
YOGABILITY LEVEL 1
Mind • Movement • Breathwork 

BASIS

HET CONCEPT

INHOUD

Met de opleiding tot Yogability Instructeur Level

1 leg jij de basis om cliënten te begeleiden naar

een vitaler leven. 1-op-1 of in groepsverband.

Samen gaan we dieper in op de 4 domeinen:

Stress, Slaap, Beweging en Multitasking.

Student Noreen: "Een cliënt met Parkinson
complimenteerde mij met het feit dat ze zich door
Yogability bewust is geworden van haar lichaam. Ze
voelt zich dankzij Yogability sinds lange tijd weer
krachtig.” 

Yogability® staat voor ‘yoga’, 'abilities '  en

‘mobility’. Het functionele, trainingsconcept gaat

uit van de mogelijkheden van mensen. Met behulp

van oefeningen op het vlak van ademhaling,

flexibiliteit, mobiliteit, balans en kracht kunnen

fysieke en mentale prestaties verbeteren.

In de 63 uur durende opleiding leer je waarom

mensen bepaald gedrag vertonen. Maar ook

hoe je cliënten kunt bijstaan bij

verandervragen. We delen onze kennis over de

werking van het brein, bewustzijn en de

anatomie van het menselijk lichaam. En geven

je de tools om mensen kundig te begeleiden. 
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Je leert hoe je zowel Yogabilty Accessory Work

als Yogability Recovery kunt geven én

programmeren. Samen ontrafelen we meer dan

60 houdingen en variaties. En zoomen we in op

begrippen als:

De opleiding bestaat uit een online deel, een

theoretisch deel en de praktijk. Het online deel is

het startpunt van de opleiding. Gedurende 6

weken maak je kennis met de visie en de

leertaken van Yogability Level 1. Heb je

tussentijds vragen? Onze trainers staan voor je

klaar. Via WhatsApp, telefonisch en per e-mail. 

Elke leertaak kun je afsluiten met een test om,

voor jezelf, je kennis te meten. Zo start jij goed

voorbereid aan het praktijkdeel en de webinar.

De opleiding wordt afgesloten met een

theoretische toets en een praktijkexamen,

bestaande uit een tweetal video 's van

groepslessen, die je inlevert.
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VOOR WIE

TARIEF

LICENTIE

Als Yogability Instructeur Level 1 ben je in staat

Yogability Accessory Work en Recovery binnen

jouw eigen domein te programmeren en

instrueren. Van CrossFit-box tot PT-studio of

yogaschool. Ook kun je 1-op-1-begeleiding

bieden aan cliënten die gecoacht willen worden

binnen de 4 domeinen.

Accessory Work:
Met Yogability Accessory Work werk je aan

diverse specifieke thema 's, zoals schouder-

mobiliteit, heupmobiliteit en core strength.
Recovery:
Hierbij werk je aan actief herstel. We nemen

langer houdingen aan en doen oefeningen om

bijvoorbeeld fascia, mobiliteit of flexibiliteit te

trainen.

De totale investering in de opleiding tot

Yogability Instructeur Level 1 is € 995,00, incl.

BTW. Cursusmateriaal - bestaande uit het

lesboek, toegang tot de online lesomgeving en

de course manual - is inbegrepen. 

Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond

kun je ervoor kiezen een Yogability-jaarlicentie

af te nemen. Deze bestaat uit programmering (2

Accessory Work- en 2 Recovery-lessen per 4

weken), plus toegang tot onze online Yogability

Community en online database met video-

instructies. De licentie kost € 20,00 per maand

en is locatieafhankelijk. Met de licentie mag je

Yogability® op je rooster zetten.


