
Vakopleiding
Gewichtsconsulent
Start je eigen praktijk!
Met je diploma op zak kun je een registratie aanvragen bij de

Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN).

Als erkend BGN gewichtsconsulent vergoeden diverse

zorgverzekeraars je consulten gedeeltelijk.



Leer alles over voeding en start je eigen praktijk!

Vakopleiding BGN gewichtsconsulent

Jij wilt mensen helpen om gezond te eten,

zodat ze een gezond gewicht krijgen en

houden. Dan is deze opleiding geknipt voor jou.

In deze opleiding leer je alles over gezonde

voeding. Uitgangspunt is gewoon, normaal

eten, gebaseerd op de Richtlijnen goede

voeding van de Gezondheidsraad. Je leert om

mensen met gewichtsproblemen te adviseren

en te coachen, zodat ze gezond gaan eten en

gaan bewegen. En je leert hoe je succesvol een

eigen praktijk opzet. 

Erkenning zorgverzekeraars

Na het behalen van het landelijk diploma kan je

een registratie bij Beroepsvereniging

Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)

aanvragen. Als erkend BGN gewichtsconsulent

kunnen je consulten geheel of gedeeltelijk

worden vergoed door diverse zorgverzekeraars.

Inhoud opleiding

* Voedingsleer

* Anatomie

* Begeleiden en coachen van mensen met       

   voeding- en gewichtsvraagstukken

* Geven van workshops en lezingen

* Opzetten en runnen van een eigen praktijk

* Examenbegeleiding (theorie, portfolio,

   assessment)

De opleiding duurt gemiddeld 26 weken met 10

lesdagen en 1 examendag.

Je hebt ongeveer 15,5 uur studie per week,

inclusief lesdagen, zelfstudie en het opbouwen

van je portfolio.

Voor wie?

De vakopleiding is voor iedereen die alles wil

weten over gezonde voeding en anderen wil

adviseren en stimuleren om op een gezond

gewicht te komen. De opleiding is een goede

aanvulling voor personal trainers,

schoonheidsspecialisten, kappers,

fysiotherapeuten en gezondheids- en

wellnessadviseurs.

Niveau: MBO niveau 4.

Er gelden geen specifieke eisen voor

aanmelding.

Keuze uit online of fysiek onderwijs

Het betreft klassikaal onderwijs met een kleine

groep tot maximaal 20 personen.

Je kan de opleiding volledig online volgen of op

locatie bij Summa College. Bij inschrijving kan je

je keuze kenbaar maken.

Studieduur: 26 weken!
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