
OPLEIDING TOT 
LOOPBAANCOACH 
PROFESSIONAL  

De arbeidsmarkt verandert 

razendsnel.  

Mensen worden meer dan ooit 

uitgedaagd om zelf de regie over 

hun loopbaan te nemen.  

Als loopbaancoach bent u de 

aangewezen persoon om hen 

daarbij helpen.  

 

Maar wat werkt in de hedendaagse 

praktijk het beste?  

Met de opleiding :’WORD EEN 

AMAZE-ING EXPERTS@WORK’  

verdiept u zich in deze materie.  

 

U ontdekt uw specifieke rol en 

toegevoegde waarde.  

U leert hoe u mensen kunt 

begeleiden bij diverse 

loopbaanvragen, 

in hun huidige werksituatie of 

tijdens hun zoektocht naar ander 

werk.  

Bovendien krijgt u inzicht in de 

actuele thema’s binnen de 

arbeidsmarkt.  

 

Met deze bagage bent u startklaar 

anderen te gidsen om hun dromen 

om te zetten in concrete doelen.  

 

  

 

Onze unieke aanpak:  

 

De opleiding wordt gegeven door twee 

ervaren loopbaancoaches,  

 

Ieder al jarenlang eigenaar van een 

door de Vlaamse overheid erkend loop-

baancentrum,  

 

Ieder met een stevige  

opleidingsachtergrond,  

 

Ieder met tonnen praktijkervaring  

 

Ieder met zijn eigen-zinnige insteek: 

Elke & Corinne  

Corinne :0495/287401 

Elke : 0485/612211 

 

www.opleidingloopbaancoaching.be 

info@opleidingloopbaancoaching.be  
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Data  

6 dinsdagen vanaf  april 2022 

Telkens van 9 uur tot 17 uur  

26/04/2022 

03/05/2022 

17/05/2022 

31/05/2022 

14/06/2022 

28/06/2022 

Plaats  

Huis Werk & Welzijn  
Dorp 42 - 3221  Nieuwrode  
 
Kostprijs  

2 500  Euro  voor 6 dagen  

 6 dagen opleiding : 2 500 Euro  

 Catering  is inclusief  

 BTW is exclusief  

 Betalen via KMOP  is mogelijk  dankzij 

subsidies van de Vlaamse Overheid  

 De door de Vlaamse Overheid erkende 

dienstverlener  Amez-ing  met 

registratienummer  

          DV.0242519  

 Vroegboekkorting  = 10 %  Indien je 

inschrijft voor 01/04/2022    

De opleiding is geschikt voor  

 De actieve loopbaancoach 

die op zoek is naar meer 

verdieping en 

wetenschappelijke 

onderbouw  

 Professionals die een baan 

ambiëren als  

loopbaanbegeleider in een 

publiek- of privé 

loopbaancentrum (externe 

loopbaanbegeleiding) 

 HR medewerkers die in hun 

opdracht loopbaan 

vraagstukken begeleiden  

 Coaches die het vak van 

loopbaanbegeleider willen 

leren.  

 HR medewerkers  die op 

zoek zijn naar geschikte 

instrumenten om efficiënt 

tot resultaten te komen  

 HR begeleiders die 

excellentie ambiëren  

 Ben je nog niet actief als 

loopbaancoach en heb je 

interesse in 

loopbaanvraagstukken. 

Dag 1: Het vak loopbaancoaching. 

We buigen ons over de essentie van  het vak loopbaancoaching ,het 

toenemend belang , de specificaties en de meerwaarde  die dit vakgebied  

kan bieden aan mensen en organisaties.  

We krijgen zicht op de niveaus waarop een loopbaanvraag zich kan afspelen.   

We maken kennis met het dynamische proces in loopbaancoaching.  

Dag 2:  ik als loopbaancoach  

Hoe draag ik zorg voor mijn eigen professionaliteit  is de kern van deze dag.  

Je eigen voorkeuren en stijlen komen aan bod . 

De psychologische rollen die je als coach aanneemt worden overlopen.  

Je ondergaat als het ware je eigen loopbaantraject als leermethode  voor dit 

vak. 

De opbouw van zelfkennis is onontbeerlijk om een de vertaalslag te maken 

naar de praktijk.  

Dag  3:  Kennis van de arbeidsmarkt  

Kennis van de arbeidsmarkt is essentieel voor iedere loopbaan 

professional. Naast de reguliere vacatures zijn er ook tal van bronnen 

om uit te putten in het werk van loopbaanbegeleider . 

 Deze dag gaat over talent acquisitie , matching  en mismatching en  

arbeidsmarkt oriëntatie .  

Dag 4: Het totale loopbaantraject.  

Loopbaanvraagstukken worden niet in een keer opgelost maar het is 

een proces van  opeenvolgende fasen .  Deze dag biedt u een overzicht 

van alle fasen van een loopbaantraject . Het is naast een traject ook 

een dynamisch proces van de coach, de client en de loopbaan cirkel.  

Dag 5: Welke instrumenten bestaan er ?  
 
Elke loopbaanvraag is uniek en verdiend een tailormade aanpak. 

Toch kunnen instrumenten ondersteunend zijn tijdens  het 

exploratieproces.  

Wanneer is welk instrument geïndiceerd en  wat levert het gebruik 

ervan op ? 

Deze vragen en een overzicht van het bestaand instrumentarium zal 

dag vijf kleuren. ... 

Dag 6 : De certificering  
In deze laatste dag staat u als loopbaancoach centraal . 

U werkt met eigen casuïstiek en u gaat die dag onder supervisie 

ervaren dat u een hele weg hebt afgelegd. Een certificering wordt 

gekoppeld aan dit traject.    

 Facultatief  bieden we ook een persoonlijk traject om u als 

zelfstandige of als vennoot te vestigen . Al uw vragen rond 

zelfstandig ondernemen worden op maat met u doorgenomen.   


