Introductie Loopbaancoaching
2 Dagen

Ook in de Virtual Classroom beschikbaar
Je vindt het leuk om mensen te begeleiden bij loopbaanvragen.
Mogelijk wil je je ontwikkelen tot loopbaancoach en daar een
gedegen vakopleiding voor volgen. Je hebt echter het gevoel
nog te weinig ervaring met coaching te hebben om met zo’n
specialistische opleiding te starten. Deze tweedaagse training
bereidt jou op praktijkgerichte manier voor op een verdieping als
loopbaancoach. Je leert de basisprincipes en -vaardigheden van
coaching én maakt alvast de eerste stappen in de wereld van
loopbaancoaching. Na deze training heb je kennis gemaakt met
het vak van loopbaancoach én kom je beslagen ten ijs op de ICM
opleiding Loopbaancoaching.

Unieke voordelen

Studieduur: 2 dagen
Investering: € 995
Aantal locaties: 9

Studiewijze

• In twee dagen de basisprincipes en -vaardigheden van
•
•

Kenmerken

coaching onder de knie
Kennismaken met het vakgebied loopbaancoaching
Optimale voorbereiding op de ICM opleiding
Loopbaancoaching

Resultaat
Je
	 kent jouw rol en verantwoordelijkheden als coach
Je
	 hebt inzicht in alle elementen van een effectief
coachingsgesprek
Je
	 bouwt professionele coachingsrelaties op
Je
	 voert coachgesprekken met aandacht voor zowel proces als
inhoud
Je
	 weet hoe je goede loopbaanvragen stelt
Je
	 hebt inzicht in de huidige arbeidsmarkt

Doelgroep
De training Introductie Loopbaancoaching is bedoeld voor
HR-professionals, leidinggevenden en iedereen die zijn of haar
coachvaardigheden verder wil ontwikkelen om in de toekomst de
ICM vakopleiding tot loopbaancoach te volgen.

ICM ondersteunt je maximaal tijdens jouw groeiproces in de training
Introductie Loopbaancoaching. Dat doen we door een optimale
combinatie van praktijk en persoonlijke begeleiding. Ons doel is je zo
goed mogelijk voor te bereiden op de stap die je gaat maken in de
praktijk, daarom kiezen wij voor de volgende, gedegen aanpak.
Intake | Tijdens de online intake geef je aan wat jouw leerdoelen,
wensen en verwachtingen zijn. Je maakt daarmee vooraf helder wat
je wilt bereiken; zowel voor jezelf als voor de trainer. Jouw persoonlijke
leerdoelen staan centraal tijdens de training.
Bijeenkomsten | De bijeenkomsten zijn zeer praktijkgericht en krijgen
vorm door interactie met jouw trainer en medecursisten.
De trainer | De trainer is een expert met veel ervaring op het gebied
van loopbaancoaching, en bovenal jouw persoonlijke leercoach.
Online leeromgeving | Naast de interactieve klassikale dagen
werk je met de rijke online leeromgeving die je ondersteunt in je
leerproces. Na de opleiding houd je onbeperkt toegang tot het
online materiaal ter verdieping en naslagwerk.
ICM-certificaat | Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je
het ICM-certificaat.

Duur, data en plaatsen
De training is van 09.30 tot 17.00 uur en omvat 2 bijeenkomsten. Tevens
is deze training volledig online te volgen via de Virtual Classroom.
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven,
Groningen, Online Virtual Classroom, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Training: wo 2 jun – wo 16 jun 2021
Training: di 10 aug – di 24 aug 2021
Training: ma 6 sep – ma 20 sep 2021
Training: wo 3 nov – wo 17 nov 2021
Training: di 1 feb – di 15 feb 2022
Training: wo 15 jun – wo 29 jun 2022

Voor de zevende keer verkozen tot
Beste Opleider van Nederland

Programma

Investering

Dag 1: Loopbaancoaching: de basis

De investering bedraagt € 995 en bestaat uit:

•
•
•
•

• Leskosten
• Literatuur & materiaal
• Online leeromgeving

Basisprincipes van coaching
Je rol en verantwoordelijkheid als coach
Een coachende houding ontwikkelen
Oefenen met verschillende coachvaardigheden en -technieken

Dag 2: Introductie in de wereld van loopbaancoaching

•
•
•
•
•

De arbeidsmarkt in beeld
Trends en hypes op de arbeidsmarkt
Soorten loopbaanvragen
Persoonlijke leervragen en opdrachten
Persoonlijk actieplan

Gerelateerde trainingen
• ICM Coachingsopleiding
• De ICM opleiding Loopbaancoaching

Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10 per avond
voor het avondarrangement. Voor online bijeenkomsten rekenen we geen
arrangementskosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, bekijk de website voor
actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer
informatie www.icm.nl/btw.

Advies en inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website:
www.icm.nl/ilc.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/ilc
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).
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