EHFA Beoordelingsstrategie
(EAD 03)
Naam van de opleidingsorganisatie:

Inleiding
European Health and Fitness Association (EHFA) richtlijnen
De volgende EHFA-kwalificaties zijn momenteel beschikbaar:
•
•
•

Fitnesstrainer (EQF Niveau 3)
Groepsfitnesstrainer (EQF Niveau 3)
Aquafitnesstrainer (EQF Niveau 3)

•

Personal trainer (EQF Niveau 4), bestaande uit:
o
o
o
o
o

•

Gevorderde weerstandstraining
Gevorderde cardiovasculaire training
Inschatting van de klant en beoordeling van zijn fitnessniveau
Oefeningen samenstellen
Voeding

Verkoop en marketing in de personal training, optionele unit

Beoordelingsstrategie
In dit document zijn de beoordelingsvoorwaarden van de EHFA beschreven voor
de verzorging, beoordeling en kwaliteitscontrole van kwalificaties die moeten
voldoen aan de voorschriften en competenties van de EHFA Fitnesstrainer,
Groepsfitnesstrainer, Aquafitnesstrainer, Personal trainer en Verkoop en
marketing voor personal training. Het document kan ook worden gebruikt door
opleidingsorganisaties die al succesvol zijn toegelaten door de EHFA voor hun
eigen kwalificaties.
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Criteria voor het gebruik van de EHFA beoordelingsstrategie
Dit document beschrijft de geëiste criteria aan die opleidingsorganisaties moeten
voldoen om hun kwalificaties in overeenstemming te kunnen brengen met de
voorschriften en competenties van de EHFA voor:
•
•
•
•
•

Fitnesstrainer (EQF Niveau 3)
Groepsfitnesstrainer (EQF Niveau 3)
Aquafitnesstrainer (EQF Niveau 3)
Personal trainer (EQF Niveau 4)
Verkoop en marketing voor personal training (optionele unit)

Geëiste criteria
•
•
•
•
•
•
•

Adequate faciliteiten
Voldoende apparatuur voor het programma
Ondersteunende systemen en materiaal voor de kandidaten
Competente, professionele leraren/adviseurs om het programma te kunnen
uitvoeren en beoordelen
Competent, professioneel personeel voor de kwaliteitscontrole
De specifieke bewijzen voor elk niveau en discipline zoals beschreven in dit
document moeten geïntegreerd worden in de beoordeling
Het volgende moet praktisch beoordeeld kunnen worden:
Fitnesstrainer
Groepsfitnesstrainer
Aquafitnesstrainer
Lesgeven in gevorderde weerstandstraining (deel van de personal
trainer)
o Lesgeven in gevorderde cardiovasculaire training (deel van de
personal trainer)
o Inschatten van de klant en beoordelen van zijn fitnessniveau (deel
van de personal trainer)

o
o
o
o

Eisen aan de professionele kwalificatie voor het lesgeven,
beoordelen en waarborgen van de kwaliteit van door de EHFA
toegelaten programma’s
De voorwaarden voor het lesgeven, beoordelen en waarborgen van de kwaliteit
van door de EHFA toegelaten programma’s zijn aan ommezijde beschreven.
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Fitnesstrainer/Groepsfitnesstrainer/Aquafitnesstrainer
Geëiste criteria voor leraars/adviseurs/personeel voor de kwaliteitscontrole:
•
•

Disciplinespecifieke kwalificatie in sportschool, ETM discription and
waterlessen (Aqualessen)
Minstens 2 jaar ervaring in de branche

Personal trainer en Verkoop & marketing voor personal training
Geëiste criteria voor leraars/adviseurs/personeel voor de kwaliteitscontrole:
•
•
•

Disciplinespecifieke kwalificatie als fitnesstrainer
Kwalificatie als personal trainer
Minstens 2 jaar ervaring in de branche

Structuur van de kwalificatie
EHFA Fitnesstrainer/Groepsfitnesstrainer/Aquafitnesstrainer
•
•
•
•

Unit 1 Training en fitnesskennis (verplicht)
Unit 2 Fitnesstrainer (optioneel)
Unit 3 Groepsfitnesstrainer (optioneel)
Unit 4 Aquafitnesstrainer (optioneel)

Opleidingsorganisaties moeten samen met unit 1, de verplichte “Training
en fitnesskennis”, een of meer optionele units aanbieden (unit 2, 3 en/of 4).
EHFA Personal trainer
•
•
•

Unit 1 Gevorderde training en fitnesskennis (verplicht)
Unit 2 Gevorderde weerstandstraining (verplicht)
Unit 3 Gevorderde cardiovasculaire training (verplicht)

Unit 2 en Unit 3 van de personal trainer omvatten ook:
o Inschatting van de klant en beoordeling van zijn fitnessniveau
o Oefeningen samenstellen
o Voeding
Opleidingsorganisaties moeten alle 3 verplichte units voor de EHFA
Personal trainer aanbieden.
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EHFA Verkoop & marketing in de personal training
•

Unit PT2 Verkoop en marketing voor personal training (optioneel)

Dit is een optioneel extra module.

