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Programma van deze middag

Ronde 1 - traject voor lidmaatschap BLCN 

Ronde 2 - landschap van leefstijlcoaching & GLI

Ronde 3 - HealthyLife en ZoHealthy



Inhoud van deze bijeenkomst (ronde 1)

• Inleiding

• Accreditatie van de opleiding Sportkunde 

• Vereisten voor accreditatie

• Mogelijkheden bij afwijkende studieroute

• Registratie bij BLCN

• Bij- en nascholing bij FSH



• Beroepsvereniging leefstijlcoaches Nederland (BLCN)
– Lidmaatschap

– Kwaliteitsregister 

• Vergroten van je werkveld
– Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Ga naar www.menti.com en gebruik de code 9828 1101

Inleiding

http://www.menti.com/
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Accreditatie van de opleiding Sportkunde



• Afgestudeerd in juni 2020 of daarna

• Studieroute

– Jaar 2 Begeleiden richting duurzaam beweeggedrag

– Jaar 3 Begeleiden naar verantwoord sporten en bewegen

– Jaar 3 Verbeteren van voedingsgedrag

Vereisten voor registratie 



… ik eerder ben afgestudeerd?

 dan kun je voor individuele accreditatie gaan*)

… ik een van de verplichte blokken niet heb?

 dan kun je deze alsnog volgen*)

… ik een andere bij- of nascholing nodig heb?

 dan kun je deze bij ons volgen*)

Wat als …



• Aanschuifonderwijs
1 of 1½  lesdag p.w. + stageopdracht 

• Semester 1 (sep – jan) 2022-2023

• ± €1990,= voor programma van 30ECTS

Interesse kenbaar maken bij Evy van Boxtel (e.vanboxtel@fontys.nl) 

Vóór 1 maart 2022

Minor/keuzeblok volgen 

mailto:e.vanboxtel@fontys.nl


Lidmaatschap

1. Aanmelden bij BLCN
• Diploma uittreksel DUO  www.mijndiplomas.nl

• Beveiligde kopie Identiteitsbewijs  KopieID-App

• Aanmeldproces  www.blcn.nl

Kosten:
– Inschrijfgeld: €25,00 (exclusief BTW)

– Jaarlijkse contributie: € 185,00 (exclusief BTW). Het lidmaatschap betaal 
je naar rato (per dag uitgerekend)

http://www.mijndiplomas.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
http://www.blcn.nl/


Registreren bij

2. Kwaliteitsregister Leefstijlcoach
– www.kabiz.nl

– Inloggen met emailadres – wachtwoord vergeten

– Gegevens wijzigen

Kosten Kabiz (verplicht):
– Jaarlijks €35,00. Hier zit geen BTW op en betaal je naar rato (per dag 

uitgerekend)

 digitaal portfolio o.a. bij- en nascholingen registratie.

http://www.kabiz.nl/


• Community of practice

– Netwerk

– Doel = met en van elkaar leren

– Scholingswensen & scholingsaanbod

• Begeleiden bij Stress, Ontspanning en Slaap

Bij- en nascholingen



Heb je vragen n.a.v. 

deze presentatie?

Stel ze nu Ik heb achteraf 

nog een vraag …

Mail: e.vanboxtel@fontys.nl

Tel: 08850-76064

mailto:e.vanboxtel@fontys.nl


• Kennistoets 
– m.b.t. gezond leven en gezonde gewoontes

• Coachingstoets
– Leefstijlcoachingsgesprek (video gevolgd door interview)

• Reflectieopdracht 
– reflecteren op je gedrag als professional en planmatig ingaan op je 

eigen ontwikkeling als leefstijlcoach.

Kosten: €590,=

https://www.tci-examens.nl/leefstijlcoach

Individuele accreditatie via 

https://www.tci-examens.nl/leefstijlcoach


Ronde 2 - Landschap van leefstijlcoaching & GLI

Ronde 3 - HealthyLife en ZoHealthy

Vooruitblik ronde 2 en ronde 3



PAUZE 


