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ffoaching bij
voeding en beweging
in de wellness
De teller van he!- aanlal ke.zedeieF Haarrnee mbo'ers hun

kennis en vaardighede,r (unnen verb!'eden en verdiepen en

zo nog aantr€i*elijker wordefl voor de arbeidsmarkt, is de
'1.000 al ruimschocts grpasseerd. En de keuze wordt al maar

ruimer. ln deze rubriek ftat relkens een recent ontwikkeld
keuzedeel centraai. Met in deze aflevering: Coaching bij voe'
ding en beweging in de wellness-

I

t

\{ie in de wachtkamer van de tand-

arls de aanwezige glossy's doorbla-

dert of regelmatig een blik werpt op

visneel geori€nteerde social media

als Pinteresr of lnstagram, kan nier

anders concluderen dan dat een

gezonde leefsriil hot is- IJ€ recepten

voor eiwitshakes en workouts voor

ki11er bodies vliegen om je oren.

l)e ecrste aanzct [ol: het keuzedcel

'Coaching bij voeding en beweging

in de wellness'vond echter al jaren

voor de hlpc plaats-

'Op uitnodiging van vakblad ESTHE

Magazine 6afik l:ij de Jaarbeurs
een presentatie over hoe je met
eer gezondc lcvensstijl je uiterli;ke

schoonheid kunt bevorderen. Dat

begint m€t: gezond van binnen. Als

je gezond cct, voldoende bewecgt

en bijvoorbeeid niet rookt, heeft dit
inviocd op je huid, naeiels, har, et

cetera,' vertelt Rosaiine McDonald-

Raterin g, vakdocent Leefsti jlbe-

gelciding am het Nova College 6n

ontu'ikkelaar van het keuzedeel.

Eerder ontwikkelde Rosaline voor

de beautybranche Leetttijlplan
Roul-ite lrw.rosalile.nl).'Bij die

Fr€sentatie waren ook stlldenten

van het Nova College aalwezig. Die

vonder het zo interessant, dat ze

naar hun schoolleiding zijn gestapt

en Yertelden dat ze hienrver meer

wildm weten. Zo is het bdlletie Saan
rollen.'

Positieve qedra gsverandering

Rosaliile ontving een uitnodigiirg
voor een gesprek mn de opleidingen
Uiterliikc Verzorging vm het Nova

College en ging daar natuurlijk op

ir.'De school hleek vooral bchoelte

te hebben aan vakkennis over hoe

je nou een gezonde le\rensstijl over-

brengt aan je st[ilenten- En wcl op
zo'n marier dat ze het niet alleen in
hun eigen leven zouden gaan toe-

passen, maar ook later, in hun eigen

wk, inzetten 0m daadwerkeliik
andere nensen hiermee te he\ren',

legt Ro5alxe ill, Hei gaat erom dal

ie een posirio'e ecdragsrerardering
tsveegbrenst. l\{et,jat uitgangspunt

ben ili sanen met l'aldocent en

consultant Conine Snijders aan de

slag gegaan.'

Held€re richtliinen
I)e opleidingsmanager van het Nova

College (Henk Teeuwen) voor-

zag beide dames van een heldere

bric6ng en de te volgen richtlijnen

behorende bij het specifeke kwali-
fi catiedossier,'I-le richtii jnen waret
duidelijkl onderstreept Rosaline.
'We hebben ze goed bestrideerd-

Ilaarnaast hebben we een aantal

gesprekken bii het Nova College

gevoerd. Ook met studenten: we

mochien vooraf drie worlishops ge-

ven die ons veel inspimtie brachten.

Lesmateriaal hadden we ai volop:

dat hebben we ir de loop der jarcn

kunnen veramelen bij trainiugen
cn opleidingen dic ur al geven.

Hierdoor konden rve de diverse

modules voor het keuedeel uit onze

eigen databanJi halen. Zii vormen de

bouwstenen voor het keuzedeel.

Totaalpakket
Het keuzedeel omvat 240 lesuren.

Aan het eind van de opleiding kun-
nen de studenten ccn Persoonlijk

Leefstijl Advies malen en uiwoeren
op alle zogeheten BRAVO-onder-
delen: meer Bervegen, niet Roken,

matig met A1rchol, gezonde Voeding
en voldoende ()trtspanning. Voor de

lessen hebben Rosaline en Comine

een lesboek geschreven dat op de

modules van hct keuzeval geant is.

Studenten kumen de hele lesstof

en alle opdrachten wnuit het boek

volgen, De hu:werkopdrachten
en praktijkopdrachten l<unnen

opgenomrn worden in ecn digitaie
leeromgeving.

