Motive to Move Performance
Trainer nline
Altijd al gedroomd van een carriére als trainer in de
‘top’sport of op zoek naar verdieping, maar ontbreekt het
je aan de tijd of de mogelijkheden om een voltijd opleiding
te volgen?
Motive to Move Academy heeft de opleiding ontwikkeld
zodat u toch uw droom kunt naleven.

Performance Trainer

De personal trainer van
de 21ste eeuw. Een
trainer met de
fysiologische en
anatomische kennis van
een fysiotherapeut.
Praktijkvaardig en
kundig.

Motive to Move Academy
Opleidingscentrum voor
fysiotherapeuten en
trainers. Cursussen met
een HBO+ niveau, geleid
door HBO-docenten met
een didactische
aantekening.
www.motivetomove.org

Wat doet u thuis?

U ontvangt een digitale
module met aan
onderwerpen gekoppelde
opdrachten deze zijn
gegroepeerd om een digitale
les. Er wordt van u verwacht
deze zelfstandig te
bestuderen.

De digitale bijeenkomsten
Er worden 8 digitale
bijeenkomsten gepland
waarin u samen met uw
opleider en
medecursisten de door u
bestudeerde stof tot in
detail gaat uitwerken.

Long distance blended
learning

De opleiding is een
uitgebalanceerde combinatie
van thuis leren, e-learning
en contactonderwijs.
In de digitale vaststaande
bijeenkomsten wordt de
bestudeerde stof besproken
en verdieping aangebracht.
Daarnaast staan er 2
terugkomweekenden
gepland waarin het geleerde
in de praktijk wordt
gebracht en de toets
plaatsvind.

Terugkomweekenden.
Wat is een sportopleiding
zonder praktijkonderwijs? U wordt 2 keer een
heel weekend verwacht
op onze locatie in
Krimpen aan den IJssel.
Ook uw eindtoets vindt
hier plaats.

Kosten
De kosten voor deze
opleiding bedragen:

Diploma

€1749,- ex btw.
In deze prijs bevinden
zich behalve de kosten
voor de opleiding ook:

In Nederland is het vak
van trainer niet of
nauwelijks geformaliseerd. Door het niveau
van onze opleiding en het
werk van uw voorgangers
zorgen we ervoor dat dit
niveau de nieuwe
standaard wordt!

- Catering (4 dagen)
- Examen
- Lesmateriaal

Inhoud
‘Functionele’ anatomie,
Neuroanatomie &
Trainingsvaardigheden

Praktijk? Waar?

Wij werken samen met
My Health Club Krimpen.
Het Papendal van ZuidHolland. Fitness, tennis,
judo, squash en een
zwembad: alles onder één
dak.

Inspanningsfysiologie &
Trainingsleer
Sport Psychologie

Praktijk

Docent: Oscar Reijmerink
- Fysiotherapeut
- Docent Fysiotherapie
- Strenght &
Conditioning Coach
- Oedeemtherapeut
- Performance trainer

Docent: Willem van Rij
- Sportfysiotherapeut
- Docent Fysiotherapie
- Strenght en
Conditioning Coach
- Performance Trainer

Motive to Move Academy heeft
speciaal voor u een opleiding
ontwikkeld waardoor uw carriére in de
sport een stevig fundament krijgt.
Tijdens de digitale bijeenkomsten en de
terugkomdagen valt alle zelfstudie op
zijn plek. Een ideale opleiding om naast
je baan aan een carriéreswitch te
werken. Performance is our nature.

Wilt u meer weten wat
denkt u van een:

CALL-TO-ACTION
www.motivetomove.org

