EXAMENS FITNESSTRAINER A
INSCHRIJVEN EXAMENS
Voor het examen zijn er 6 startdata
per jaar - bij inschrijving kies je
hiervoor jouw startdatum.

Het examen bestaat uit 3 onderdelen:
• Het theorie examen
• De stagebeoordeling en het portfolio
• Het praktijkexamen

HET ONLINE THEORIE EXAMEN
60 meerkeuze vragen over het boek.
Dit is een online examen die je vanuit huis af kunt nemen. Het bestaat uit 60 meerkeuzevragen en je
krijgt hier 50 minuten de tijd voor.
Haal je de theorie toets niet in een keer? Je hebt recht op 1 herkansing. Nadat je je theorie met een
voldoende hebt behaald ga je door met je stage en het portfolio.

DE STAGE EN HET PORTFOLIO
Leren in de praktijk.
Om de branche te leren kennen, loop je een korte stage bij een fitnesscentrum. Je voert daar onder
begeleiding van een stagebegeleider vijf opdrachten uit, deze opdrachten verwerk je in een portfolio - lees
hier alles over op de site bij Handleiding portfolio. Je stagebegeleider moet tekenen voor een goed verloop
van de stage en je portfolio moet met een voldoende zijn beoordeeld.
Na het afronden van de stage, mail je ons jouw stagebeoordeling en portfolio in PDF bestand. Wij laten
dit beoordelen door een onafhankelijke examinator en binnen 2 weken hoor jij of dit voldoende is om het
praktijkexamen te starten. Onvoldoende? Je ontvangt feedback en hebt recht op 1 herkansing.

HET PRIJKTIJKEXAMEN
Toetsing van je kennis en het les geven.
Voor het afsluitende praktijkexamen bereid je een les voor op basis van een examenopdracht (deze ontvang
je in de mail). Je regelt deelnemers om de les aan te geven en neemt de les op, deze mail je vervolgens naar
ons toe. Je wordt beoordeeld door een onafhankelijke examinator van NL Actief.

JE DIPLOMA
Gefeliciteerd!
Als jij alle 3 de onderdelen met een voldoende hebt afgerond, ontvang je het branchediploma
Fitnesstrainer A. We sturen die naar je thuisadres toe.

Voor verdere toelichting over de verschillende onderdelen, kijk of klik op:
https://www.nlactief.nl/branchediplomas/fitnesstrainer-a/
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