'Daanaast hel.ben we em aursus

gemaak voor de docenten met na-

tuurlijk cen handleiding in de vorn
van een Powerpoint met daarin

notitie". die naadJuos aansluit bij het

boek', voegt Corrinc Loe-'lVe vinden
het beiangriik dat de lessen aantrek-
kelijk en uitdagend zrn, zodat het

ondemerp echt gaat leven. Danom
slaan er in de handleiding naast

he t lesprogrmma cn de riitleg, ook
actieve rrer}lormen die je in kunt
zetten. Zo werken docenten bijvoor-
beeld mct de zogenaamdc'stappla-

ren'warbij je door op een Benrm-

De 6uteurs en vakdocenten Leefstijlcoaching Corrine Snijders-caspers (links)

en Rosatine McDonald-Ratering

Hetli{ T*eL!bvei1. opleidingsmanager Nova college:
'voeding staat meer en meer in de belangstelling. Het keuzedeel sluil oo-

vendien goed aan op de kwalificatie van (allround) Schoonheidsspecial s-

ten. lVet'coaching bij voeding en beweging in de welJness' dragen we bi

aan de bewustwording over mn gezonde leefstijl en hoe voeding en b:-

\ryeging bijdragen aan die gezonde ieeistijl, om te beginnen bii onze e gen

studenten. We willen hen Isten inzien dat gezonde voeding en voldoende

beweging cruciaal Tijn voor een gezonde leefstUl, Zij kcmen biivoorbeeld

le weten hoe ze informatie over gezonde maaltiiden overdragen. Da2r-

naast leert de beginnend ber@psbeoefenaar om ctiEnten te coachen bl
het bewuster bewegen, door concrete oefeningen aan te biBden.'

Yaites$s Rc€n:ei: docent uiterlijkeverzorging Nova college:
'ln het keuzedeel willen we aan studenten meegeven hoe belangrijk

voeding en beweging is voor mensellik welbevinden. we leren hoe de siu

dent een bijdrage aan het leve.a van mensen levert, door ze te informe-

ren en te begeleiden. Studenten vinden het lastig om zich te verpiaatsen

in de rol van coach omdat zi.tzeF nog drukdoende ziin met het verwerken

van alle informatie. 7e weten, bii Ce start van hun opleiding, vrii weinig

van goede voeding af. Ze daan dus nog niet tloven de stof, laat staan

dat ze al toe zijn aan hei coachen van anderen Dat blukt in de praktijk

cok lastig; studenten iopen allereerst relatief weinig stage in de Wellness-

sector. Het melendeel van Ce bezoekers ln die sector tlesiaat b,ovend en

uit dagjesmensen. Dit maakl het bereik groot maar het effect minimaal.

Nieuwe gewoontes leerje niet in d6n dag aan.'

De cirkel van gedragsverandering volgens Mcoonald en snilders.

0ntwerD: Natalia As#onova.

merde plaat tc stappen een ciltet
geeft aan.je gezondheid. Omdat er

nog niks was voor dit vak, hebben

we de kans gekregen en genomen

om een totaalpakket te ontwiklelen,

dat niet allcen de docent onuorgt,
maar ook een nieuwe vorm van

lesgeven iitroduceert.' Inmiddels
kunnen bij Nova Haalem drie

docnten 1es gercn op basis van de

handleitling, de werkvormen en hct

lesboek.

Essentieel
Begin van dit schooljaar is het keu-

zedeel geintroduceerd. Zo'n dertiS

studenten hebbcn lret gevolgd.

Corrine:'Via de docenten kdjgen wt
te horen dat het g€€n gemakkelijk
keuzedeel is. We hebben de lat best

hoog geiegd. Maar de studenten

vinden het wel erg ieuk. Vooral
omdat het actievc lessen zijn die in

eerste instutie ov€r de studenten

zelf gaau. Door de werkvormen
octtncr ze veel n:tt clkaar en dat

zorgt ewoor dat het onderuerp ech

binnenkomt-'

De positieve teedback zingt rond:

diverse andere mbo-instcllingen to-

nen interesse.'Een goede zaak, wan

dit vak is feitelijk essentieel voor
iedereen,' onderstreept Rosalinc.
'Mooi toch dat docenten nu heel

praktisch hun studenten kunnen

coachen naa een gezondere leefstii

en dat studenten venolgens vele

mdcrcn kunnen gaan begeleiden.

We willen een sneeuwbaieftect.'

Keuzedelen


