FUNDAMENTALS

PERSONAL TRAINER OPLEIDING

“ALLES WAT JE NODIG HEBT OM EEN
SUCCESVOL PERSONAL TRAINER TE WORDEN”

VOORWOORD

Tof dat je deze brochure hebt aangevraagd of via een andere weg hebt aangegeven interesse
te hebben in onze Fundamentals Personal Trainer opleiding. Wij geloven in de kracht van de basis
en vanuit dit geloof hebben we besloten om hier een cursus voor te ontwikkelen. Een cursus die
andere trainers en atleten helpt om nog beter te kijken naar het fundament van bewegen en
algehele fysieke ontwikkeling. De eerste bouwstenen zijn de belangrijkste en deze belangrijkste
stenen dragen de verdere verdieping. Ook hebben we besloten ons te beperken tot de basis
van de theorie die we behandelen en bewegingen die we bespreken. We houden van “doen”.
Laten we starten!
Steven & Thijs.
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WAAROM DEZE CURSUS?
Omdat jij als persoon het beste verdient en het algemene niveau van trainers altijd omhoog kan.
“The more you know, the more you know you don’t know”. Blijf leren.
We zien dat er in Nederland veel trainers zijn met uitstekende scholing en goede resultaten.
Ook zijn we blij dat het vak van Personal Trainer steeds populairder wordt. Met deze toename in
populariteit, zien we gelijktijdig ook dat het bij veel mensen nog wel eens aan kennis en kunde
ontbreekt en dat is zonde. Omdat het vak van Personal Trainer geen beschermd beroep is, kan
iedereen met wat ervaring zichzelf uitgeven als Personal Trainer. Wij willen het algehele niveau
van trainers omhoog brengen en geloven dat we hiervoor moeten beginnen bij stap 1, de
basis. Er zijn fantastische opleidingen die ervoor zullen zorgen dat je bekend komt te staan om je
resultaten met cliënten en niet om de grootte van je biceps of goed ontwikkelde bilspieren. De
Fundamentals Academy is er één van. Het grote verschil met andere cursussen:
•

Een Trainer/Coach staat graag met de voeten in de klei, is een doener. Wij geloven in
de kracht van “doen” en ervaring.

•

Evidence Based Practice staat niet centraal, de wetenschap is niet het belangrijkste
maar een tool van een trainer of coach.

•

Evidence Based Practice wordt te belangrijk gemaakt. Wij als doeners vinden dat
minder leuk. De voorkeur van cliënten en de ervaring van een goede trainer is
minstens net zo belangrijk.

•

Trainers worden te breed opgeleid waardoor belangrijke basale onderdelen
onderbelicht blijven. Excelleren in de basis zodat je goed kunt overbrengen naar
cliënten.

Wij geloven in de kracht van de basis. Zoals we tegenwoordig zien, en zeker met de komst van
social media, wordt er door trainers veel te veel aandacht besteed aan details. Dit is natuurlijk
niet per definitie verkeerd maar wel als er geen goed fundament gelegd is om dit detail volledig
in te zetten. Indien een cliënt niet in staat is om een technisch correcte squat uit te voeren, is
het natuurlijk gek als je wel hang power cleans and jerksgaat trainen. Een ander voorbeeld is
het gebruik van weerstandsbanden bij deadlifts om hiermee de deadlift meer bil-dominant te
maken, wanneer een cliënt niet in staat in om over een volledige bewegingsuitslag (range of
motion – ROM) een goed hinge-patroon uit te voeren. Deze cursus bied je simpelweg een enorm
goede basis die je de handvatten geeft om jouw cliënten, met goede methodische stappen,
naar hun doelstellingen te begeleiden.
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HOE GAAN WE DIT DOEN?
Tijdens de cursus maken we een combinatie van verschillende leermodules en praktijklessen. Deze
lessen vinden plaats in onze Personal Training studio in Haarlem en het lesmateriaal behandel je
thuis. Om de week hebben we een Q&A op internet om je te helpen met vragen aangaande
het lesmateriaal. De Q&A’s gaan via Zoom of ander digitaal platform.
Voorafgaand aan de cursus doe je een toelatingstest. Voor deze test zullen we je studiemateriaal
opsturen welke je dient te bestuderen. Voor de test zijn geen herkansingen en vertrouwen op je
professionaliteit.
Indien je al werkzaam bent als Personal Trainer kun je vrijstelling aanvragen voor deze test.
Wel willen we iedereen op het hart drukken om de test te doen om zo te zien of het huidige
kennisniveau voldoende is. De toelatingstest gaat over basis-anatomie welke wordt gekoppeld
aan compound-oefeningen, de energie-balans en de hormoonhuishouding. We gaan nog niet
de diepte in maar het geeft een indicatie van de inhoud.
Na het behalen van de toets weet je dat je in een gemotiveerde groep met gelijkgestemden
gaat werken aan jouw kennis en kunde. Mensen in jouw groep zijn van een gelijk-/ of hoger
kennisniveau wat ervoor zal zorgen dat je jezelf snel zult ontwikkelen. Samenvattend is dit het
traject:
•

