
Als trainer kan je op een wetenschappelijk onderbouwde 
wijze individuen en groepen op een veilige en effectieve 
manier begeleiden. Je krijgt inzicht in de bouw en 
werking van het lichaam, over gezondheidsvoordelen en 
–risico's bij (on)voldoende beweging en de effecten van 
training. Van hieruit leer je een trainingsplan op maat 
ontwerpen, gaande van laagdrempelig bewegen tot het 
nastreven van sportieve doelen. 

Als coach motiveer je individuen tot meer lichaamsbeweging en 
duurzame gedragsverandering. In deze rol leer je allereerst inzicht 
krijgen in jezelf en ontdek je het effect van je eigen gedrag op jouw 
omgeving. Via deze inzichten leer je beter omgaan met anderen 
en leer je groepsdynamische principes toepassen. Dankzij kennis 
en diverse ervaringen leer je coachen op een motiverende manier, 
rekening houdend met individuele noden en specifieke settings. 

Als ondernemer onderzoek je de sector, steeds op 
zoek naar innovaties en vernieuwing. Dankzij jouw 
ondernemend gedrag organiseer je projecten van A 
tot Z met kennis van de wetgeving. Een financieel -, 
promotie- en projectplan maak je zelf op. Als manager/
beleidsondersteuner realiseer en versterk je de missie en 
visie van een organisatie of ga je zelfstandig aan de slag 
na de opmaak van jouw eigen business plan. 
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• REVALIDATIECENTRA
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