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Elan Training is specialist in opleidingen en trainingen
binnen het sociaal domein. Individuele groei, als
persoon én professional, is waar we voor staan.
Van de erkende opleiding tot gediplomeerd job- of loopbaancoach op
hbo-niveau tot een verdiepingstraining Motiverende Gespreksvoering.
In alle gevallen is er veel aandacht voor grondhouding en vaardigheden
zoals zelfkennis en inzicht in eigen handelen, improvisatievermogen en
volharding.
Ontdek de voordelen van Elan






Groots in kleinschaligheid
Grondlegger van het ervaringsleren
Erkend door Noloc, NRTO en CRKBO
Ruim 30 jaar ervaring
All-inclusive formule

Dé opleider op het gebied van jobcoaching en loopbaancoaching in Nederland!
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Loopbaan
opleiding
NOLOC GEACCREDITEERD

hbo-niveau

In een tijd van personeelstekort worden werknemers zich
meer en meer bewust van de mogelijkheden die zij hebben.
Ze hoeven niet meer te blijven werken binnen een functie of
bedrijf waarin ze niet gelukkig zijn. Het is niet meer van deze
tijd dat mensen hun hele werkzame leven bij dezelfde baas
werken, de arbeidsmarkt ligt open voor iedereen.
Maar hoe weet je nou wat er bij je past, waar je energie van krijgt,
waarbij je echt in je kracht komt, wat het beste in je naar boven
haalt? Daar heb je hulp bij nodig en dan komt de loopbaancoach
om de hoek kijken. Ook bij 2e spoortrajecten in het kader van de
Wet verbetering Poortwachter wordt de loopbaancoach ingezet.
Laat je bij Elan Training opleiden tot de loopbaanprofessional die
nu zo hard nodig is. Er is momenteel veel vraag naar gediplomeerde
loopbaancoaches.

Wil jij anderen meer energie en plezier uit hun werk laten halen?
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 Loopbaancoach
De Loopbaancoachopleiding van Elan Training is een door Noloc
erkende en geregistreerde beroepsopleiding op hbo-niveau. Als loopbaancoach bied je professionele begeleiding bij alle loopbaanvragen.
Tijdens de Loopbaancoachopleiding vind je verbreding en verdieping
van kennis en vaardigheden in het vakgebied en krijg je een omvattende blik op theorie en praktijk van de loopbaankunde. Hiermee leer je
op een effectieve manier hoe jij cliënten kunt begeleiden in hun loopbaanontwikkeling.

Opleidingsduur
3 modules, 6 deelmodules
(35 dagdelen) in gemiddeld 9
maanden (1 dagdeel duurt 3 uur)
Studiebelasting
Gemiddeld 6 uur per week
Groepsgrootte
8-14 deelnemers

€1.000,STAP-subsidie

* Prijswijzigingen voorbehouden.

 Waarom loopbaancoaching?

Opleiding tot
gediplomeerd loopbaancoach

Afronding
Noloc erkend diploma
All-inclusive formule
Prijs compleet 2022*
€ 6.850,- (vrij van BTW)

Kijk voor meer info en data op www.elantraining.nl
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 Voor wie?
Ben jij als loopbaanprofessional (in spé) op zoek naar
verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden
in het vakgebied? Wil jij een omvattende blik krijgen
op theorie en praktijk van de loopbaankunde en
op een effectieve manier leren hoe jij cliënten kunt
coachen en begeleiden in hun loopbaanontwikkeling?
Dan is deze opleiding iets voor jou!

Graag creëer ik een werkplek waar met plezier wordt
gewerkt en begeleid ik
mensen naar het vinden
van hun droombaan, waar
zij hun talenten vol kunnen
benutten.

De opleiding is bedoeld voor iedereen die zich beroepsmatig bezig
houdt met het adviseren en begeleiden van leerlingen, studenten,
werkzoekenden en werknemers bij hun loopbaanoriëntatie en
loopbaankeuzes. Je bent bijvoorbeeld werkzaam als decaan, mentor,
jobcoach, studieloopbaanadviseur, loopbaancoach, re-integratie
adviseur, mobiliteitsadviseur of HR-professional. De opleiding is ook
geschikt voor mensen die zich willen omscholen tot loopbaancoach of
nog vrij weinig ervaring hebben.