Aanvragen toets-materiaal

•

Behalen toets

•

Ingedeeld in studiegroep en thuisgestuurd lesmateriaal

•

Kick-off met eerste praktijkprogramma en fysieke functietesten

•

Eerste leermodule bestuderen

•

Eerste Q&A online

•

Eerste praktijkles gekoppeld aan leermodule.

•

In totaal hebben we naast de kick-off 3 praktijklessen,
6 Q&A’s en één centraal examen voor theorie en praktijk in week 13.

In de bijlage tref je de lijst met alle inhoudelijke leermodules.
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PRIJZEN
Voor de Fundamentals Personal Trainer cursus hebben we de volgende prijzen:
€1350,- incl 21% BTW
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WAT LEVERT DEZE CURSUS JE OP?
Uiteraard is de opbrengst van deze cursus totaal afhankelijk van de vooraf gestelde doelstellingen.
Wel kunnen we zeggen dat je op het gebied van trainingsleer, functionele-/ en toepasbare
anatomie, ondernemerschap en voeding ongetwijfeld stappen hebt gemaakt. Je bent klaar
om Personal Trainer te worden, een meer succesvolle trainer te zijn of voor jezelf op basis van
Evidence Based Practice de best aansluitende programmering te kunnen maken.
Baangarantie
Met de beste cursisten zullen we in gesprek gaan om te praten over de baanmogelijkheden als
Personal Trainer als ZZP’er of direct als online coach bij bestaande bedrijven. Ook hebben we een
groot netwerk waardoor je snel aan het werk zou kunnen bij gerenommeerde fitnessbedrijven.

