OPLEIDING TOT
LOOPBAANBEGELEIDER
6-daagse professionele opleiding
april - juni 2016

De vraag naar
professionele
loopbaanbegeleiding
neemt toe.
Steeds meer mensen
voelen zich niet gelukkig
of tevreden met hun
werk. Steeds meer
bedrijven gaan door
reorganisaties. Voor
beiden betekent
dit onzekerheid en
onduidelijkheid.
De loopbaancoach of
loopbaanadviseur kan
hier soelaas bieden.
Dankzij onze opleiding
word je een professionele
loopbaanbegeleider.

Doelgroep
de opleiding richt zich zowel tot externe, zelfstandige als tot interne loopbaanbegeleiders, als loopbaanconsultants,
loopbaancoaches, loopbaanbegeleiders, carreermanagers.

Resultaat
• Na deze opleiding kan je het beroep van interne of externe loopbaanbegeleider uitoefenen.
• Je kunt de vraag van de klant duidelijk in kaart brengen.
• Je kunt een grondige analyse maken van een loopbaan, van energiebronnen, motivatie, talenten,
competenties die leiden tot het succes in een loopbaan.
• Je leert hoe je best de opvolging en coaching on the job doet en hoe je contacten legt met betrokkenen en werkgevers.
• Je verwerft de basiscompetenties en vaardigheden van een professionele loopbaancoach.
• Je kunt advies en ondersteuning leveren bij sollicitaties.
• Je leert hoe je best de opvolging doet, coaching on the job en contacten met betrokkenen en werkgevers.

Praktisch
• De opleiding is gespreid over 6 volledige dagen.
• Je krijgt een syllabus en een persoonlijk werkboek.
• Je krijgt een schriftelijk rapport over jouw
persoonlijke krachten als loopbaanbegeleider.
• Je maakt 2 uitgewerkte cases tijdens het traject.
• Je kunt op blijvende ondersteuning rekenen

Programma
• Wat is loopbaanbegeleiding(niet)?
• Wanneer schakel je loopbaanbegeleiding in ?
• Het profiel van de loopbaanbegeleider :
		 > Zelfkennis
		 > Eigenschappen
		 > Competenties

Methode

		 > Rol

De opleiding is vooral ervaringsgericht en praktisch.
Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Praktische cases
zijn er onderdeel van. Het aantal deelnemers wordt
bewust beperkt om de kwaliteit en de individuele
benadering te kunnen handhaven.

• Waarden en normen binnen loopbanen

		 > Ethiek

• Levensfasen
• Loopbaanankers
• Loopbaaninstrumenten
• Advies- en Gespreksvaardigheden
• Coachingsvaardigheden
• Leren en benaderingen van leren
• Beroepen en functiebeschrijvingen
• Persoonlijke ontwikkelingsplannen
• In kaart brengen van eigenschappen,
competenties en verwachtingen van klanten
• Het loopbaanpad
• Loopbaanbegeleiding praktisch :
		 > Stappen in het traject van begeleiding
		 > Gespreksmodel
		 > Het uitgewerkte plan
		 > Administratie
• Cases
• Intervisie
• Evaluatie

De totaalprijs voor de 6-daagse opleiding, inclusief materiaal
bedraagt 2780,- euro. B.T.W. niet inbegrepen. Wij zorgen zelf voor
catering.
KMO portefeuille : Wij beschikken over het kwaliteitslabel Qfor voor
klantentevredenheid en we zijn erkend voor de subsidie van de KMO
portefeuille. Indien uw onderneming aan de voorwaarden voldoet,
betaalt de Vlaamse Overheid 50% van het netto bedrag van de
opleiding. B.T.W. niet inbegrepen.

25 april 2016
11 mei 2016
25 mei 2016
7 juni 2016
2 laatste dagen in overleg met cursisten te bepalen
Om in te schrijven voor de opleiding volstaat het ons een mail te sturen op volgend
mailadres : deckers689@gmail.com waarin je aangeeft aan welke opleiding je wilt
deelnemen. Wij sturen je dan een factuur en de verdere praktische inlichtingen.
Betalingsbewijs = inschrijvingsbewijs. Je kunt inschrijven tot 12 april 2016.

MO DECKERS

- Prins Leopoldlei 83 - 2640 Mortsel - 03 825 67 20 - deckers689@gmail.com

