


Voorlichtingsbijeenkomsten:

• Zaterdag 29 juni 2019
• Vrijdag 12 juli 2019
• Zaterdag 24 augustus 2019

Professional Development: 
Performance, Strength & Conditioning, Health and Lifestyle



Agenda:

• Voorstellen en een verdiepende kennismaking
• Jouw specifieke professionaliseringsvraagstukken
• Opleiding Trainer Strength & Conditioning (PILOT)

Opleidingsdoelen en -ambities, Wat is een pilot opleiding
Examinering en certificering 
Opleidings- en startniveau
Opleidingsstructuur / Studiebelasting
Opleidingsplanning
Inhoud opleiding
Kosten, materialen en middelen
Aanmeld/inschrijf procedure opleiding
Algemene voorwaarden
What if’s

• Vragen /  wat er verder ter tafel komt



Sander Aelberts

• Eigenaar / directeur
• CrossFit Nijmegen
• The LifeStyle Changer
• Adaptation

• Docent
• CIOS Arnhem / ROC Nijmegen

• Trainer / coach / trainingsadviseur
• Trainer en docent Strenght & Conditioning
• Personal trainer

• Koninklijke Landmacht



Martijn Aelberts

• Eigenaar / directeur
• CrossFit Nijmegen
• The LifeStyle Changer
• Adaptation

• Trainer / coach / trainingsadviseur
• Specialist groepsdynamica, teamontwikkeling, weerbaarheid
• Trainer en docent Strenght & Conditioning
• Personal trainer

• Koninklijke Landmacht



Albert Zeggelaar

• Onderwijsmanager en onderwijskundige
• MBO-HBO-WO (Sport, Zorg en Welzijn)

• Aandeelhouder Adaptation

• Onderzoeker
• Educational Sciences, professional development effectiveness

• Docent, Trainer, Coach / Strength & Conditioning Specialist
• NL actief  (Fitness brancheorganisatie), TBN, KNHB, KNLTB, NFWS, 

NGS, EFAA, JBN, Stam SoVoCo Soest, Union Nijmegen
• CIOS Arnhem, CIOS NL, ROC Nijmegen

• Koninklijke Landmacht



WIE zijn jullie??

• Wie ben je?
• Belangrijkste leervragen, m.a.w. hoe kunnen we je helpen?
• Waarom, wat drijft je?
• Wat zijn je verwachtingen?
• Wat is belangrijk om te delen?
• Overige



Instituut voor professionalisering

WAT doen we?

Wij verzorgen professionalisering in de domeinen:
• Performance
• Strength and Conditioning
• Health
• Lifestyle 



ONZE missie?

ADAPTATION voegt waarde toe aan het algemeen maatschappelijk welbevinden! 
Dit doen we door het vergroten van weerbaarheid, mobiliteit en zelfstandigheid van onze community.
We realiseren dit door professionalisering gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid en eigen regie in een 
sociale omgeving vol keuzes, dilemma's en verleidingen.

Vanuit deze visie is onze missie: 

1. Mensen helpen de kwaliteit van het eigen leven en dat van anderen te verbeteren 
2. Mensen helpen het beste uit zichzelf  en anderen te halen, en
3. Bouwen aan een betere toekomst



ONZE kernwaarden 

Professioneel à Gebaseerd op onderzoek en bewezen in de praktijk

Veilig à Veiligheid is de krachtigste voorwaarde voor leren, ontwikkeling en groei 

Leren à Leren is de belangrijkste strategie tot zelfredzaamheid en regie

Samen à Leren, groeien en ontwikkelen is een sociaal proces in een krachtige community



ONZE doelgroepen?

• Serieuze en professionele atleten
• (Potentiele) professionals, trainers, instructeurs en coaches
• Groepen, teams en organisaties
• Sport-, Beweeg- en Gezondheidsbranches

Deelnemers van onze professionalisering zijn18 jaar of  ouder.



ONS logo en de kern van ons handelen?

• In de kern van ons handelen staat de mens en zijn/haar leerproces centraal! 
• We beschouwen de mens  als complex doch adapterend organisme aan omgeving en specifieke 

prikkels. 
• De focus van het leerproces is gericht op:

• Ontwikkelen van eigen regie en zelfredzaamheid
• Vergroten van mobiliteit 
• Het individu als onderdeel van onze lerende, en andere gemeenschappen



ONS portfolio?