Voorwaarden voor bewijzen
EHFA Fitnesstrainer
Er moet aangetoond worden dat de kandidaat het gebruik van minstens drie van
de volgende cardiovasculaire apparaten voor de deelnemers gepland en
uitgelegd heeft:
o
o
o
o
o
o

Zitfiets
Ligfiets
Loopband
Stepmachine
Roeibank
Crosstrainer

De kandidaten moeten tevens aantonen dat zij minstens vier oefeningen (acht in
totaal) met de volgende apparaten hebben gepland en uitgelegd:
o Optillen met weerstandsmachines
o Optillen met vrije gewichten
De kandidaten moeten de correcte technieken van optillen en doorgeven
aantonen, inclusief een veilige deadlift van een halter vanaf de grond.
De volgende tabel bevat een aantal oefeningen die kunnen worden
gebruikt:

Gewrichten /
beweging

Training met de
weerstandsmachine

Vrije gewichten/
grondoefeningen

Shoulder flexion

Seated chest press

Dumbbell front raise

Shoulder extension

Low pulley row
Seated row

Single arm row
Dumbbell bent arm
pullover

Shoulder abduction

Shoulder press

Shoulder press (korte
halter)
Lateral raise (korte halter)
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Barbell upright row
Shoulder adduction

Lat pull down
(voor de borst)

Chins

Shoulder horizontal flexion

Bench press
Seated chest press
Pec dec

Bench press
Chest press (korte halter)
Dumbbell flyes

Shoulder horizontal
extension

Seated row

Dumbbell prone flyes

Elbow extension

Triceps pushdown
(high pulley)
Triceps press

Supine triceps press
(lange halter)
Single arm triceps press
(korte halter)

Elbow flexion

Bicep curl (low pulley)
Seated bicep curl

Barbell curl
Seated Dumbbell curls

Spinal flexion

Abdominal curl

Abdominal curl

Spinal extension

Back extension

Back extension

Hip extension

Leg press
Total hip

Back squat (lange halter)

Hip adduction

Seated adductor
Total hip

Hip abduction

Seated abductor
Total hip

Knee extension

Seated leg extension
Leg press

Knee flexion

Lying leg curl
Seated leg curl

Back squat

Groepsfitnesstrainer
De kandidaten moeten aantonen dat zij een sessie hebben gepland en een
groep van klanten in alle fasen van de oefening op muziek hebben geïnstrueerd.
o Opwarmen (combineren van mobiliteit en verhogen van de pols, met
statisch of dynamisch stretchen)
o Cardiovasculaire hoofdtraining met de aerobic curve (met verhogen
van de pols, hoofdtraining, verlagen van de pols)
o Kracht en uithoudingsvermogen van de spieren
o Stretchen en flexibiliteit na de training
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Gebruikmaking van minstens één van de volgende methoden voor het
ontwerpen van een choreografie/lesgeven
o Toevoegen
o Refrein
o Overlappend
De kandidaten moeten minstens een gedetailleerde ontleding van bewegingen
tonen die overeenkomt met minstens een 32-telfrequentie.
De kandidaten moeten aantonen dat ze hun trainingssessie volgens de maat en
het ritme van de muziek hebben opgebouwd en dat ze muziek met het juiste
tempo voor hun klanten hebben gekozen.
De kandidaten moeten aantonen dat ze hun stem kunnen inzetten en dat ze het
volume en de toonhoogte van hun stem effectief kunnen gebruiken.
De kandidaten moeten met spiegels van verschillende posities in de ruimte
worden geobserveerd en ze moeten aantonen dat ze de controle over de
deelenemers hebben.