SCHRIJF JE HIER IN
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BIJLAGE
Training
Periodisatie-modellen: Wat zijn het en wanneer kies ik welke?
In dit hoofdstuk leer je alles over de verschillende modellen die er zijn, zoals linear-progressief,
set repranges en reps across. Wanneer gebruik je deze en hoe? Wat gebeurt er als je niet werkt
met periodisatiemodellen?
RM-tests en Reptarget-tests: Waarom zou je dit moeten doen en hoe doe je dit dan?
Het bepalen van hoeveel je cliënten met goede techniek kunnen tillen en hoe vaak. Waarom is
dit belangrijk en welke informatie geeft dit je?
Oefeningsselectie: wanneer kies ik welke oefeningen?
Leer precies welke oefeningen het meest effectief zijn, wanneer je welke oefeningen moet
programmeren en welke er het beste bij elke doelstelling passen.
Compound-oefeningen
Wat zijn compound-oefeningen precies, welke zijn er en hoe voer je deze technisch perfect uit.
Isolatie-oefeningen
Wat zijn isolatie-oefeningen precies, welke zijn er en hoe voer je deze technisch perfect uit?
Hoe maak ik een volledig en persoonlijk trainingsprogramma voor mijn cliënten?
In dit hoofdstuk leren wij je exact hoe je jouw cliënt perfect naar hun doelstelling kunt helpen
door: welke oefeningen, welk volume hanteer je, welk periodisatiemodel gebruik je en nog veel
meer!
Range of motion
Wat is Range of motion nou precies en waarom is dit zo belangrijk? Welke oefeningen hebben de
meeste Range of motion en hoe kun je ROM meten?
Volume: wat is het ideale trainingsvolume voor mijn cliënt en hoe bereken ik dit?
Waarom is volume zo ongelooflijk belangrijk en welke invloed heeft het op progressie, herstel en
belastbaarheid?
Weerstandscurves en accommoderende weerstand
Wat is een weerstandscurve en hoe kan ik hier gebruik van maken tijdens oefeningen?
Uitvoering, houding en bracen
Wat is de correcte uitvoering van compound-/ en isolatie-oefeningen? Hoe bescherm je jouw
cliënten tegen blessures? En wat is bracen nou precies en hoe doe je dit?
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Cue’s en aanwijzingen tijdens oefeningen
Hoe kun je jouw cliënten het beste aanwijzingen geven om de techniek tijdens oefeningen te
optimaliseren?
Progressieve overload: de sleutel tot progressie
Wat is progressieve overload en waarom zorgt dit voor zoveel extra progressie qua kracht en
spiergroei? Hoe moet je progressieve overload toepassen bij cliënten?
Rustpauzes tussen reps, sets en oefeningen
Leer precies hoeveel rustpauzes je cliënten moeten houden tussen reps/sets en oefeningen door.
Wat zegt de wetenschap hierover en is dit voor elke cliënt hetzelfde?
Verschillende trainingsprogramma’s en opties
Welke trainingsprogramma’s zijn er allemaal? Welke kies je voor welke cliënt en welke programma’s
zijn het meest effectief? Leer eindelijk of je nou trainingsplits of fullbody programma’s moet
gebruiken en hoe dit moet.
Core training en rompstijfheid
Hoe kun je het meest effectief buikspieren trainen? Welke oefeningen kies je en hoe voer je deze
goed uit?
Fabels en mythes over training
Werkt EMS training goed? Elke spiergroep 1x per week trainen of meer? Wat is het effect van
dropsets? Trainen op 70% van je 1RM of beter 85%? Al deze antwoorden en veel meer vind je in
dit hoofdstuk.
Geavanceerde trainingstechnieken
Clustersets, Kaatsu, Myo reps, antagonisten supersets, paired sets. Wat zijn geavanceerde
trainingstechnieken en wanneer kun je deze gebruiken?
Cardio: wanneer, hoeveel en waarom?
De verschillende vormen van cardio, de effectiviteit van LISS, HITT, tabata. Wanneer doe je welke
vormen en waarom?
Rekken, strekken, flexibiliteit en mobiliteit
Wat zijn de beste manieren om te stretchen? Hoe lang kun je het beste een stretch vasthouden?
Is dit dan ook goed voor flexibiliteit en mobiliteit? Beter voor-/ of na krachttraining?
Blessures bij cliënten, wat nu?
Een cliënt komt geblesseerd binnen bij jou, wat nu? Wat kan je wel of niet doen met je cliënt en
hoe zou je dit de volgende keer kunnen voorkomen? Raad je de cliënt aan om door te trainen of
om volledige rust te houden? Kun je dit zelf oplossen of verwijs je door naar een fysio?
