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Opleiding Ster-leefstijlcoach 
Praktische informatie over lessen en lesdata 
Leergang SLC-03A, start januari 2022 
 
Actuele informatie over op locatie of online lesgeven 
We gaan ervan uit dat in er september 2021 weer gewoon gewerkt kan worden met lessen op 
locatie. Indien de richtlijnen rondom Corona er om vragen, zullen we overschakelen op volledig 
online lesgeven. Daarbij zorgen we uiteraard voor een programma met voldoende afwisseling en 
tijd ‘weg bij het scherm’.  
 
Praktische informatie over de lessen 
Een aantal lessen volg je online. De lestijden zijn hetzelfde als op locatie: 9.30 tot 16.30 uur. Online 
lessen worden gegeven in een beveiligde Zoom-ruimte, waarvoor je tijdig de link ontvangt. Onze 
docenten zijn gewend om online interactief te werken en er wordt gezorgd voor voldoende 
afwisseling en pauzes. 
 
Lesdagen op locatie zijn blauwgroen gemarkeerd in onderstaand schema. Ze zijn van 9.30 tot 
16.30 uur in de cursusruimte van Visiom, Barchman Wuytierslaan 10 in Amersfoort (tegenover 
station Amersfoort CS). Voor een gezonde (broodjes)lunch wordt gezorgd. Water, koffie en thee 
krijg je uiteraard zoveel als je wilt. Er is gratis WiFi beschikbaar in de lesruimte. 
Online lessen worden, indien hiernaar wordt overgeschakeld, gegeven in een beveiligde Zoom-
ruimte, waarvoor je tijdig de link ontvangt. Onze docenten zijn gewend om online interactief te 
werken en er wordt gezorgd voor voldoende afwisseling en pauzes. 
 
De basisopleiding is in onderstaand overzicht gecombineerd met deelnemers van de opleiding 
Leefstijlcoach Zorg & Welzijn. De lessen die gaan over implementatie in de werkgeverssetting, 
worden afzonderlijk gevolgd met alleen de deelnemers van de Ster-leefstijlcoach opleiding. Deze 
lessen zijn gemarkeerd met een asterisk (*). 
 
Bij elke les zorg je dat je iets bij je hebt om aantekeningen te maken. Je literatuur hoef je niet mee 
te nemen. Als je vragen hebt over de stof die je de voorgaande maand bestudeerd hebt, kan het 
handig zijn om notities daarover mee te nemen. 
 
Mocht je verhinderd zijn voor een les, meld dat dan bij je docenten of de studiecoördinator. Een 
afmelding binnen 24 uur van tevoren graag via sms of WhatsApp of telefoon, niet via e-mail. Als 
de les binnen jouw opleidingsjaar aan een andere groep wordt gegeven en er is plek vrij, dan krijg 
je gelegenheid om hem in te halen. Je mag maximaal 2 van de 17 lessen missen. Alle lessen volgen 
is wenselijk. 
 
Op de volgende pagina’s vind je het lesschema. Achter elke lesdag staat de stof die na de 
betreffende lesdag bestudeerd wordt. 
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 Lesdatum Thema’s lesdag Zelfstudie en 
opdrachten 

Studiebelasting 
In

tr
o

d
u

ct
ie

 

Lesdag 1 
Do 13-1-2022 

Kennismaking 
Oriëntatie leefstijlcoaching, 
coaching en leefstijl 
Docent leefstijlcoaching 

Onderzoeken eigen 
leefstijl 
E-learning Positieve 
Gezondheid 
 

Contacttijd 14u 
Zelfstudie 10 
uren 

Lesdag 2 
Vr 14-1-2022 

Oriëntatie leefstijlcoaching, 
integratie binnen je vak 
Docent leefstijlcoaching 
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Lesdag 3 
Vr 4-2-2022 

Intake en eetdagboek in de 
praktijk 
Docent voeding & leefstijl 
Intake slaap, ontspanning, 
stress en leefstijl 
Docent SOS & leefstijl 

E-learning 
voedingsleer & 
voedingspatronen 
E-learning 
professioneel 
coachen 

Contacttijd 7u 
Zelfstudie 16u 

Lesdag 4 
Vr 11-3-2022 

Intake bewegen en 
fitheidstesten 
Docent bewegen & leefstijl 
Coachende grondhouding 
Docent leefstijlcoaching  

