
 
 

 

Examen BGN Gewichtsconsulent 

Om het erkende diploma BGN Gewichtsconsulent te behalen dien je de onderstaande 

onderdelen te behalen:  

1. Theorie-examen  
Dit (digitale) theorie-examen bestaat uit 50 meerkeuze vragen. Het examen duurt 45 minuten en je 

krijgt na het examen gelijk de uitslag. De vragen zijn gebaseerd op de volgende onderwerpen: 

voedingsleer, spijsvertering en stofwisseling, eetstoornissen, energiebehoeften, producten en 

levensmiddelen, coaching- en gesprekstechnieken, voedingsanamneses en het didactische analyse 

model. Daarnaast bevat het theorie-examen ook toepassingsvragen. Het is dus belangrijk dat je de 

stof goed begrijpt en mensen kunt adviseren.  

2. Portfolio 
Je dient een portfolio te maken waarin de volgende onderwerpen zijn uitgewerkt:  

1) Begeleiding van 3 klanten, met minimaal 6 contactmomenten per klant. De 

vaardigheden zijn hierbij belangrijk, de wijze van contact is minder belangrijk. Je geeft 

een uitgebreide omschrijving hoe je het hebt aangepakt, middels voedingsadvies, 

voedingsanamneses, vervolgconsulten, aanpassingen in het begeleidingstraject en 

resultaten/metingen. 

2) Het geven van voorlichting over voeding; je gaat een lezing, workshop of cursus 

organiseren en uitvoeren. Vervolgens maak je een verslaglegging van dit evenement.   

3) Ondernemingsplan uitwerken; hoe kun je een eigen onderneming starten, hoe ga 

je klanten werven, met welke wet- en regelgeving heb je te maken, hoe zorg je 

ervoor dat het financieel beheersbaar is en wat maakt jouw onderneming sterk? 

Tevens dien je een SWOT-analyse uit te werken.  

3.  Praktijkexamen 

Als je portfolio van voldoende niveau is en je minimaal een 5,5 voor het theorie-examen 

hebt behaald, mag je praktijkexamen gaan doen. Het praktijkexamen bestaat uit een 

portfolio assessment: criteriumgericht interview met 2 examinatoren van 45 minuten over 3 

kerntaken (voeding, advisering en ondernemingsplan). Nadat je hebt laten zien dat je deze 3 

onderwerpen voldoende beheerst, ontvang je het erkende diploma BGN Gewichtsconsulent. 

Je kunt je vervolgens inschrijven bij de beroepsvereniging (dan pas kunnen klanten jouw 

consulenten declareren bij verzekeraars). 

Locatie theorietoets en praktijkexamen 

Het theorie- en praktijkexamen worden georganiseerd op de locatie, waarop ook de 

opleiding wordt gegeven. Zowel het theorie- als het praktijkexamen worden afgenomen 

door TCI Examens (regelgeving vanuit BGN).  