Opleidingen (trainer-coach) (dag)cursus Trainingen / lectures

Basic Strength and Conditioning Need to know: strength Organisatie specifieke professionalisering o.a.: 
Politie, Defensie, Onderwijs (ROC’s en HAN)

Allround Strength and Conditioning Need to know: endurance

Advanced Strength and Conditioning Need to know: speed Lectures and Keynotes o.a. Politie, Zorg, Defensie

The Lifestyle Changer Need to know: flexibility Conditietraining o.a. hockey, voetbal, volleybal, 
martial arts, atletiek en crossfit

Regulier onderwijs: S&C voor MBO / ROC Need to know: periodisation

Need to know: testing Technical courses o.a. weightlifting, running, 
kettlebel, strongman, etc.

Maatwerk en advies: Specifieke, 
gepersonaliseerde, op maat 
opleidingsvraagstukken.

Need to know: nutritian

Need to know: behavior Teambuilding 



Strength & Conditioning is o.a.:



Strength & Conditioning is ook:



Trainer Strength and Conditioning – Basic

Wat, doelen, voor wie en status? 

• Opleiding tot trainer-coach in strength and conditioning in drie verdiepende fasen. 

• Met de opleiding ben je competent als (conditie)trainer, coach en instructeur, in de branches:
- Performance - Strength & Conditioning - Health - Lifestyle

• Serieuze sporters met de ambitie om trainer / coach te worden.
• Serieuze sporters en professionals die hun performance en/of  die van anderen beter willen 

begrijpen en verbeteren.

• Trainer S&C Basic wordt in september 2019 voor het eerst in een particuliere opzet aangeboden. 
Het is daarmee een pilotopleiding waarvan we willen leren. U bent daarmee ook ons 
leerinstrumentarium!



Trainer Strength and Conditioning – Basic

Examinering en certificering? 

• De opleiding: trainer S&C Basis wordt afgesloten met een examen:

• Een theorie-examen waarin kennis wordt gemeten over alle behandelde onderwerpen;
• Een praktijkexamen waarin een volledige training/les wordt verzorgt aan een kleine groep 

beginnende deelnemers;
• Een afgeronde praktijkstage van ca. 50 uur waarin training / les is gegeven aan beginnende 

deelnemers.

• Adaptation is in onderhandeling met EUROPE Active om een geaccrediteerde opleiding te worden 
zodat afgestudeerden zich kunnen registreren in het EREPS register of  excercise professionals.

• Verwachting is registratie in 2020! Dit is nadrukkelijk GEEN belofte.
• http://www.europeactive.eu/
• http://www.ereps.eu/

http://www.ereps.eu/
http://www.ereps.eu/


Strength and Conditioning – Basic

Opleidingsstructuur en - inhoud

De opleiding: trainer S&C Basis heeft een niveau 4 status (MBO niveau 4) gebaseerd op het Europese 
Referentie Raamwerk https://www.nlqf.nl/.

De opleiding is gebaseerd op 4 werkprocessen op basis van een kerntaak. Naar het model van het 
MBO, keuzedeel Conditietrainer https://kwalificaties.s-bb.nl/

• Kerntaak: Verzorgen van conditietraining (strength & conditioning)

• WP1: Stelt een lessenplan en een trainingsschema op 
• WP2: Voert conditietrainingen uit
• WP3: Neemt vaardigheidstoetsen af  (testen, metingen)
• WP4: Werkt samen in een S&C organisatie

https://www.nlqf.nl/
https://kwalificaties.s-bb.nl/


Strength and Conditioning – Basic

Opleidingsstructuur en - inhoud

context

Lerende



Strength and Conditioning – Basic

Opleidingsplanning

1. Zat 07 sept START Intro, studiegids, examen Anatomie, didactiek, TL Samen trainen, huiswerk Stagebedrijf  zoeken

2. zat 28 sept Werken aan een training Anatomie, didactiek, TL huiswerk Stagebedrijf  zoeken

3. zat 12 okt Werken aan een training Anatomie, didactiek, TL huiswerk Stagebedrijf  zoeken

4. zat 02 nov Werken aan een training Fysiologie, LLG, TL Opdracht leseenheid Stage lopen

