
OPLEIDING 

VITEX LIFECOACH 
LEER JEZELF VERANDEREN 

VAN BINNENUIT!

V I T E X  A C A D E M Y

  WORD JE E IGEN 
L IFECOACH EN 

INSPIREER ANDEREN!



WELKOM BIJ DE
VITEX OPLEIDING 
LIFECOACH

Wil je coach worden over je

eigen leven?

Vind je het een uitdaging om

anderen te inspireren?   

Begrijp je dat

gedragsverandering een

proces is van meerdere

jaren?

Ben je nieuwsgierig naar de

effecten van een holistische

levenswijze?

SPECIALIST IN TOTAAL COACHING:  
Fysieke & Fysiologische belastbaarheid 
Mentale weerbaarheid | Emotionele
stabiliteit | Sociale inzetbaarheid

'EVIDENCE BASED'

Bewezen methodieken | Periodisering
Defensie | (Top)sport

DE KRACHT VAN VITEX ACADEMY

 ERVARINGEN . . .

"Ik ben bij VITEX terecht gekomen

vanwege overgewicht, depressie en

burn-out klachten, zonder de intentie

om lifecoach te worden ben ik aan de

opleiding gestart. Inmiddels ben ik

dankbaar om zelf een blakende

fysieke en mentale gezondheid te

ervaren èn anderen in hun proces te

kunnen coachen en inspireren."

- Eva

Dan is de OPLEIDING VITEX LIFECOACH 

zeker iets voor JOU!



INHOUDELIJKE INFORMATIE 

VITEX ACADEMY leidt je op vanuit een totale

mensvisie. Je leert de mens en jezelf te zien als

een geheel. Aan de hand van psychologische

kennis zoals het ''ijsbergmodel' en 'cognitieve

dissonantie', leer je begrijpen hoe gedrag in elkaar

zit en hoe je gedragspatronen kan beïnvloeden.

Om anderen te kunnen inspireren tot

levensveranderende processen, ga je zelf ook

aan de slag met optimalisatie van je eigen

leefstijlpijlers (voeding, bewegen en rust). Vanuit

deze visie 'practice what you teach' start de

opleiding na de voorbereidende fase (Level 1

'Vitaal Bewegen'). Eerst zelf ervaren dan pas

coachen.

Je ontwikkelt een andere perceptie op gezondheid.

Dat een gezonde leefstijl niet het doel is, maar een

natuurlijk gevolg van het versterken van innerlijke

kwaliteiten als geduld, zelfvertrouwen, discipline,

doorzettingsvermogen, aandacht (mindfulness).

In de maandelijkse coach-de-coach sessies

ontwikkel je instructieve, didactische en

pedagogische vaardigheden en leer je deze

vaardigheden vooral als middel inzetten.

Een VITEX lifecoach leert de samenhang zien

tussen zichzelf en het systeem. Wat betekent het

voor jou om in 'the Matrix' te leven, maar niet van dit

systeem te zijn? Deze existentiële vraagstukken

worden behandeld tijdens de 'Allskool' sessies naast

bewustzijns- en meditatieleer.

Het Lifecoach programma omvat diverse

masterclasses over organisatiepsychologie,

groepsdynamica, leiderschap en ondernemen (je

eigen coachingspraktijk opzetten).

Onderdeel van de vorming is het ondergaan van de

VITEX Instructeurs cursussen in diverse

beweeggebieden als Core & Cross.

Meer weten over de Opleiding Lifestyle

Selfmanagement? Zie de brochure of VITEX.NU. 



De VITEX Lifecoach opleiding start in

september 2020. De opleidingskosten bedragen

€ 349,- per maand. 

Het volgende is inbegrepen:

Opleiding Lifestyle Selfmanagement | 12 coach de

coach sessies 4 masterclasses | 12 Allskool

sessies | 4 individuele coachingssessies | 4

teambuildingsdagen | VITEX

Mindfulnessprogramma | Certificaat VITEX

Lifecoach | Certificaat Lifestyle Selfmanagement |

Certificaat VITEX Instructor

 ERVARINGEN . . .

"Tijdens de opleiding tot coach 

heb ik ervaren hoe belangrijk het is om

bewust te zijn van ons gedrag. Dit

inzien en ermee aan de slag gaan is

soms een pijnlijk proces, maar

onmisbaar om als mens te groeien.

Door het volgen van de opleiding kan ik

nu anderen begeleiden bij hun proces

waarbij ervarend leren en uitgaan van

eigen kracht en mogelijkheden

centraal staan."

- Kevin

MEER WETEN OF AANMELDEN? 

Neem dan contact op met:

Daniëlle van den Broek.

M: 06 - 38 74 74 04

E: danielle.van.den.broek@vitex.nu 

W: www.vitex.nu

Locatie: Vitality Experience

Opleiding & Training,

Akkerwindestraat 16A

6832 CW Arnhem


