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OPLEIDING VOOR PROFESSIONELEN:
TRAINING, FYSIEKE ACTIVITEIT, SPORT
EN GEZONDHEIDSGERELATEERDE ZAKEN
IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

INHOUD VAN DE OPLEIDING

ASAL PROJECT
ASAL - “Advanced Skills for Active
Living” is een project gefinancierd door
het ERASMUS + Sport-programma, dat
wordt uitgevoerd in Griekenland, Italië,
Spanje, Tsjechië en België. Het project
maakt deel uit van een algemene
strategie die gebruik maakt van
lichaamsbeweging en sportactiviteiten
binnen het gebied van geestelijke
gezondheid. Op basis van de resultaten
van twee zeer relevante initiatieven,
met name “MENS” (Mental European
Network of Sport Events) en “EVENTS”
(European Voluntary Events for Therapy

through Sports), voegt ASAL de
trainings- / onderwijscomponent aan
deze strategie toe.
Het basisdoel is om professionelen
binnen de sportwetenschap en op het
gebied van lichamelijke activiteit en
gezondheid te trainen om vaardigheden
te ontwikkelen die nodig zijn om te
kunnen werken binnen de Geestelijke
Gezondheidszorg. Ze kunnen na de
training diensten van hoge kwaliteit
aanbieden en het therapeutische proces
ondersteunen.

kwetsbaarheid of problematiek en
zullen de vereiste vaardigheden
verwerven om met deze specifieke
groep te werken, bestaande sport- en
bewegingsactiviteiten aan te passen
en ze bij deze groep toe te passen.

De cursus omvat de 4 volgende modules:
• Geestelijke gezondheidsproblemen
• Lichaamsbeweging / Sport en
geestelijke gezondheid
• Psychosociale dimensies van
lichaamsbeweging / sport en
geestelijke gezondheid
• Leeftijd, geslacht, cultuur en
aanverwante zaken

DUUR VAN DE OPLEIDING

ASAL OPLEIDING
De ASAL opleiding is een uitgebreid
en gespecialiseerd programma voor
professionelen op het gebied van
beweging, lichamelijke activiteit,
sport en gezondheid, zodat ze
de mogelijkheid hebben om hun
kennis toe te passen binnen het
werken met mensen met een

De cursus heeft tot doel sportcoaches
en sportwetenschappers uit te rusten
met nieuwe kennis, vaardigheden
en belangrijke werkervaring.
Professionelen zullen vertrouwd raken
met personen met een psychische

psychische problematiek. Het
trainingsprogramma is ontwikkeld
onder de wetenschappelijke leiding
van de School voor Lichamelijke
Opvoeding en Sportwetenschap
van de Nationale en Kapodistrische
Universiteit van Athene.

De opleiding wordt verdeeld in twee
periodes van telkens 3 maanden met
een beroepsopleiding van ongeveer 192 KOSTPRIJS
uur en een stageperiode van 3 maanden
De opleiding wordt gratis aangeboden.
van 30–36 uur, te beginnen in november
2019 en eindigend in mei 2020.

DOCENTEN
De opleiding zal worden gegeven door
gespecialiseerde ervaren docenten op
het gebied van sport, lichaamsbeweging
en geestelijke gezondheid.

Bezoek onze website voor meer
informatie met betrekking tot
het opleidingstraject:
www.enalmh.eu