Wil jij anderen meer energie en plezier uit hun werk laten halen?
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 Dominique van Lambalgen › Oud-studente

Kijk voor meer info en data op www.elantraining.nl
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Weergave van het ORIGO-model door Elan Training B.V.
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De opleiding bestaat uit drie modules, die elk ingaan op één van de fasen in de loopbaancoaching.
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Drie modules
Analoog aan het ORIGO-model bestaat de opleiding uit
drie modules die elk ingaan op één van de fases in de
loopbaancoaching. Zo gaan we in de eerste module in op
onderzoek, inzicht en reflectie. De tweede module is
toegespitst op het leren analyseren, coachen en zoeken naar
een match. De derde module betreft loopbaanmanagement,
actie en borging.
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Elan Training hanteert het ORIGO-model® als
uitgangspunt voor opbouw van de Loopbaancoachopleiding. Het ORIGO model beschrijft
de drie fases die worden doorlopen tijdens
loopbaancoaching. Achtereenvolgens:
Onderzoek, Richting en Goal.

 3 lesdagen met 2 overnachtingen:

 2 lesdagen met 1 overnachting:

1.1 Intake en onderzoek

2.1 Analyse en begeleiding

Tijdens de eerste deelmodule behandelen we de
structuur van het loopbaantraject en komen o.a.
de vorming van de persoonlijke leerdoelen en de
start van de reflectieve leerlijn aan bod. Verder
gaan we in op de vraag “Wie ben ik als loopbaancoach?”.

Tijdens deelmodule 2.1, die in het teken staat van
‘richting’, leer je hoe je een vertrouwensband
opbouwt met de kandidaat. Ook komt aan bod
hoe om te gaan met psychische klachten, stress
en emoties. Dit gaat gepaard met lesstof over
loslaten, acceptatie en rouwverwerking.

2

1
 2 lesdagen met 1 overnachting:

 2 lesdagen met 1 overnachting:

1.2 Inzicht en reflectie

2.2 Zoekprofiel en match

De deelmodule ‘Inzicht en reflectie’ staat in het
teken van de benodigde kennis over de assessmentonderdelen zoals persoonlijkheid, drijfveren,
talenten en duurzame inzetbaarheid. We gaan
in op de verschillende levens- en loopbaanfasen
van de cliënt en behandelen de tariefstelling en
schrijven
vanen
een
offerte.
Kijkhet
voor
meer info
data
op www.elantraining.nl

Bij het tweede deel van de module ‘richting’ ligt
de focus op het begeleiden van de kandidaat.
Counseling gericht op motiverende gespreks
voering en oplossingsgericht coachen. Tevens
gaan we aan de slag met de voorbereiding van
de matchfase.

Elan Training B.V. › Brochure Loopbaancoachopleiding › Inhoud van het programma
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 2 lesdagen met 1 overnachting:

Afronding (1 dag):

3.1 Versterken en netwerken

Presentatie en diplomering

 All-inclusive formule

 Resultaat

Tijdens de deelmodule ‘Versterken en netwerken’
is er o.a. vanuit de rol van de loopbaancoach
aandacht voor Personal Branding (social
media) en wordt er aandacht besteed aan de
presentatie- en pitching skills. Ook te coachen op
het ontwikkelen van loopbaancompetenties.

Je rondt de opleiding af met een afsluitende dag
waarbij je een presentatie geeft over je portfolio.

De modules bestaan uit bijeenkomsten op locatie met
verzorging en overnachting. Je maakt deel uit van
een vaste leergroep, waarmee je de opleiding van
begin tot einde doorloopt. Het leren van elkaar en
ervaringsgericht leren staan op de voorgrond. Je sluit
elke m
 odule af met een integrale beroepsopdracht
(BO) en intervisieopdracht. Hierin pas je alle inzichten
die je hebt opgedaan toe in de praktijk. Parallel aan
de modules volg je een reflectieve leerlijn, waarin je
zelf aan de slag gaat met je persoonlijke leerdoelen
in relatie tot je loopbaanontwikkeling. Aan het eind
van de opleiding stel je een portfolio samen. Je sluit
de opleiding af met een eindpresentatie over jouw
portfolio.

