Loopbaancoaching
5 Dagen of 10 Avonden

Ook in de Virtual Classroom beschikbaar
De arbeidsmarkt verandert razendsnel. We worden meer dan
ooit uitgedaagd om de regie over onze loopbaan te nemen. Als
loopbaancoach ben je de aangewezen persoon om anderen
daarbij te helpen. Maar hoe bied je die hulp in de hedendaagse
praktijk het beste aan? Met deze opleiding verdiep je je in deze
vraag. Je ontdekt jouw specifieke rol en toegevoegde waarde. Je
leert hoe je mensen begeleidt bij diverse loopbaanvragen, zowel
in huidige werksituaties als tijdens de zoektocht naar ander werk.
Bovendien krijg je inzicht in actuele thema’s binnen de arbeidsmarkt.
Met deze bagage ben je startklaar anderen te helpen hun
loopbaandromen te verwezenlijken.

Unieke voordelen
• Versterk jezelf als coach door je te specialiseren in dit actuele
•
•
•

onderwerp
Ontdek je persoonlijke stijl
Direct aan de slag met een eigen coachtraject
Doe na je HBO/WO en deze opleiding 1 jaar werkervaring op om
via Noloc erkend loopbaancoach te worden

Resultaat
	Je verstevigt jezelf als coach met deze actuele specialisatie
	Je kent je rol als loopbaancoach en weet hoe je deze vormgeeft
	Je geeft een loopbaantraject vorm op een professionele en
persoonlijke manier
	Je weet raad met uiteenlopende loopbaanvragen
	Je helpt je cliënt bij het vinden van nieuwe invalshoeken en eigen
passende oplossingen
	Je kiest passende loopbaantechnieken en -instrumenten en
hanteert deze effectief
	Je speelt in op de veranderende arbeidsmarkt

Doelgroep
Deze opleiding is geschikt voor iedere (loopbaan)coach,
leidinggevende of HR professional die nu al regelmatig
coachgesprekken voert en zijn of haar vaardigheden op het
gebied van loopbaancoaching wil aanscherpen. Je ambitie
is om professioneel loopbaancoach te worden of je verder te
professionaliseren in het vak.

Vooropleiding
HBO werk- en denkniveau is wenselijk. Je hebt een basis in coaching
en/of je hebt een coachingsopleiding gevolgd. Is dit niet het geval,
dan is de ICM training Introductie Loopbaancoaching geschikter.

Studiemateriaal
Bij ICM werk je met het meest actuele studiemateriaal en krijg je
toegang tot de interactieve ICM-leeromgeving met de unieke ICMvideoserie.

Kenmerken
Studieduur: 5 dagen
Investering: € 2.195
Aantal locaties: 13

Studiewijze
ICM ondersteunt je maximaal tijdens jouw groeiproces. Dat doen
we door een optimale combinatie van theorie, praktijkgerichte
oefeningen en persoonlijke begeleiding. Ons doel is je zo goed
mogelijk voor te bereiden op de stap die je gaat maken in de praktijk.
Persoonlijke begeleiding door experts
• Ervaren docenten
De opleiding wordt verzorgd door een vakdocent met
veel expertise en praktijkervaring op het gebied van
loopbaancoaching.
• Individuele begeleiding
Tijdens de opleiding staan je individuele leerwensen centraal.
Leren door te doen
• Praktijkopdrachten
In de opleiding word je continu gestimuleerd om actief met het
geleerde aan de slag te gaan. De opleidingsdagen kenmerken
zich dan ook door veel (zelf ingebrachte) praktijksituaties,
cases en oefeningen. De opleiding wordt afgesloten met
een praktijkopdracht ter toetsing van je nieuwe inzicht en
vaardigheden.
• Je eigen coachtraject
Gedurende de opleiding begeleid je jouw eigen
loopbaantraject met een coachee zodat je je
coachvaardigheden oefent. Intervisie met je medecursisten
ondersteunen je hierin. Deze coach- en intervisie-uren vinden
buiten de bijeenkomsten plaats en plan je zelf in.
Efficiënt en vooral plezierig leren
• Nieuwste leervormen
Wij vinden het belangrijk om leervormen aan te bieden waar je
energie van krijgt, die het leerproces versnellen en leuk maken.
Daarom wisselen we theorie af met intervisie met vakgenoten en
online leerbelevingen zoals kennisvideo’s en expertvideo’s met
ervaren loopbaancoaches.
• Online leeromgeving
Naast de interactieve klassikale dagen werk je met de rijke online
leeromgeving die je ondersteunt in het leerproces. Tevens is dit
je persoonlijke leerportfolio; de verzameling van al je ervaringen
als coach. Na de opleiding houd je onbeperkt toegang tot al het
online materiaal ter verdieping en naslagwerk.
• ICM-Diploma
Aan het eind van de module maak je een praktijkopdracht over
je eigen ontwikkeling als loopbaancoach en het traject dat je
als loopbaancoach begeleid hebt. Als je praktijkopdracht met
een voldoende wordt beoordeeld, ontvang je het officiële ICMdiploma Loopbaancoaching. Mocht je onverhoopt niet slagen
voor de praktijkopdracht, dan kun je deze tegen gereduceerd
tarief herkansen.