5. zat 23 nov Werken aan een training Fysiologie, LLG, TL huiswerk Stage lopen

6. zat 14 dec Werken aan een schema Fysiologie, LLG, TL huiswerk Stage lopen

7. zat 11 jan Werken aan een schema Fysiologie, LLG, TL Opdracht trainingsschema Stage lopen

8. zat 01 feb Thema meten Gedrag, meten, intake huiswerk Stage lopen

9. zat 22 feb Thema voeding Voeding en gezondheid huiswerk Stage lopen

10. zat 14 mrt Thema gezondheid Voeding en gezondheid Opdracht  examentraining Stage lopen

11. zat 04 apr Thema examen Examen en coaching Opdracht  examentraining Stage afgerond

12. zat 25 apr Examen Thema examen Examen Examen à theorie en praktijk Stage afgerond

13. zat 16 mei 
Examen

Thema examen Examen Examen à praktijk Opleiding afgerond

14. zat 06 jun HER Thema examen Examen Examen à theorie en praktijk Opleiding afgerond



Strength and Conditioning – Basic

Aanvangseisen en Studiebelasting

Contactmomenten 13 zaterdagen

Uren contact ca100 uur (85% presentie eis)

Uren zelfstudie ca75 uur

Uren stage (organisatie vrij, deskundige begeleiding) ca 50 uur (algemene doelgroep LESgeven, trainingsschema)

Eventuele coaching Op maat

Aanvangseisen:

• MBO 3/4 denk/werkniveau
• Bij twijfel vraaggesprek en eventueel portfolio door aanvrager over te dragen.

• Fysiek, mentaal en emotioneel belastbaar EN gemotiveerd!

Studiebelasting:



Strength and Conditioning – Basic

Kosten, materialen en middelen

• De opleiding: trainer S&C Basis kost € 2100,-

• Dit is inclusief  boeken en overige lesmateriaal
• Dit is inclusief  hartslagmeter borstband
• Dit is exclusief  een eventuele inschrijving in het EREPS register



Strength and Conditioning – Basic

Aanmeld/inschrijf  procedure opleiding?
Zie: https://www.adaptation.nl/opleidingen/

https://www.adaptation.nl/opleidingen/


Basic S&C Trainer Allround S&C Trainer Advanced S&C Trainer 

Niveau opleiding (EQF) 4 5 6

Certificering EREPS (in ontwikkeling) certificering certificering

Van - tot Sept ’19 – Juli ’20 Sept ’20 – Juli ’21 Sept ’21 – Juli ’22

Contactmomenten 13 zaterdagen 12 zaterdagen 12 zaterdagen

Uren contact ca100 uur (85% presentie eis) ca100 uur (85% presentie eis) ca100 uur (85% presentie eis)

Uren zelfstudie ca75 uur ca75 uur ca75 uur

Uren stage Ca 50 uur
(algemene doelgroep LESgeven, 
trainingsschema)

ca75 uur 
(algemene doelgroep TRAINING, 
jaarperiodisering)

ca75 uur 
(prestatie sport trainingen 
meerjaren beleid / periodisering)

Startniveau • MBO 3/4 denk/werkniveau
• Fysiek belastbaar

• Basic S&C I (e/o intake)
• Fysiek belastbaar

• Allround S&C II (e/o intake)
• Fysiek belastbaar

Kern van de opleiding Les- en training geven aan 
algemene doelgroepen. Werken 
met trainingsschema’s.

Verzorgen training aan prestatie 
doelgroepen. Werken met 
jaarperiodisering.

Verzorgen training(sbeleid) aan 
prestatie sport. Werken met 
meerjarenbeleid.

Examinering Theorie en praktijktraining Theorie en praktijktraining Theorie en praktijktraining

Pilot €2100,- €2100,- €2100,-

ONS portfolio; S&C trainer op een rijtje?



ONZE opdrachtgevers?



Adaptation, Professional Development
Nieuwe Mollenhutseweg 52
6533 HJ, Nijmegen

www.adaptation.nl (under construction)
info@adaptation.nl

06 20 72 44 33 Martijn Aelberts

06 54 37 83 91 Sander Aelberts
06 50 24 31 35 Albert Zeggelaar

ONZE bereikbaarheid?



Vragen?


