INFORMATIE

Hoe word ik CooL-coach
Stap 1: Juiste kwalificaties
Met de volgende opleidingen kun je
aan de slag als CooL-uitvoerder:
Geaccrediteerde HBO+-opleiding
tot leefstijlcoach.
Opleiding tot fysiotherapeut,
diëtist of oefentherapeut met
aanvullende scholing waarmee je
de aantekening leefstijlcoaching
kunt verkrijgen.

Stap 2: Beroepsvereniging en
kwaliteitsregister
Je meldt je aan bij de
beroepsvereniging passend bij je
vooropleiding:
voor leefstijlcoaches is dit de BLCN
(www.blcn.nl).
voor diëtisten betreft dit de NVD.
voor fysiotherapeuten de KNGF of
SKF.
voor oefentherapeuten de VvOCM.
Daarna meld je je aan bij het kwaliteitsregister van je beroepsvereniging.

Stap 3: Startpakket CooL
Je meldt je aan voor het startpakket
CooL via de website.
Stuur direct een bewijs mee van je
inschrijving in het AGB-register met
de kwalificatie leefstijlcoaching.
Je betaalt eenmalig de kosten van
het startpakket (zie kader).

LET OP!
Voordat je naar buiten
treedt als CooL-coach
dien je in het bezit te
zijn van een CooLjaarlicentie met
bijbehorende CooLlicentieovereenkomst
als bewijs.
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Stap 4: Jaarlicentie CooL

Na het doorlopen van de e-learning
en de startinstructie CooL, krijg je
een uitnodiging om de CooL
jaarlicentie aan te schaffen.
De jaarlicentie loopt over een
kalenderjaar en de kosten dien je
jaarlijks te voldoen. Je ontvangt
hiervoor een factuur.
De kosten van de jaarlicentie zijn
lager naar mate je later in het
kalenderjaar instapt.

Waaruit bestaat het
startpakket CooL?

E-learning: inhoudelijke lessen
die je in eigen tijd kan volgen.
Startinstructie: deze vinden
op regelmatige basis online
plaats, hiervoor meld je je aan
na afronding van de e-learning

Wat zijn de kosten?

Startpakket (e-learning +
startinstructie): eenmalig
€ 250
Jaarlicentie: jaarlijks € 250
voor een volledig
kalenderjaar. Jaarlicentie
wordt € 50 goedkoper per
kwartaal.
Alle bedragen zijn excl. BTW

Stap 5: Licentieovereenkomst
Na de betaling voor de jaarlicentie
ontvang je een
licentieovereenkomst met het
Expertisecentrum
Leefstijlinterventies.
Je tekent de licentieovereenkomst
en stuurt deze retour.
Binnen 5 werkdagen na ontvangst
van de getekende
licentieovereenkomst word je als
licentiehouder gepubliceerd op
onze website.
Vanaf dit moment heb je toegang
tot het besloten gedeelte van de
website van het Expertisecentrum
Leefstijlinterventies en mag je naar
buiten treden met het CooLprogramma.

.

Besloten deel website

Na tekenen van de
licentieovereenkomst krijg je
toegang tot het deel van de
website dat enkel
toegankelijk is voor
licentiehouders.

Meer informatie over CooL en het
Expertisecentrum Leefstijlinterventies (ELI)
vind je op www.leefstijlinterventies.nl.