Voorbeeld casussen training
Cliënt X heeft knie valgus tijdens haar squat, wat kun je hieraan doen? Cliënt Z heeft tijdens haar
Romanian deadlift een bolle onderrug, wat nu? Deze casussen en nog meer!
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VOEDING
Hoe kan ik mijn cliënten het beste helpen met hun voeding?
Hoe ga jij ervoor zorgen dat jouw cliënten daadwerkelijk afvallen en dat op de lange termijn
kunnen volhouden? Moet je hen maaltijden plannen geven? Moeten zij calorieën tellen? 2
of 6 maaltijden per dag? Of iets er tussenin? Wanneer eten zij het grootste gedeelte van hun
koolhydraten en is dat bij iedereen hetzelfde?
Dit gedeelte van de opleiding gaat ervoor zorgen dat jouw cliënten echt progressie boeken en
hun doelstelling behalen.
Gewoontes creëren
Elke coach of trainer kan zijn of haar cliënt op korte termijn een paar kilo laten afvallen. Maar
een echte goede coach kan zich onderscheiden in langdurig en blijvend resultaat boeken voor
hun cliënten! Als jij je cliënt gewoontes aan kunt leren zodat er ritme en routine ontstaat in hun
voedingspatroon hebben zij daar voor de rest van hun leven wat aan. In dit hoofdstuk ga je leren
hoe je dit aan je cliënt kunt overbrengen!
IIFYM
If it fits your macro’s is een veelgebruikte dieet vorm. Wat zijn de regels van dit dieet, wanneer kun
je het gebruiken voor cliënten en hoe leg je dit uit?
Obsessies, restricties, keuzestress en beslissingsvermoeidheid
Veel mensen maken de fout om veel te obsessief met details om te springen die er vrijwel niet toe
doen. Bepaalde supplementen die niks doen, vragen over welke whey-eiwit het meest effectief
is, maar zich niet druk maken om de basis. Of juist die basis obsessief nastreven en elke macro
tot op de gram nauwkeurig tellen. Is dit verstandig? Of juist niet? En hoe ga jij hier als coach mee
om?
Calorieën, wat zijn het
Wat is nou precies een calorie? Hoe leg je dit in leken taal uit aan je cliënt zodat zij dit ook
begrijpen? Zijn calorieën nou echt het enige wat ertoe doet?
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Het metabolisme: Wat is het en hoe het werkt het
Wat is het metabolisme? Hoe werkt het metabolisme? Kun je dit beïnvloeden? Kan het vertragen?
Waarom is het belangrijk om kennis te hebben van hoe het metabolisme werkt? Alle antwoorden
ga je in dit hoofdstuk vinden!
De energiebalans
Hoe werkt de energiebalans? Is de energiebalans te beïnvloeden of te misleiden? Kun jij de
energiebalans uitleggen aan een cliënt zonder wetenschappelijke termen of vakjargon waarvan
zij niks begrijpen?
Calorisch onderhoud berekenen
Hoe reken je het calorisch onderhoud uit van je cliënt, welke factoren spelen er mee waar je
rekening mee moet houden? Is deze berekening accuraat of niet? Welke formules zijn er en
welke gebruik je dan?
Macronutriënten: eiwitten, vetten en koolhydraten
Eiwitten: Wat zijn het, hoeveel moet je cliënt er eten en wanneer? Verzadigen eiwitten meer dan
andere macro’s of is dit achterhaald? Kan een overdaad aan eiwitten slecht zijn voor de nieren?
Vetten, wat zijn het, hoeveel moet je cliënt er eten en wanneer? Wat zijn goede of slechte vetten?
Is het verstandig om een grotere portie vetten te eten voordat je gaat slapen of beïnvloed dit de
slaapkwaliteit nadelig?
Koolhydraten, wat zijn het, hoeveel moet je cliënt er eten en wanneer? Wat is het verschil tussen
snelle-/ en langzame koolhydraten en hoe belangrijk is dit? Kun je het beste koolhydraten eten
voor of na je training? Of misschien wel juist na 20:00 voordat je naar bed gaat? Is de insulinepiek
die koolhydraten veroorzaken de boosdoener voor obesitas?
Inrichten van calorieën en macro’s voor je cliënten
Nu je alles weet over calorieën en macro’s is het tijd om te gaan kijken hoe je dit precies aan
je cliënten kunt uitleggen en hoe je bepaalt hoeveel zij moeten eten qua calorieën en qua
eiwitten, vetten en koolhydraten
Micronutriënten
Vitamines, welke vitamines zijn er en wat doen zij? Welke zijn essentieel en welke zijn er minder
belangrijk? Wat zou je moeten suppleren en is het mogelijk om er teveel van binnen te krijgen?