Na afloop van de opleiding heb je inzicht in de vier
beroepsrollen van de loopbaancoach en ben je in
staat om:

Na het succesvol afronden van de opleiding van
Elan Training ontvang je het door Noloc erkende
diploma.

3
 2 lesdagen met 1 overnachting:

3.2 Actie en borging
De laatste deelmodule staat o.a. in het teken van
het eindgesprek met de opdrachtgever. Je leert
hoe je een zakelijke schrijfwijze kunt hanteren t.b.v.
de eindrapportage en ook de basiskennis van
relevante Wet- en regelgeving komt aan bod. Ook
is er aandacht voor het vieren van successen en
lang ontwikkelen
KijkLeven
voor meer
info en data(LLO).
op www.elantraining.nl
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•

•

•
•
•

Tijdens de Loopbaancoachopleiding ontwikkel je
een visie op het beroep loopbaancoach en de
vier b
 eroepsrollen van de loopbaancoach. Daarnaast leer je hoe je een kandidaat ondersteunt bij
de oriëntatie op zijn loopbaan met de focus op
motivatie, ambitie en talentmanagement. Je leert
hoe je het begeleidingstraject vormgeeft met inzet van verschillende loopbaancoachmethodieken
en hoe je tot een zoekprofiel en match komt. Ook
krijg je inzicht in hoe je een kandidaat ondersteunt
bij de persoonlijke ontwikkeling en leer je meer over
organisatietheorie en arbeidsmarktontwikkelingen.
Gedurende de opleiding verdiep je jouw instrumentarium met psychodiagnostiek van verschillende tests
en vragenlijsten.
Wijsheid begint met verwondering...

•

•
•

Een vraag-verhelderend gesprek met een
kandidaat en opdrachtgever te voeren om een
loopbaancoachtraject op te starten;
Een doelgericht begeleidingsvoorstel op te stellen
voor een loopbaantraject, waarbij duidelijke
doelen zijn bepaald;
Een offerte op te stellen voor een loopbaancoachtraject;
De kandidaat te begeleiden bij zelfreflectie en het
uitvoeren van (zelf)onderzoek;
De kandidaat te begeleiden bij het ontwikkelen
van een visie op de loopbaan, leer- en ontwikkelmogelijkheden;
De kandidaat te begeleiden in het oriëntatie- en
keuzeproces bij het maken van een loopbaanleer-, of ontwikkelplan;
De kandidaat te ondersteunen bij de uitvoering
van een loopbaan-, leer- of ontwikkelstap;
Een begeleidingsproces van een loopbaantraject
af te sluiten en te evalueren met kandidaat en te
verantwoorden aan de opdrachtgever.

De competenties ‘methodisch werken, inlevingsvermogen, effectief communiceren, adviseren en coachen’
staan centraal in deze opleiding en sluiten naadloos
aan bij het Noloc-toetsingskader voor loopbaan
professionals.

Elan Training B.V. › Brochure Loopbaancoachopleiding › Inhoud van het programma
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 Prakische info
De opzet, didactische opbouw en opleidings
blokken zijn effectief op elkaar afgestemd. De
opleiding van Elan Training tot gediplomeerd
loopbaancoach voldoet aan alle criteria van:

Studiebelasting
De opleiding bestaat uit 35 dagdelen aan bijeen
komsten, dit komt neer op 105 contacturen. Lesdagen bestaan uit een ochtend, middag- en avondprogramma (op de dagen dat je overnacht).
Naast de contacturen moet je rekening houden
met zes uur zelfstudie per week. Deze tijd besteed
je aan digitale lesvoorbereiding, het uitwerken van
je beroepsopdrachten en je portfolio.
De totale studiebelasting (sbu) komt neer op
308 uur, 11 EC. Voor het portfolio, presentatie en
afrondingsdag is de sbu 2 EC.

Toelatingseisen
•
Hbo werk- en denkniveau.
•
Gedurende de opleiding 2 coachees kunnen
begeleiden in een loopbaancoachtraject.
Voldoe je niet over de instroomeisen, dan kan een
intake & assessment uitkomst bieden. We bekijken
samen welke route het beste bij je past!

