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Fitnesstrainer A, Fit!vak (erkende branche-opleiding) 
 
30 bijeenkomsten van 2 ¾ uur (totaal 68 uur),     
en 3 uur per week stage (totaal 60 uur).  
Plaats opleiding: Alkmaar  
 
 
 
Voor wie 
Voor mensen die in een fitnesscentrum willen 
werken als fitnessinstructeur, -begeleider of –
trainer, of die daar al werkzaam zijn, maar graag 
een door de fitnessbranche Fit!vak erkend diplo-
ma willen behalen. 
 
Doel 
Als Fitnesstrainer A ben je in staat mensen te 
begeleiden bij hun fitnessactiviteiten. Je kunt  
instructie en advies geven en stelt oefenpro-
gramma’s op maat samen. Ook kan je informatie 
geven over bewegen, gezondheid, afslanken, 
voeding, anatomie en blessures. 
 
Inhoud 
• Anatomie en fysiologie 
• Theorie Fit!vak A 
• Eigen vaardigheid 
• Instructie geven 
• Maken van een trainingsplan 
• Ervaring opdoen in de praktijk: de Beroeps 

Praktijk Vorming (stage) 
• BPV-opdrachten 
 
Werkwijze 
Er worden 15 BPV- (stage-) opdrachten gegeven, 
die verzameld worden in een portfolio. De BPV 
moet als voldoende beoordeeld worden. Er is een 
theorietoets Fit!vak en een Proeve van Be-
kwaamheid voor les- en leidinggeven: het prak-
tijkexamen Fit!vak. Om aan het praktijkexamen 
te mogen deelnemen, moeten zowel het portfolio 
(min. 55 punten) als de theorietoets (min. 60 
punten) als voldoende beoordeeld zijn. De toets 
en het praktijkexamen vinden plaats op school.  
 
Vooropleiding/ voorkennis 
De opleiding tot Fitnesstrainer A is een opleiding 
op MBO-niveau 3. Er is geen specifieke voorop-
leiding vereist. Beheersing van de Nederlandse 
taal is wel een vereiste. 
 

 
Thuisstudie 
Ongeveer 2 uur per lesweek. 
 
Afsluiting 
Door de fitnessbranche Fit!vak erkend diploma 
Fitnesstrainer A. 
 
Bijzonderheden 
De opleiding vindt plaats op dinsdag of donder-
dag, ‘s ochtends of ‘s middags (afhankelijk van 
het aantal inschrijvingen); de opleiding wordt 
mede gevolgd door reguliere deelnemers van de 
fulltime MBO-opleiding Sport & Bewegen. 
 
Plaatsing gaat op basis van een intakegesprek. 
 
 