Mineralen, welke mineralen zijn er en wat doen zij? Welke moet je suppleren? In welke groente
of fruit zitten mineralen?
Spoorelementen, welke zijn er en wat is het verschil met mineralen? Kan een teveel aan
spoorelementen gevaarlijk zijn? Welke zijn er belangrijk?
Honger
Wat is honger eigenlijk? Is honger de vijand of valt dit wel mee? In dit hoofdstuk gaan we je leren
hoe je cliënt hier mee om kunt gaan en hoe jij ervoor kan zorgen dat je cliënt minder honger
heeft!
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Volume eten: veel voedsel voor weinig calorieën
Grotere maaltijden eten met niet al te veel calorieën kunnen een “lifesaver” zijn tijdens een dieet.
Waarom is dit en wat zijn dan volume technisch interessante maaltijden en combinaties?
Verzadiging van voeding en vezels
Welke voedingsmiddelen verzadigen nou echt goed en zorgen ervoor dat je langer vol zit? Wat
zit er vol vezels maar met weinig calorieën? We behandelen de verzadigingsindex en leren je
strategieën om te zorgen dat je lang geen honger hebt!
Maaltijdfrequentie
2 of 6 maaltijden per dag? Of misschien toch beter 4? En geldt dit voor al je cliënten hetzelfde
of is iedereen gebaat bij een andere maaltijdfrequentie? Kun je het met metabolisme een boost
geven door een hoge maaltijdfrequentie? Of is het intermittent fasting met minder maaltijden
tijdens een eet window de betere manier? Je weet het na dit hoofdstuk.
Maaltijdtiming
Wanneer kun je het beste eten? Is er een ideaal tijdstip voor het ontbijt? Beter geen koolhydraten
na 20:00 of juist wel? En waarom dan? Moeten je cliënten binnen 30 minuten na hun training
eiwitten of een shake drinken voor optimaal spierherstel en groei? Of is dit inmiddels achterhaald?
Fabels en mythes
Goede vetten maken niet dik, ongeacht de calorieën die erin zitten. Koolhydraten geven een
insuline piek en dat maakt het slecht voor je. Suiker is de duivel en erg verslavend. Zuivel wordt je
huid dik van en van aspartaam ga je dood.
Veel fabels en mythes ga je mee te maken krijgen als coach, welke zijn er waar en welke niet? En
hoe leg je dit goed uit aan je cliënt?
Het Ad libitum dieet: Eten zonder calorieën tracken
Je hoeft niet perse calorieën te tellen om af te vallen. Maar hoe kun je dit dan wel doen? En
wanneer kies je voor het ad libitum dieet? Is het voor iedereen geschikt en wat zijn dan de
valkuilen?
Verschillende diëten
In dit hoofdstuk behandelen we verschillende populaire diëten, wat is er goed aan? Of wat is
er slecht aan? Welke kun je aanraden aan cliënten en waarom werkt het ene dieet wel en de
andere niet?
Calorieën en macro’s tracken
Calorieën tellen is een veelgebruikte vorm om cliënten te laten afslanken. Hoe doe je dit en hoe
leg je dit uit zodat je cliënt het kan gaan doen? Zitten er nadelen aan het tellen van calorieën?
Wanneer is het verstandig om cliënten te laten tellen? En wanneer niet?
De meest gemaakte fouten van jouw cliënten
Je cliënt maakt geen progressie en valt niks af. Waar kan dit aan liggen? Hoe kom je hierachter?
Welke fouten zien we in de praktijk het meeste en hoe kun je hier met je cliënt over praten?
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Calorieën cyclen
Moet je elke dag hetzelfde aantal calorieën eten? Maak je onderscheid in trainingsdagen of
rustdagen? Wat nou als je cliënt uit eten wil of een verjaardag heeft? Hoe ga je de cliënt hier mee
om laten gaan? Kun je calorieën sparen of kun je beter achteraf compenseren? We behandelen
het in dit hoofdstuk.
Bulken, cutten en recompen, hoe doe ik dit?
Hoe kan ik spiergroei optimaliseren voor mijn cliënten? Hoe zorg ik ervoor dat zij vet verliezen? Kan
ik tegelijkertijd spiermassa opbouwen en vet verliezen en zo ja, hoe dan?
Supplementen: Welke zijn nuttig en waarom?
In dit hoofdstuk behandelen we nuttige supplementen en welke je precies wanneer kunt nemen.
Zijn supplementen belangrijk? Welke supplementen zijn er niet nuttig of misschien zelfs schadelijk?
Wat doen bepaalde supplementen en in welke dosis zou mijn cliënt dit moeten nemen? Ook
ontvang je van ons een complete supplementen gids als naslag werk!