Aquafitnesstrainer
De kandidaten moeten aantonen dat ze een aquasessie gepland en voor een
groep van klanten les hebben gegeven en rekening hebben gehouden met de
specifieke natte omgeving, inclusief:
o Veiligheid en welzijn van de deelnemers gezien de omgeving,
inclusief betreden en verlaten van het water
o Thermoregulatie
o Continu visueel contact met de deelnemers
o Veilig gebruik van elektrische apparaten
o Methoden/bewegingen om het evenwicht van de deelnemers in het
water te houden of terug te krijgen
Alle fasen van de trainingssessie moeten bevatten:
o Opwarmen (combineren van verhogen van de pols en dynamisch
stretchen)
o Cardiovasculaire hoofdtraining met de aerobic curve (met verhogen
van de pols, hoofdtraining, verlagen van de pols)
o Conditioneren van de spieren
o Afkoelen en flexibiliteit
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Aantonen van het effectieve gebruik van de eigenschappen van water, inclusief:
o Weerstand
o Opwaartse druk
o Methoden voor het verhogen of verlagen van de intensiteit in
verband met de eigenschappen van water – bijvoorbeeld groter
oppervlak, snelheid van de beweging
De kandidaten moeten accurate bewegingen en technieken in de wateromgeving
aantonen met bijzondere belangstelling voor de snelheid van bewegingen.
De kandidaten moeten aantonen dat ze hun stem kunnen inzetten en dat ze het
volume en de toonhoogte van hun stem effectief kunnen gebruiken. De
kandidaten moeten het gebruik van dynamische, non-verbale
communicatievaardigheden aantonen.
De kandidaten moeten met spiegels van verschillende posities rond het
zwembad worden geobserveerd en ze moeten aantonen dat ze de controle over
de deelnemers hebben, maar ook op hun eigen welzijn aan de rand van het
zwembad letten.

Training en fitnesskennis
Appendix bij de EHFA richtlijnen voor de hoofdtraining en
fitnesskennis
De beneden genoemde botten, gewrichten en spieren moeten bij de training
worden betrokken:

Botten

Gewrichten

Hoofdspieren

Axiaal skelet:

Onbeweeglijk

Schedel
Lendenwervels
Ribben
Sleutelbeen
Radius
Handbeenderen
Dijbeen
Kuitbeen
Halswervels
Heiligbeenwervels
Stuitbeen

Licht beweeglijk
Vrij beweeglijk
Synoviaal
• Glijden
• Condylus
• Zadel
• Ellipsoïde
• As
• Kogelgewricht
• Scharnier

musculus
sternocleidomastoideus
Grote borstspier
Musculus deltoideus
Tweehoofdige armbuigspier
Rechte buikspier
Schuine spieren
Dwarse buikspier
Monnikskapspier
Musculus rhomboideus
Triceps
Brede rugspier
Musculus erector spinae
Heupbuigers
Quadriceps
Adductoren
Musculus tibialis anterior
Bilspieren

Appendiculair skelet:
Opperarmbeen
Handwortelbeen
Darmbeen
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Knieschijf
Voetwortelbeenderen
Borstwervels
Borstbeen
Schaambeen
Schouderblad
Ellepijp
Middenhandsbeen
Zitbeen
Scheenbeen
Middenvoetsbeen

Abductoren
Hamstring
Kuitspier
Scholspier

Voorwaarden voor bewijzen
EHFA Personal trainer
•
•
•

Unit 1 Gevorderde training en fitnesskennis (verplicht)
Unit 2 Gevorderde weerstandstraining (verplicht)
Unit 3 Gevorderde cardiovasculaire training (verplicht)

Unit 2 en Unit 3 van de personal trainer omvatten ook:
o Inschatting van de klant en beoordeling van zijn fitnessniveau
o Oefeningen samenstellen
o Voeding
Opleidingsorganisaties moeten alle 3 verplichte units voor de EHFA
Personal trainer aanbieden.

EHFA Verkoop & marketing in de personal training
•

Unit PT2 Verkoop en marketing in de personal training (optioneel)

Dit is een optioneel extra module.

EHFA Personal trainer –
Gevorderde cardiovasculaire training
Er moet aangetoond worden dat de kandidaat zijn sessie gepland heeft en
deelnemers het gebruik van de volgende soorten apparaten heeft geleerd:
o Cardiovasculaire apparaten
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De kandidaten moeten tevens de planning en instructie van minstens twee
cardiovasculaire aanpakken van de training aantonen – bijvoorbeeld
intervaltraining, vaartspel, enz.

EHFA Personal trainer –
Gevorderde weerstandstraining
Er moet aangetoond worden dat de kandidaat zijn sessie gepland heeft en de
deelnemers het gebruik van alle de volgende soorten apparaten heeft geleerd:
o Weerstandsmachines
o Vrije gewichten, onder andere lange en korte halters en kabels,
indien van toepassing
De kandidaten moeten de correcte technieken van optillen en doorgeven
aantonen, inclusief een veilige deadlift van een halter vanaf de grond en spotting.
De kandidaten moeten tevens de planning en instructie van minstens vier
aanpakken van de weerstandstraining aantonen – bijvoorbeeld supersets,
piramide sets, enz., met een aantal verschillende weerstandsmachines en vrije
gewichten.
Er moet aangetoond worden dat de kandidaat zijn sessie gepland heeft en de
deelnemers minstens één oefening voor de rompstabiliteit heeft geleerd.
Let op: Het aantal machines/apparaten hangt af van de planning van de
kandidaat, maar het minimale aantal trainingsmethoden moet in acht worden
genomen.
EHFA Personal trainer –
Inschatting van de klant en beoordeling van zijn fitness
Er moet aangetoond worden dat de kandidaat het volgende gepland en
uitgevoerd heeft:
o
o
o
o

