoe deze uitgevoerd dienen te worden 
• Weet de deelnemer wat het effect is van een afwijkende 

lichaamshouding t.o.v. de functionele belastbaarheid van de klant en 
maakt de deelnemers kennis met het afnemen van een 
bewegingsassessment 

• Kent de deelnemer de testdoelen en testeisen en is deze in staat om op 
basis van de belastbaarheid en de doelstelling(en) van de klant te 
bepalen welke fysieke testen toegepast kunnen worden 
 

 
Opdrachten na les 2 maken/doen in leeromgeving 
Voorbereidende opdrachten les 3 leeromgeving 
 
3.  Geïntegreerde Training Aan het einde van de derde les: 

• Kent de deelnemer de basis principes van training 
• Weet de deelnemer wat er onder geïntegreerde training wordt verstaan 
• Weet de deelnemer hoe er op een progressieve manier de flexibiliteit, 

core en balans getraind kunnen worden 
• Weet de deelnemer wat er verstaan wordt onder plyometrische en SAQ 

training en hoe dit op een veilige en effectieve manier getraind kan 
worden 
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Opdrachten na les 3 maken/doen in leeromgeving 
Voorbereidende opdrachten les 4 leeromgeving 
 
 
4. Weerstand -en 
uithoudingsvermogen training 

Aan het einde van de vierde les:  
• Kent de deelnemer de verschillende vormen van kracht en weet hij of zij 

hoe deze verschillende vormen van kracht specifiek getraind kunnen 
worden en welke adaptaties er optreden als gevolg van krachttraining 

• Weet de deelnemer hoe het uithoudingsvermogen verbetert kan 
worden en welke adaptaties er optreden als gevolg van het trainen van 
het uithoudingsvermogen 
 

 
Opdrachten na les 4 maken/doen in leeromgeving 
Voorbereidende opdrachten les 5 leeromgeving 
 
5. Periodiseren / Plannen Aan het einde van de vijfde les:  

• Weet de deelnemer wat er onder periodiseren verstaan wordt 
• Maakt de deelnemer kennis met verschillende bekende 

periodiseringsmodellen 
• Is de deelnemer in staat om een geperiodiseerd trainingsprogramma 

samen te stellen 
 
Opdrachten na les 5 maken/doen in leeromgeving 
Voorbereidende opdrachten les 6 leeromgeving 
 
6. Training geven Aan het einde van de zesde les: 

• Weet de deelnemer wat er gedaan moet worden voor het 
praktijkexamen 

• Leert en maakt de deelnemer kennis met de basisvaardigheden die 
essentieel zijn voor het geven van professionele Personal Trainingen 

• Is de deelnemer optimaal voorbereid op het maken van de kennistoets 
 
Opdrachten na les 6 maken/doen in leeromgeving 
 

 
Theorie-examen en inleveren praktijkopdracht 

 
 

 
Examinering 
De Basis Personal Training opleiding wordt afgesloten met een theorie als praktijkexamen. Het 
theorie examen bestaat uit een kennistoets die in de leeromgeving gemaakt kan worden. Het 
praktijkexamen bestaat uit het inleveren van praktijkopdrachten (het afnemen van een uitgebreide 
fitness assessment en het samenstellen van een trainingsprogramma op maat en een reflectie van de 
trainingen die in de praktijk uitgevoerd zijn). Wanneer zowel de theorietoets als de 
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praktijkopdrachten (praktijkexamen) voldoende zijn beoordeeld dan kan men het instituut diploma 
downloaden en uitprinten vanuit de leeromgeving.  
 
Herkansingen: 
Een heeft recht op maximaal 2 herkansingen op zowel het theorie als praktijkexamen. Deze 
herkansingen zijn kosteloos.  
 

Contact opleidingscentrum 
Bij vragen / onduidelijkheden met betrekking tot de inhoud van de opleiding / leerstof is het mogelijk 
om via het berichtencentrum in het online portaal contact op te nemen met jouw eigen docent. 
 
Bij organisatorische vragen kan er contact opgenomen met het opleidingscentrum. 
Het hoofdkantoor van de benVitaal Academy is gevestigd op de volgende locatie. 
Australiëlaan 51 
6199 AA Maastricht-Airport 
 
Wij zijn per e-mail te bereiken via: academy@benvitaal.nl 
Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 11.30 uur: 043-3068067.  
 

Klachten  
De benVitaal Academy wordt erkend door NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). We 
hanteren de NRTO gedragscode. Ook kunt u via onderstaande link onze klachtenprocedure inzien. 
Klachtenprocedure 

 


