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Opleiding tot (loopbaan)coach 
 

(Loopbaan)coaching is een erg inspirerend beroep! De cliënten van een (loopbaan)coach 

verkeren vaak in een moeilijke positie: ze raken hun baan kwijt, zijn in een uitkering terecht 

gekomen of maken een (persoonlijke) crisis door waarin ze zich realiseren dat ze vastgelopen 

zijn. Jij helpt hen om het stuur over hun loopbaan (en hun leven) weer in eigen handen te 

nemen. Daarvoor heb je als (loopbaan)coach instrumenten ter beschikking, maar je bent zelf 

het belangrijkste instrument. Je stimuleert en leert je cliënten op zoek te gaan naar het werk 

dat het beste bij hen past. Jij leert hen focussen. Je leert hen zich bewust te worden van hun 

kwaliteiten en te leven met hun beperkingen. Je ondersteunt hen tenslotte bij het realiseren 

van een gewenste nieuwe functie door praktische coaching bij het solliciteren en netwerken. 

 

Op de opleiding tot(loopbaan)coach van Mieke Vogelpoel coaching leer je in 10 

bijeenkomsten werken met de instrumenten die je nodig hebt bij loopbaancoaching. 

Bovendien ontwikkel je via praktijkoefeningen, supervisie en intervisie de nodige 

praktijkervaring om het vak van (loopbaan)coach op een goede manier te kunnen uitoefenen. 

 

 

Doel van de opleiding:  

Deze opleiding leidt op tot het beroep van coach. Na het met succes beëindigen van de 

opleiding ben je in staat om mensen professioneel te begeleiden in hun werk, loopbaan en 

leven. Je beschikt over de benodigde inzichten, instrumenten en vaardigheden om je 

professioneel coach te kunnen noemen. 

 

Inhoud in het kort:   

1. Kennismaking, instructies over de opleiding. Indeling supervisie en intervisie. 

Wat is carrièreadvies, outplacement, coaching, re-integratiebegeleiding? 

Jobreflectiecurve en jobdiagnose 

2. Biografisch werken: Biografie, levenspanorama, het enthousiaste kind in jezelf 

3. Kwaliteiten, kernkwadranten, competenties en elementen 

4. Wie ben ik, wat kan ik, waar twijfel ik over, omgaan met weerstand 

 

 

 Start met oefencliënt 1 
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5. Zingeving en dromen, rapportage (voor cliënt en opdrachtgever) 

6. Arbeidsmarktbenadering (arbeidsmarktinformatie, vacatures, internet) 

 

 Start met oefencliënt 2 

7. Solliciteren (brief, cv, sollicitatiegesprek) 

8. Netwerken (eigen netwerk, benadering, administratie) 

9. Contacten en acquisitie (opdrachtgevers, instanties, marketing, financiën) 

10. Afsluiting (de wereld van outplacement, carrièreadvies en reïntegratie, wat is 

er nog meer, hoe blijf ik op de hoogte), uitreiking certificaat. 

 

Tussen de bijeenkomsten wordt huiswerk gemaakt, literatuur gelezen en in het 

gedeelte van de opleiding na bijeenkomst 4 gesprekken gevoerd met 

oefencliënten. Geschatte tijdsbesteding naast de bijeenkomsten: anderhalve 

dag (12 uur) per 2 weken. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van een boekenlijst met verplicht aan te schaffen 

literatuur. Geschatte kosten: Є 250,- 

 

Werkvormen 

o.a.:  Cognitieve en creatieve werkvormen, zelfstudie, praktijkoefening, intervisie, 

supervisie. 

 

Opleider: Mieke Vogelpoel  

Lesdagen: Vrijdag 

Lestijden: 9.30 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur  

Locatie:  Bilthoven 

Niveau: Minimaal HBO werk- en denkniveau. Intake door middel van individueel 

gesprek. 

Kosten: Є2.995,00 exclusief 21 % BTW   

Inclusief:  intakegesprek, werkmateriaal, supervisie, koffie en thee. 

  Exclusief de aan te schaffen literatuur (circa Є 250,-). 

  Indien de kosten aantoonbaar een bezwaar zijn, is er overleg mogelijk. 

Start:  Januari 2021 

 

Certificaat: Als de deelnemer naar het oordeel van de opleider en de supervisor het 

benodigde werkniveau heeft behaald om als loopbaancoach te werken, 

ontvangt hij of zij een certificaat van succesvolle deelname van Mieke 

Vogelpoel Coaching. Dit certificaat is NOLOC erkend. 

 

In overleg is een individueel opleidingstraject of een aangepast incompany traject ook 

mogelijk. 
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Inschrijfformulier 
 

Ik wil deelnemen aan de opleiding tot (loopbaan)coach 2020 bij Mieke 

vogelpoel Coaching te Bilthoven,   

 
Achternaam: 

Voorletters: 

Roepnaam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoon: 

Email: 

Geboortedatum: 

 

Hiermee verklaar ik dat ik deelneem aan de opleiding tot (loopbaancoach) 2021 bij 

Mieke vogelpoel Coaching in Bilthoven. Ik betaal de kosten van Є 2.995,00 exclusief 

21% BTW vóór de start van de opleiding. (Na overleg is betaling in 2 termijnen 

mogelijk). 

 

Datum: 

Plaats: 

Handtekening: 

 

 

 

Met vragen kan je contact opnemen met: Mieke Vogelpoel, tel. 06-22058224 

 

Dit (ondertekende) formulier retourneren aan: 

Mieke Vogelpoel Coaching 

Meutelaan 13 

3721 BE  Bilthoven 

 

info@mv-coaching.nl 

mailto:info@mv-coaching.nl
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Meer weten? 

 
Bezoek dan onze website: www.mv-coaching.nl en vraag onze brochures aan. Om op de hoogte te 
blijven van onze opleidingen, cursussen, workshops en overige diensten, kun je je via info@mv-
coaching.nl aanmelden voor onze gratis nieuwsbrief. 
 
Graag willen wij onze werkwijze persoonlijk aan je toelichten. Je kunt een afspraak met ons maken 
voor een oriënterend, vrijblijvend en kosteloos gesprek. Mieke Vogelpoel is NOLOC erkend 
loopbaanprofessional.  

 
MV-Coaching is aangesloten bij:  
Q-compass www.q-compass.nl , NOLOC, 
Linkedin, PZO  
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