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ONLINE TRAINING voor Fitness Professionals die zich willen specialiseren als 
Groepfitness Instructeur, Aquafitness Instructeur, Fitness Instructeur of Personal 
Trainer.  

INTRODUCTIE 

Dit project is gesubsidieerd door de Europese Unie. Voornamelijk door de EACEA als onderdeel van 
het LLP-Lifelong Learning research program. Dit programma heeft als doel gekwalificeerde 
professionals op te leiden middels de Europese EQF standaarden: level 3 Groep Fitness: Aerobics & 
Spierversterkend en AquaFitness Instructeur, level 3 Fitness Instructeur and EQF level 4 Personal 

Trainer. De eLearning Fitness (eLF) opleidingen zijn beschikbaar in de 14 partnerlanden die hebben 
geholpen de opleidingen te creëren en daarnaast in veel andere aangesloten landen. De 
partnerlanden zijn beschikbaar via www.elearningfitness.eu. 

Art. 1 椴 TOELATINGSPROCEDURE 

Geïnteresseerden kunnen een aanvraagformulier downloaden via www.elearningfitness.eu voor een 
van de opleidingen die staan benoemd onder Artikel 4.    

Het volgende zal gevraagd worden: 

o Het land waarvoor je wilt inschrijven;   

o Persoonlijke gegevens; 

o Vooropleidingen; 

o E-mail adres;  

o Skype adres; 

o De naam van de opleiding waarvoor je je wilt aanmelden;  

o Curriculum Vitae met pasfoto; 

o Ingescande kopie van je identiteitsbewijs of paspoort; 

o Basis gegevens volgens Artikel 2 en; 

o Toestemming voor verwerken van persoonlijke gegevens, voor evaluatiedoeleinden.  
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Art. 2 椴 TOELATINGSEISEN 

Aanvragers moeten een sterke motivatie en een goed doorzettingsvermogen hebben om de opleiding 
ook in zijn geheel af te ronden. Alle aanvragers moeten voldoen aan de volgende vereisten: 

• Tenminste een middelbare school diploma; 

• 18 jaar of ouder; 

• Tenminste 2 jaar ervaring met fitness activiteiten (mogelijk als deelnemer) 

• Verklaring van goede gezondheid 

Daarnaast is het belangrijk dat je kennis hebt van:   

• Engelse taal 

• Werken met de computer en bijbehorende programma瀞s als Internet, sociale netwerken, e-

mail etc).  

Verder dient vermeld te worden dat aanmelden en deelnemen aan een van de opleidingen op eigen 

risico is. Het eLF project en de organisatie kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor 
incidenten of ongelukken die gebeuren vanwege of tijdens de opleiding of activiteiten die gedaan 
worden voor de opleiding. Indien je dit noodzakelijk acht, kun je op eigen initiatief en op eigen kosten 
een verzekering afsluiten voor deelname aan de opleiding.   

Art. 3 椴 TOELATING TOT DE OPLEIDING 

De aangemelde kandidaten moeten de volgende documenten overhandigen aan EFAA;  

- Toelatingsformulier; compleet ingevuld en ondertekend; 

- Originele kopie van een gezondheidsverklaring. 

Bij het niet of onjuist ontvangen van bovenstaande informatie kan de kandidaat geweigerd worden om 
de opleiding te volgen.  

Art. 4 椴 STRUCTUUR VAN DE OPLEIDINGEN 

De complete eLF leerweg is hieronder  behandeld. Alle opleidingen zullen vooraf worden gegaan 
door een basis cursus Core Knowledge. 

A) EQF Level 3, Opleiding tot 惇Groepfitness Instructeur敦  

B) EQF Level 3, Opleiding tot 惇Aquafitness Instructeur敦  

C) EQF Level 3, Opleiding tot 惇Fitness Instructeur敦  

D) EQF Level 4, Opleiding tot 惇Personal Trainer敦  
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• De EQF level 3 opleidingen sluiten af met een eindexamen om een diploma tot GROEP 
TRAINING INSTRUCTEUR, AQUAFITNESS INSTRUCTEUR OR FITNESS INSTRUCTEUR 
te behalen; 

• The EQF Level 4 opleiding tot PERSONAL TRAINER kan pas worden gestart met een 
volledig afgesloten EQF Level 3 Fitness instructeur opleiding. 

• Alle opleidingen zijn e-learning opleidingen ofwel 惇opleidingen op afstand敦. De student moet 

mogelijkheid hebben tot het internet en diverse mogelijkheden van online communicatie 
(zoals e-mail en Skype).  

• Tijdens de opleiding zullen alle deelnemers ondersteund worden door een online docent. 

• Deelnemers worden geacht deel te nemen aan tussentijdse toetsmomenten en evaluaties.  

• Eindexamens zijn op locatie en worden ingepland door EFAA. Deelname is verplicht om de 

opleiding af te ronden. Reis- en evt. accommodatiekosten zijn voor eigen kosten.  

Inhoud van de opleidingen is te vinden op www.elearningfitness.eu.  

Art. 5 椴 BEHANDELING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE  

De persoonlijke gegevens van alle deelnemers worden alleen gebruikt voor selectiedoeleinden bij 
aanmelding voor de pilot. De gegevens worden gecontroleerd op correctheid, legaliteit en relevantie 
voor ditzelfde doeleinde. Gegevens van deelnemers worden niet verstrekt aan derden (volgens het 
College Bescherming Persoonsgegevens).  