E-learning bewegen 
theorie E-learning 
slaap en stress 
theorie  

Contacttijd 7u 
Zelfstudie 16u 

Lesdag 5 
Vr 1-4-2022 

Beweegplannen, gidsen naar 
beweging 
Docent bewegen & leefstijl 
Training coachingsgesprekken: 
aansluiten bij de cliënt, maar 
ook structuur bewaren 
Docent leefstijlcoaching 

E-learning energie en 
gewicht 
E-learning energie en 
ontspanning 

Contacttijd 7u 
Zelfstudie 16u 

Lesdag 6 
Vr 22-4-2022 

Voeding en energie 
Docent voeding & leefstijl 
Training coachingsgesprekken: 
weerstand en terugval 
Docent leefstijlcoaching  

E-learning leefstijl in 
specifieke 
levensfases 
E-learning leefstijl bij 
kwetsbare groepen 

Contacttijd 7u 
Zelfstudie 16u 

Lesdag 7 
Do 12-5-2022 

De grenzen van 
leefstijlcoaching 
Gastdocent 
Stress en veerkracht 
Docent SOS & leefstijl 

E-learning Onrust, 
gewoontes en 
verslaving 
E-learning Stoppen 
met roken  

Contacttijd 14u 
Zelfstudie 16u 

Lesdag 8 
Vr 13-5-2022 

Training coachingsgesprekken: 
korte, effectieve gesprekken 
voeren 
Docent leefstijlcoaching 
Toets basis coachingstechniek  
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Lesdag 9 
Do 23-6-
2022 

Oefentrajecten voorbereiden 
Docent leefstijlcoaching 
* Het management meenemen 
in vitaliteit 
Gastdocent 

Deelnemers 
oefentrajecten 
zoeken en mee 
starten 
Zelfstudie eigen 
implementatieproces 

Contacttijd 7u 
Zelfstudie, 
gesprekken en 
verslaglegging 
16u 
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Specialisatie 
sessie 1 
Vr 24-6-2022 

Invloed van de omgeving 
Docent voeding & leefstijl 
Tijd en prioriteit 
Docent bewegen & leefstijl 
 

Verslaglegging 
proefcliënten 
E-learning: Casussen 
oefenen 

Contacttijd 7u 
Zelfstudie, 
gesprekken en 
verslaglegging 
18u 

Do 8-9-2022 Toets inzicht leefstijl (casussen, 
mondeling) 
Geluk en zingeving 
Gastdocent 
 

Verslaglegging 
proefcliënten 
E-learning Werken 
met groepen 
E-learning eigen 
specialisatie 

E-learning 
Medewerkers 
interesseren voor 
leefstijlinterventies 
 

Contacttijd 14u 
Zelfstudie, 
gesprekken en 
verslaglegging 
14u 

Vr 9-9-2022 Implementatiesessie 1: 
Doelgroepen & interventies 
Vaste begeleider 
implementatieproces 

Specialisatie 
sessie 2 
Do 6-10-
2022 

* Implementatiesessie 2: 
Leefstijlcoaching en duurzame 
inzetbaarheid: 
krachtenveldanalyse 
Vaste begeleider 
implementatieproces 

Verslaglegging 
proefcliënten 

Uitwerken 
implementatieplan 
E-learning: Intervisie 
 

Contacttijd 14u 
Zelfstudie, 
gesprekken en 
verslaglegging 
10u 

Vr 7-10-2022 Workshopprogramma’s 
samenstellen 
Gastdocent 
Groepsdynamiek 
Gastdocent 

Do 3-11-2022 Herkansing kennistoets en 
casustoets / Waar excelleer je 
in? 
Docent Leefstijlcoaching 
* In gesprek met de 
leidinggevende 
Gastdocent 

Verslaglegging 
proefcliënten 
Reflectie en 
presentatie 
leerproces 
voorbereiden 

Contacttijd 14u 
Zelfstudie, 
gesprekken en 
verslaglegging 
14u 

Specialisatie 
sessie 3 
Vr 4-11-2022 

* Implementatiesessie 3 
Een jaarplan voor vitaliteit in de 
organisatie 
Vaste begeleider 
implementatieproces 
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Vr 9-12-2022 Presentaties leerproces   

Vr 27-1-2023 Diplomauitreiking   
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