Voorbeeld casussen voeding
Cliënt X zegt dat zij haar voeding perfect op orde heeft maar valt geen grammetje af, wat nu?
Cliënt Z blijft overeten en te veel calorieën consumeren, wat nu?
Dit en nog meer praktijk casussen gaan we behandelen!
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DIEETPSYCHOLOGIE &
LEEFSTIJLFACTOREN
Habit loops en gewoontes creëren
Hoe kun je ervoor zorgen dat je cliënt ritme en routine ontwikkelt? Is dit echt zo belangrijk of kan
je ze beter alles voorkauwen? Hoe creëer je gewoontes en hoe lang duurt dit?
Realistische doelen stellen voor cliënten, hoe doen we dat
Wat is een realistische doelstelling? Wat is er mogelijk in een bepaalde tijd? Hoe ga je om met
cliënten die teveel willen of juist helemaal niet willen?
Maaltijdplannen
Zijn maaltijdplannen verstandig om aan cliënten te geven of beter van niet? En zo ja, hoe creëer
je deze en waar moet je op letten?
Hormonen, wat zijn het, welke zijn van invloed en kan ik deze beïnvloeden?
Welke hormonen zijn er, wat doen ze en welke zijn er nou echt belangrijk? Kun je bepaalde
hormonen beïnvloeden en hoe dan?
Keuzestress en beslissingsvermoeidheid
Hoe kun je ervoor zorgen dat cliënten geen keuzestress ervaren? Wat zijn goede “gezonde”
standaard maaltijden waardoor beslissingsvermoeidheid minder snel optreed?
De zelf determinatie theorie en een autonoom leven voor je cliënten
Hoe kun je een cliënt coachen naar een meer stressvrijer leven? Hoe kan je cliënt erachter komen
wat zij belangrijk vinden en waar ze gelukkig van worden? Is een autonoom leven altijd mogelijk?
Waar moeten zij zich druk om maken en waarom niet?
Hoe zorg ik dat mijn cliënten het ook echt volhouden?
Elke cliënt heeft het wel is moeilijk. Hoe ga je hiermee om? Hoe zorg je ervoor dat cliënten het
diëten kunnen volhouden? En het sporten? Hoe ga je om met tegenslag en hoe ga je om met
succes?
Slaap: Waarom is dit zo belangrijk en hoe optimaliseer ik dit?
Wat is de invloed van slaap op je leven en op je dieet? Hoe belangrijk is slaap voor je (kracht)
training? Hoe optimaliseer ik slaapkwaliteit? Hoe zorg ik ervoor dat cliënten makkelijker in slaap
vallen?
Stress: Waarom is dit zo belangrijk en hoe minimaliseer ik dit?
Wat is stress precies? Hoe gaan je cliënten om met stress? Is stress altijd iets slechts of valt dit wel
mee? Is stress van grote invloed op het herstel van training? Wat is de rol van stress op een dieet
en het volhouden daarvan? Hoe kun je stress minimaliseren?
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KENNIS
Anatomie en fysiologie van het lichaam
Welke spieren zijn er en wat kunnen deze spieren doen? Waarvoor gebruik je ze? Waar zitten ze
precies en hoe groot zijn ze dan? Hoe zitten spieren in elkaar?
En hoe leg ik in leken taal uit aan een cliënt wat de spier doet en waarvoor hij dient?
Biomechanica: Hoe bewegen spieren?
Wat doet een spier eigenlijk? En in welk assenstelsel beweegt een spier? Waarom is dit belangrijk
voor een coach of trainer om te weten?
Spiergroei: wat is het en hoe kan ik dit optimaliseren?
Wat is spiergroei? Is er zoiets als schijn hypertrofie? Hoe kan ik spiergroei meten en hoe zorg ik
ervoor dat mijn cliënten optimaal spiergroei kunnen realiseren? Hoe snel kan een spier groeien en
zijn genen hierin belangrijk? Zo ja, hoe kan ik iemands genetische potentie dan bepalen?
Vetverlies: wat is het en hoe kan ik dit optimaliseren?
Hoe zorg ik voor optimaal vetverlies bij mijn cliënten? Wat is realistisch qua tijd en kilo’s? Kan het
ook te snel gaan? Wat kunnen cliënten volhouden qua vetverlies per week? En hoe zorg ik er dan
voor dat er geen spier verloren gaat in dit proces?
De wetenschap: Hoe vind je wetenschappelijke studies en hoe interpreteer je deze?
Welke studies zijn echt relevant? Hoe kan ik een studie goed interpreteren? En wat voor
verschillende studies zijn er? Is de opzet van een studie belangrijk? Waar vind ik onderzoeken?
Wat voor invloed hebben onderzoeken op onze werkwijze en hoe vertaal ik dit naar de praktijk?
Intake: Hoe begin ik goed en wat moet ik weten van mijn (toekomstig)cliënt?
