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FITNESS A

Word jij de fitness 
instructeur van  
de toekomst?

Lifestyle, Sport en Bewegen



Lijkt het jou leuk om zelfstandig fitness instructie te kunnen geven? Ben je 16 jaar of 
ouder? En wil je van jouw hobby jouw beroep maken? Dan is de opleiding Fitness A  
echt iets voor jou! Tijdens deze opleiding leer je alles over de hoofdlijnen van de 
fitnessbranche en ben je in staat de fitnessdeelnemers in de basis te begeleiden. Na 
het behalen van deze opleiding ben je bevoegd om zelfstandig instructie te geven en 
kan je aan de slag als erkend fitnessinstructeur. De opleiding wordt georganiseerd 
door ROC Mondriaan Lifestyle, Sport en Bewegen en komt qua inhoud overeen met 
NL Actief. De opleiding wordt afgesloten met examens op niveau 3 en het diploma 
wordt erkend door NL Actief.

Fitness A

Wanneer mag je deze opleiding volgen?
De opleiding Fitness A is bedoeld voor 
startende instructeurs, die zonder specifieke 
vooropleiding kunnen deelnemen aan deze 
praktische opleiding. Uiteraard helpt het als je 
interesse hebt in fitness en sport en als fitness 
je passie is. Ook is enige trainingservaring 
belangrijk. Aan het examen kan je deelnemen 
wanneer je tenminste 16 jaar bent.

Inhoud van de opleiding
Theorie
▪ Sporters begeleiden.
▪ Verzorgen van groepslessen en individuele  
 trainingen.
▪ Begeleiden bij sporttesten.
▪ Aansturen en assisteren bij fitness  
 activiteiten - op techniek en veiligheid.

Praktijk - 
▪ Praktijk - eigen vaardigheid fitness apparaten  
 en losse gewichten.
▪ Ervaring van de groepslessen.
▪ Aanbieden van circuitlessen.
▪ Aansturen van elkaar bij circuit en   
 aansluitend examen.

Daarnaast bestaat de praktijk uit minimaal  
60 -100 uur stagelopen bij een sportcentrum en 
het uitwerken van de stageopdrachten. Tijdens 
de lesdagen ontvang je ook uitleg over de 
inhoud hiervan.

Duur en opzet van de opleiding
De opleiding bestaat uit 15 fysieke 
bijeenkomsten van 3 uur en 7 klokuren 
online begeleiding. De fysieke bijeenkomsten 
bestaan uit 1 uur theorieles en 2 uur 
praktijkles. Tijdens de praktijkles ga je 
oefenen met lesgeven aan individuen en 
groepen. Naast het volgen van de fysieke 
bijeenkomsten loop je stage bij een 
fitnessorganisatie. 

Studiebelasting
Bijeenkomsten 52 uur
Stage bij de vereniging 100 uur
Zelfstudie/voorbereiding 88 uur
Totaal 240 uur 
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Examen
De opleiding Fitness A wordt afgesloten met 
een theorie en een praktijkexamen.

Theorie-examen
Het theorie-examen bestaat uit het maken 
van een kennistoets, deze bestaat uit 60 
meerkeuzevragen.

Praktijkexamen
Het praktijkexamen bestaat uit het 
daadwerkelijk geven van een fitnesstraining. 
Om deel te mogen nemen aan dit 
praktijkexamen moet je aan de volgende 
voorwaarden voldoen:
 ▶ Je dient het theorie-examen behaald  
  te hebben.
 ▶ De stageopdrachten (portfolio) dienen  
  voldoende beoordeeld te zijn.
 ▶ Het lesvoorbereidingsformulier dient  
  voldoende beoordeeld te zijn.

Diploma 
Als je voldaan hebt aan alle exameneisen  
dan ontvang je een door NL Actief erkend 
Fitness A-diploma. Je bent daarmee een 
bevoegd en professioneel medewerker 
voor een sport- en fitnesscentrum en 
gekwalificeerd om zelfstandig les en  
leiding te geven aan individuen en  
groepen. Tevens is het mogelijk je te 
registreren als Fitness Trainer A in het 
Nationale EREPS-register (niveau 3).

Kosten 
De kosten voor deelname aan de opleiding 
Fitness A bedragen € 695,00. Dit bedrag is 
inclusief lesmateriaal en examens. 

Opleidingsdata
De opleiding start in het laatste kwartaal 
van 2021 op de locatie van ROC Mondriaan 
School voor Lifestyle, Sport en Bewegen. 
Startdatum wordt nader bekend gemaakt. 

Locatie 
ROC Mondriaan 
Brasserskade 1
2612 CA  Delft

Bezoekadres:
Pauwhof 1
2289 BH Rijswijk

Vragen 
Heb je vragen over de opleiding? Neem dan 
gerust contact met ons op -  
m.rooda@rocmondriaan.nl

Aanmelden 
Wil jij deze opleiding volgen? Meld je dan 
snel aan via onderstaande aanmeldbutton!
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