Pharos Advies Loopbaandiensten
De Verwondering 2 - 3823 HC Amersfoort
T: 033-462 55 88 / 0653-68 98 78
E: info@pharos-advies.nl
W: www.pharos-advies.nl

Informatie Opleiding Loopbaanadviseur/Coach
12 daagse praktische opleiding op Post-HBO niveau
Een kortdurende, praktische en diepgaande opleiding tot loopbaanadviseur voor mensen
die zich op enigerleiwijze in hun werk al bezighouden met adviseren of coachen en zich
verder willen ontwikkelen op het gebied van loopbaanbegeleiding. Na het volgen van de
opleiding bent u in staat om zelfstandig het beroep van loopbaanadviseur uit te oefenen.

Belangrijke onderdelen uit de opleiding zijn:
- communicatie–, advies– en coachingvaardigheden
- kennis van en werken met loopbaansystemen en instrumenten
- intervisie en individuele coaching

Opzet opleiding tot loopbaanadviseur/coach
Toelating
Om te worden toegelaten tot de opleiding dient u te beschikken over een HBO/WO
opleidings- en werkniveau. U kunt zich per e-mail aanmelden. Vervolgens wordt u
uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Naast een eerste kennismaking heeft dit
gesprek tot doel om te onderzoeken of het volgen van de opleiding een passende
vervolgstap is in uw carrière. Bovendien biedt het u de gelegenheid een toelichting te
geven op uw motivatie. Dit gesprek is een voorwaarde voor toelating. Het oriënterend
gesprek duurt ongeveer een uur en vindt plaats in Amersfoort. Natuurlijk kunt u tijdens
dat gesprek ook uw vragen met betrekking tot de opleiding voorleggen.

Inhoud van de opleiding
De opleiding is zowel praktisch als diepgaand van aard en geeft de nodige theoretische
onderbouwing. We maken gebruik van een diversiteit aan werkvormen. U krijgt
verschillende methodieken en instrumenten aangereikt om cliënten professioneel te
begeleiden naar een passende loopbaanrichting en/of functie. Centraal daarin staat uw
eigen leerproces in het opzetten en begeleiden van loopbaancoachingstrajecten en het
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(verder) ontwikkelen van een coachende en adviserende houding. We werken vanuit
persoonlijke leerdoelen. Gedurende het traject begeleidt u al één of meer cliënten.
Hiervan maakt u een reflectieverslag. In een individuele coachingsessie met één van de
trainers krijgt u hierop feedback en bespreekt u uw vorderingen in het traject.
Tijdens de opleiding wordt ondermeer gewerkt met opvattingen en elementen uit het
Neuro- Linguïstisch Programmeren (NLP), de Rationele Effectiviteits Training (RET),
Oplossingsgericht coachen en Creatieve loopbaanbegeleiding.
Het basistraject en de werkvormen waarvan we tijdens de opleiding gebruik maken, kunt
u ook inzetten in de eigen loopbaanadviestrajecten.

Certificaat
Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het certificaat: “Opleiding tot
loopbaancoach op Post-HBO niveau”.

Programma opleiding tot loopbaanadviseur/coach
Hieronder vindt u het programma opleiding tot loopbaanadviseur / coach. Afhankelijk
van beschikbaarheid van docenten kan er tussen de dagen en op onderdelen worden
geschoven. Bovendien wijkt de opzet voor de weekendopleiding iets af van de opleiding
die in 12 losse dagen wordt gegeven. Het definitieve rooster wordt bij de start van de
opleiding uitgereikt.

Dag 1 en 2:


Introductie – kennismaking – programma
opleiding tot loopbaanadviseur / coach



Visie op loopbaanbegeleiding – de logische
niveaus van Bateson / Dilts



Grondhouding loopbaanadviseur / coach



Communicatieve vaardigheden: w.o. MUSTCommunicatiemodel, Metamodel



Start loopbaaninstrumenten: introductie
biografisch werken
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Dag 3 en 4:


Loopbaaninstrumenten: biografisch werken – vervolg



Loopbaaninstrumenten: introductie kernkwaliteiten en verdieping



Oplossingsgerichte coaching, w.o POWERS-model

Start begeleiding proefcliënt
Dag 5 en 6:


Loopbaaninstrumenten: waarden en overtuigingen (hiërarchie van waarden; een
verdieping naar benaderende en vermijdende waarden en het werken met
helpende/belemmerende overtuigingen)



Verdiepingsmodule: RET (Rationeel Emotieve Training)



Adviesvaardigheden: intake met cliënt en/of opdrachtgever; het opstellen van een
offerte, contract en rapportage

Dag 7 en 8:


Testgebruik voor de loopbaancoach: training LoopbaanScreener
van Pearson – TalentLens – inclusief certificering)



Loopbaaninstrumenten: 360 º Feedback, randvoorwaarden en
vitaliteit



Loopbaaninstrumenten: Wensberoepen, opstellen profiel en het
werken met toekomstscenario’s

Dag 9 en 10:


Jobmarketing en werking van de arbeidsmarkt



Verdiepingsmodule: NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)
Dag 11 en 12:


Verdiepingsmodule: creatieve loopbaanbegeleiding en
het werken met spellen in loopbaanbegeleiding



Aanvullende tools en methodieken voor de coach



Informatie over aanmelding, procedure en registratie
tot Erkend Loopbaanprofessional bij de NOLOC –
(beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals)



Afsluiting van de opleiding tot loopbaanadviseur /
coach & uitreiking certificaten
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Toetsingscriteria:
Reflectieverslag van eigen ontwikkeling; verslag begeleiding loopbaancliënt; in principe
100% aanwezigheid bij de opleidingsdagen en intervisie tussen de opleidingsblokken.

Praktische informatie Opleiding Loopbaanadviseur/Coach
Data en locatie:

Zie onze website voor actuele informatie over (start)data en
locatie: www.pharos-advies.nl/opleiding-loopbaancoach/

Duur:

12 dagen met een doorlooptijd van 5- 6 maanden

Tijd:

9.30 uur – 16.45 uur

Informatie:

Mik van de Klundert: 0653-689878 / 033-4625588

Investering:

€4295,-. Inclusief studiemateriaal, boeken.
Voor particulieren is dit bedrag inclusief BTW.
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