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GESPECIALISEERDE
OPLEIDING
Dit is de enige post-hbo
opleiding tot leefstijlcoach die
speciaal gericht is op
implementatie in zorg en
welzijn. 

PRAKTIJKGERICHT
De theorie krijg je in de vorm
van een aansprekende e-
learning. Daardoor kunnen de
lesdagen volledig besteed
worden aan training, inzichten
en reflectie. 

TOPDOCENTEN
Je docenten zijn zelf expert in
leefstijlcoaching en in hun eigen
vakgebied. Daarnaast zijn er
gastdocenten die je inspireren
hoe je leefstijlcoaching kunt
implementeren in je werk. 

COMPLEET EN
INTEGRAAL
De opleiding is evidence based
en gebaseerd op meer dan 15
jaar kennis over en ervaring
met leefstijlcoaching in de
praktijk. 



Voor wie

PROFESSIONALS UIT ZORG EN WELZIJN

Alleen professionals die met patiënten/cliënten werken in zorg en
welzijn kunnen deelnemen aan deze opleiding. Hiermee zorgen
we dat er extra diepgang gegeven kan worden aan je opleiding.
Bovendien ga je leefstijlcoaching gericht implementeren in je
eigen vak. Zo geven we het een goede plek in zorg en welzijn en
veranderen we samen het systeem.



Introductiemodule
In een eerste blok van twee lesdagen krijg je een integraal
beeld van leefstijlcoaching en de manier waarop je dat een plek
kunt geven in jouw werksetting. Je bent begonnen.

Basisopleiding
Je basisopleiding van een half jaar biedt je alle
coachingsvaardigheden en leefstijlkennis om je een
volwaardige leefstijlcoach te voelen.

Implementatie
In het tweede half jaar van de opleiding richt je je op de
praktijk: oefenen met cliënten en de integratie binnen je eigen
vak en werksetting.

Programma
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Studie-omvang
12 maanden
17 lesdagen 
gemiddeld 6 uur studietijd per week (inclusief lesdagen)

Groepsgrootte
10 tot 20 deelnemers per lesgroep

Kosten
Cursusgeld € 5950
Boeken nieuw aangeschaft ca. € 500

Locaties
Amersfoort
Eindhoven
Online met interactieve werkvormen indien nodig i.v.m. coronarichtlijnen



Meer informatie www.lzwcollege.nl
info@lzwcollege.nl
085-8769672
Op www.lzwcollege.nl vind je uitgebreide informatie
over de opleiding, inclusief (start)data en het
inschrijfformulier.
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