Welke dingen zijn er belangrijk om te weten van jouw cliënt? Is elke intake hetzelfde? Zijn er
bepaalde dingen wettelijk verplicht om te vragen? Je ontvangt van ons een voorbeeld intake
met relevante vragen en waarom wij deze stellen.
Herstel: Hoe zorg ik ervoor dat mijn cliënten goed herstellen
Welke factoren zijn van belang om te zorgen dat je cliënt goed herstelt van de trainingen? Wat
voor volume kan je cliënt goed van herstellen en hoe kom je hierachter? Is slaap en stress een
belangrijke factor bij herstel? En de trainingsfrequentie?
Hoe meet je progressie?
Hoe kun je progressie meten bij cliënten? Welke manieren zijn er en wat kun je hieruit dan opmaken?
Is bijvoorbeeld 1 x in de week gewicht noteren genoeg? Of moeten hier huidplooimetingen bij?
Kun je gewicht bijhouden met een elektronische weegschaal? Zijn deze dan wel accuraat of
misschien helemaal niet? Hoe meten we mentale progressie?
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DE ONDERNEMER
Het opzetten van een succesvol PT-bedrijf
Wat is er belangrijk bij het opzetten van een bedrijf als personal trainer of online coach? Welke
valkuilen moet jij je van bewust zijn? Je ontvangt een globaal stappenplan met een checklist!
Sales en leads: Hoe zorg ik voor leads en hoe converteer ik deze naar een startende cliënt
Hoe kom je aan toekomstige cliënten? Op welke manier kun je deze (betaald of onbetaald)
benaderen? En hoe ga jij er vervolgens voor zorgen dat deze cliënten ook daadwerkelijk starten?
Retentie: Hoe zorg ik ervoor dat cliënten bij mij blijven?
Na het harde werken om je leads te krijgen en de daadwerkelijke sale is het van essentieel belang
dat je cliënt ook bij je blijft, in ieder geval tot de eerste doelstelling behaald is. Maar hoe doe je
dit? Kun jij iedereen helpen? Of richt jij je alleen op een bepaalde doelgroep/niche? En wil je
de cliënt zo lang mogelijk bij je houden of probeer je jezelf overbodig te maken in de tijd dat de
cliënt bij je is?
Vrijetijdsmanagement: Hoe zorg ik ervoor dat mijn bedrijf mij niet opslokt
Elke ondernemer kan je vertellen hoe hard het werken is voor jezelf. Hoe kun je er nou voor zorgen
dat je ook vrije tijd overhoudt? Hoe kun je effectief je dag plannen en hoe zorg je ervoor dat
stress niet de overhand krijgt?
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Marketing: De basis
Goede marketing zorgt voor een goede naam naar buiten en zorgt voor potentiële cliënten.
Welke doelgroep wil je aanspreken en hoe doe je dit? Welke rol speelt social media als Instagram
en Facebook hierin? Kun je adverteren en hoe dan? Wat zou dit kosten? Hoe kun je ervoor zorgen
dat je top of mind bent bij je potentiële cliënten? Hoe word je een autoriteit op jouw gebied?
Hoe zorg ik ervoor dat mijn website makkelijk gevonden wordt via google? Wat is mijn hoofd
boodschap naar buiten en naar mijn potentiële cliënten?
Ook in dit hoofdstuk ontvang je duidelijke handvatten over hoe je marketing kunt aanpakken
voor jouw bedrijf. Inclusief een social media handleiding, ideeën voor content op social media
en waar je op moet letten als je jouw website maakt en inricht!
Administratie: Wat is verplicht en hoe maak ik het mijzelf gemakkelijk
We gaan je leren hoe je jouw administratie moet voeren en waar je op moet letten. Welke kosten
moet je rekening mee houden? Zijn er bepaalde programma’s of systemen die je hierbij kunnen
helpen?
Belastingen en BTW
Wat voor belastingen moet je betalen? Hoe werkt het met BTW?
Systemen en sheets
Welke systemen kan je gebruiken om cliënt gegevens in op te slaan? Welke om progressie van
je cliënten bij te houden? Gebruik je een app of liever Excel? Zijn er boekhoudprogramma’s die
automatisch facturen kunnen sturen naar jouw cliënten en wat kost dat dan? Je ontvangt een
lijst met alle systemen die wij aanraden, wat zij doen en wat het kost!
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CONCLUSIE
Kortom, deze opleiding tot personal trainer geeft je echt alles wat je nodig hebt om te kunnen
starten en om vervolgens succesvol te kunnen zijn hierin!
Waar wacht je nog op?

SCHRIJF JE HIER IN
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