Groepsgrootte
Elan Training staat voor persoonlijke aandacht, samen
werken en ervaringsleren. Om dit te kunnen bieden hanteren wij een groepsgrootte van 8 tot max. 14 deelnemers
per groep.

Online leersysteem
Elan Training werkt met Flowsparks, een studentvriendelijk
digitaal leerplatform. Studenten kunnen ieder moment van
de dag inloggen in hun persoonlijke leeromgeving.
In Flowsparks vind je alle praktische informatie over jouw
opleiding. Ook kun je hier onder andere leerstof interactief
eigen maken en je opdrachten inleveren. Je vindt er alles
om je flexibel voor te kunnen bereiden en het optimale uit
je opleiding te halen!

Trainers
De opleiding wordt verzorgd door gekwalificeerde trainers
met veel ervaring in loopbaancoaching en begeleiding. Zij
hebben of zelf een succesvolle loopbaancoachpraktijk of
een duidelijke eigen profilering op het vakgebied.

 Goed om te weten
•

•
Investering
De investering voor het volgen van de hele
opleiding bedraagt € 6.850, - (vrij van btw).
Dit is inclusief alle studiematerialen, toegang tot
onze digitale leeromgeving, koffie, thee, water,
lunches, diners en overnachtingen op een mooie,
bosrijke locatie!

Meer weten? Kijk op www.elantraining.nl
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Onze trainers hebben ervaring met begeleiding in verschillende doelgroepen, levensfases, organisatiecontexten
en zijn op de hoogte van actuele loopbaan- en arbeidsmarktontwikkelingen.

•

•
Inschrijving of extra informatie?
Nieuwsgierig naar de inschrijfmogelijkheden, startdata of
wil je meer weten over onze Loopbaancoachopleiding?
Kijk dan op onze website of neem contact op via 
info@elantraining.nl
076-5611530.
Leren in buitengebiedofenbel
buitenlucht...

De algemene voorwaarden van de Neder
landse Raad voor Training en Opleiding
(NRTO) gelden voor al onze opleidingen.
Wij houden ons aan de gedragscode van de
NRTO. Je vindt deze op de website van NRTO.
De Loopbaancoachopleiding kan ook
in-company worden aangeboden. Informeer
naar de mogelijkheden.
Wij gaan zorgvuldig met gegevens om. Deelnemers tekenen voor akkoord met ons (AVG)
privacyreglement. Je vindt dit ook op onze
website.

Elan Training B.V. › Brochure Loopbaancoachopleiding › Praktische informatie
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 Accommodaies

 Conac

Tijdens onze trainingen en opleidingen zitten we
niet alleen in de schoolbanken. We voeren ook
opdrachten en oefeningen uit in de buitenlucht.
Bovendien zijn onze meerdaagse modules
altijd inclusief overnachting.

Heeft u naar aanleiding van deze brochure
nog vragen en/of opmerkingen? Bel dan met
ons kantoor via 076 5611 530 of mail naar 

Persoonlijke afspraak?
Indien gewenst maken wij met plezier een persoonlijke
afspraak met je in Ulvenhout (dit is geheel vrijblijvend en
kosteloos). Wij informeren je breed over de inhoud en
werkvormen en je kunt al je vragen stellen. Wij nemen er de
tijd voor, het gaat om jouw belang en de juiste keuze.

We vinden het daarom belangrijk dat
onze accommodaties de juiste sfeer en
het comfort bieden om ongedwongen
maar resultaatgericht te kunnen
werken. We creëren op onze locaties
graag een warm huiskamergevoel, waar jij je gedurende je
opleidingsdagen thuis kan
voelen.

Villa Schoolthoff
© 2022 Elan Training B.V. | Alle rechten voorbehouden.

De Geershof

Leren in buitengebied en buitenlucht...
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De in deze brochure verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan
Elan Training B.V. niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.
Ga voor het meest actuele opleidingsaanbod naar de website www.elantraining.nl
Vormgeving & print: Philip Damen | studiodamen.nl

Een verbinding maken doe je samen! Volg ons op sociale media:

Elan Training B.V. › Brochure Loopbaancoachopleiding › Contact

@ e la nt ra in in g bv

15

Deze brochure wordt u aangeboden door Elan Training B.V. • Postbus 105 • 5660 AC Geldrop