Dagopleiding

Programma
Dag 1: Loopbaancoaching: start loopbaantraject
• Loopbaancoaching: wat is het wel en wat is het niet
• Ontwikkelen van je professionele houding als loopbaancoach
• Inzicht in je persoonlijke stijl als loopbaancoach
• Opbouw van een loopbaantraject
• Beoordelen van de haalbaarheid van de loopbaanvraag
• Inzicht in de verschillende fasen van een traject
• Praktische handvatten voor het inrichten van een passend traject

Amsterdam – do – za 1) Eindhoven – do – za 1)
Arnhem – do – za 1)
Groningen – do – za 1)
1)
Breda – do – za
Rotterdam – do – za 1)

Dag 2: Spiegel: wie ben ik?
• Omgaan met verschillende persoonlijkheidstypen
• Werken met tests
• Werken met verschillende doelgroepen
• Eigen rol en valkuilen
• Normen en waarden in coaching
• Oefenen met loopbaantechnieken en –instrumenten

Iedere bijeenkomst vereist ongeveer 5 tot 7 uur studievoorbereiding.

Dag 3: Visie: wat wil ik?
• Terugblik afgelopen periode en 360° feedback
• Arbeidsmarktoriëntatie
• Werkvormen om creativiteit te bevorderen
• Oefenen met loopbaantechnieken en -instrumenten
Dag 4: Kwalificaties en actie: wat kan ik en hoe kom ik daar?
• Competentieanalyse
• Stappen naar de toekomst
• Begeleiden van de ander in zelfpresentatie
• Theorie gedragsverandering
• Coachen op belemmerende overtuigingen
• Oefenen met loopbaantechnieken en -instrumenten
Dag 5: Afronding traject
• Arbeidsmarkt anno nu
• Diversiteitsvraagstukken
• Omgaan met weerstand en uitdagingen
• Ethische dilemma’s begrijpen en hanteren
• Afronding en persoonlijk actieplan

Utrecht – do – za 1)
Zwolle – do – za 1)

1) Je kunt zelf een dag kiezen.

Studievoorbereiding
Pakketvoordeel
ICM biedt je de mogelijkheid om de ICM Coachingsopleiding en
de specialisatie Loopbaancoaching in 1 pakket te behalen. Als je je
voor beide opleidingen als pakket inschrijft, heb je een voordeel van
€ 200 (bij de specialisatie Loopbaancoaching) ten opzichte van 2
afzonderlijke inschrijvingen. Je start met de ICM Coachingsopleiding
en daarna volg je Loopbaancoaching.

Diploma
De opleiding Loopbaancoaching bij ICM biedt je de mogelijkheid
om het volgende diploma te behalen:

• Loopbaancoaching – diploma
Met dit diploma maak je aantoonbaar dat je bekwaam bent
in het toepassen van methoden en technieken op het gebied
van loopbaancoaching. Dit is een belangrijke voorwaarde voor
erkenning bij de Noloc.

Investering

Duur
ICM verzorgt de opleiding Loopbaancoaching als avond- en als
dagopleiding. De avondopleiding is van 19.00 tot 22.00 uur en omvat
10 bijeenkomsten gedurende 4 maanden. De dagopleiding is van
9.30 tot 16.30 uur en omvat 5 dagen. Tevens is deze opleiding volledig
online te volgen via de Virtual Classroom.

De investering bedraagt € 2.195 en bestaat uit:
• Leskosten: € 1.870 (of 2 termijnen € 1.123)
• Materiaal: € 150
• ICM-praktijkopdracht: €175
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.

De opleiding wordt gegeven in september 2022, december 2022,
maart 2023 en september 2023.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.

Avondopleiding
Amsterdam – di
Arnhem – di
Breda – di
Den Bosch – di

Den Haag – di
Eindhoven – di
Enschede – di
Groningen – di

Maastricht – di
Rotterdam – di
Utrecht – di
Zwolle – di

Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/lbc
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