Inschatting van de klant
Analyse van de lichaamshouding (statisch en dynamisch)
Beoordeling van het fitnessniveau
Programmeren van oefeningen

De kandidaat moet minstens vijf van de verplichte tests uit de volgende
categorieën uitvoeren:
o Lengte
o Gewicht
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o
o
o
o
o
o

Verhouding taille tot heup
Bloeddruk
Lichaamssamenstelling
Cardiovasculaire fitness
Actieradius van de beweging
Spierfitness

Twee verdere tests (uit de boven genoemde categorieën), die niet van tevoren
gepland werden, moeten door de leraar/adviseur worden gekozen.
EHFA Personal trainer –
Programmeren van oefeningen
Met behulp van een kennelijk gezond persoon dat geen medische of
voedingsinterventie nodig heeft, moeten de kandidaten een gevorderd
programma van oefeningen ontwerpen, dat bij de persoon past. Het programma
moet minstens 12 weken omvatten en rekening houden met de doelen van de
persoon. Het programma moet tevens voldoen aan de basisprincipes van een
fitnesstraining. Het programma moet een overzicht geven van de doelen op de
korte, middellange en lange termijn. De kandidaten mogen het programma in
periodes indelen, indien dit voor het presenteren van de doelen nodig is. Het
programma kan hypothetisch zijn of met een echte klant over een deel van de 12
weken of over de hele duur worden uitgevoerd.
EHFA Verkoop en marketing voor personal training
Voor deze optionele unit wordt een bedrijfsplan gevraagd. Dit bedrijfsplan moet
een duidelijk overzicht over het volgende geven:
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Naam van het bedrijf en contactgegevens
Beknopt overzicht van het belangrijkste personeel van het bedrijf
Bedrijfsfilosofie
Locatie en beschikbaarheid van diensten
Beschrijving van de aangeboden diensten en prijsbeleid
Uniek verkoopargument
Marktonderzoek en doelmarkt, inclusief reden voor het
marktonderzoek, activiteiten, resultaten en samenvatting van de
bevindingen, SWOT-analyse, samenvatting van doelmarkten en
reden voor de keuze van markten
Alternatief plan
Promotieplan voor 12 maanden en persmededelingen, inclusief
kosten
Beleid m.b.t. betaling en opzegging
Nodige apparatuur en oprichtingskosten
Prognose over 12 maanden van de verwachte cash flow m.b.t. de
bedrijfsdoelen en het promotieplan
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o Bedrijfsdoelen over 3 jaar (gebruikmaken van SMART)

Training en fitnesskennis
Bijlage bij de EHFA richtlijnen voor de personal trainer m.b.t.
training en fitnesskennis
De beneden genoemde botten, gewrichten en spieren moeten bij de training
worden betrokken:

Botten

Gewrichten

Hoofdspieren

Axiaal skelet:
Schedel
Halswervels
Borstwervels
Lendenwervels
Heiligbeenwervels
Borstbeen
Ribben
Stuitbeen

Onbeweeglijk
Licht beweeglijk
Vrij beweeglijk
Synoviaal
• Glijden
• Condylus
• Zadel
• Ellipsoïde
• As

Musculus supraspinatus
Musculus infraspinatus
Grote ronde armspier
Onderschouderbladspier
Schouderbladheffer
Monnikskapspier
Musculus rhomboideus
Voorste getande spier
Musculus deltoideus (anterior,
mediaal, posterior)
Brede rugspier
Tweehoofdige armbuigspier
Musculus brachialis
Musculus brachioradialis
Musculus triceps brachii
Rechte buikspier
Dwarse buikspier
Interne schuine spieren
Externe schuine spieren
Musculus quadratus
lumborum
Musculus erector Spinae
Musculus multifidus
Musculus iliopsoas (musculus
iliacus en Musculus psoas
major)
Musculus tensor fasciae latae
Grote bilspier
Middelste bilspier
Kleine bilspier
Musculus piriformis
Musculus adductor longus
Musculus adductor brevis
Adductoren
Musculus rectus femoris
Musculus vastus lateralis
Musculus vastus intermedius
Musculus vastus medialis
Musculus semimembranosus
Musculus semitendinosus

Schaambeen

•
•

Appendiculair skelet:
Schouderblad
Sleutelbeen
Opperarmbeen
Ellepijp
Radius
Handwortelbeen
Middenhandsbeen
Handbeenderen
Darmbeen
Zitbeen

Dijbeen
Knieschijf
Scheenbeen
Kuitbeen
Voetwortelbeenderen
Hielbeen
Middenvoetsbeen
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Musculus biceps femoris
Musculus tibialis anterior
Kuitspier
Scholspier
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