Leergang
Loopbaancoaching

hva.nl/loopbaancoaching
Heb jij in je werk te maken met jongeren die op
school of tijdens hun loopbaan voor belangrijke
keuzes staan? Zoals een profielkeuze, het kiezen
van een opleiding of een eerste baan? De leergang
Loopbaancoaching geeft je wetenschappelijke
kennis uit de psychologie, praktische
coachingsvaardigheden en instrumenten waarmee
jij deze jongeren tot bloei laat komen.

Voor wie?
Deze leergang is relevant voor professionals die werken met
jongeren die voor studie- of loopbaankeuzes staan. Je bent
werkzaam als bijvoorbeeld:
Loopbaancoach
Jongerencoach
Loopbaanbegeleider voor jongeren
Mentor
Decaan
Studiekeuzeadviseur
LOB-adviseur

Programma
Deze leergang is opgebouwd uit negen masterclasses.
Daarnaast kom je zes keer bijeen met een intervisiegroep,
waarmee je eigen casuïstiek van coaching behandelt.
Gedurende de leergang werk je aan je portfolio. In het
eindgesprek staat jouw ontwikkeling centraal, wat je
bespreekt aan de hand van het portfolio. De thema’s van de
masterclasses zijn:
1. De psychologie van het referentiekader
2. Jongeren en identiteitsontwikkeling
3. Psychodiagnostische instrumenten
4. Het puberbrein
5. Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
6. Keuzestress en coping
7. Familiekracht @ work
8. Zelfinzicht en zelfbeeld
9. Keuzestijlen: hoe we beslissen

Resultaat

Waarom bij de HvA?

Na succesvolle afronding van deze leergang beschik je over

Actuele wetenschappelijke inzichten dankzij het

kennis en vaardigheden waarmee je jongeren op persoonlijke

lectoraat Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad.

en professionele manier kunt begeleiden bij studie- en

Persoonlijk en kleinschalig onderwijs: maximaal 20

loopbaankeuzes en verdere ontwikkeling.

deelnemers per leergang.

Je vindt verdieping en versteviging in het vak

Ervaring: het studieprogramma is al acht keer

loopbaancoaching.

geëvalueerd en verbeterd.

Je bezit wetenschappelijke psychologische kennis.
Je leert werken met praktisch inzetbare instrumenten.
Je ontwikkelt je coachingsvaardigheden.

Kosten

Je leert jezelf als instrument in te zetten en ontwikkelt je

Deelnemen aan deze leergang kost € 2.975,- (vrijgesteld van

authenticiteit als loopbaancoach: je bent je bewust van je

btw). Daarnaast schaf je zelf voor ongeveer € 85,- literatuur

eigenheid, je sterke kanten, drijfveren en waarden. Je weet

aan: Loopbaandilemma’s en Coachen als professie.

het zelfsturend vermogen van de gecoachte aan te spreken
en verder te ontwikkelen.

Inschrijven

Je vergroot je landelijke netwerk van loopbaancoaches.

Om deze leergang te volgen is het van belang dat je een

Je bent in staat het LOB-programma op je school of praktijk

werkplek hebt waar je werkt met jongeren die voor studie-

verder te ontwikkelen en weet collega’s hierin mee te nemen

of loopbaankeuzes staan. Daarnaast is het belangrijk dat je

en te ondersteunen.

aantoonbaar hbo werk- en denkniveau hebt. Voldoe je hieraan
en sluit de leergang aan op je ambities? Schrijf je dan in via
hva.nl/loopbaancoaching. De leergang gaat van start op 22

september 2022.
Onderwijsdagen

22 september 2022, 09.30 - 17.00 uur
13 oktober 2022, 09.30 - 17.00 uur
10 november 2022, 09.30 - 17.00 uur
8 december 2022, 09.30 - 17.00 uur
12 januari 2023, 09.30 - 17.00 uur
9 februari 2023, 09.30 - 17.00 uur
9 maart 2023, 09.30 - 17.00 uur
6 april 2023, 09.30 - 17.00 uur
11 mei 2023, 09.30 - 17.00 uur
Het docententeam van de leergang Loopbaancoaching.

Docenten

Meer informatie
Kijk op hva.nl/loopbaancoaching of neem contact

De docenten van wie je les krijgt, zijn allemaal psycholoog en

op met Emily van Houts of Keziban Öztas via

hebben praktijkervaring in loopbaanbegeleiding van jongeren.

loopbaancoaching@hva.nl.

Daarnaast zijn zij vaak ook werkzaam als onderzoeker,
waardoor zij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in het
vakgebied.

Locatie
De lessen vinden plaats op de Amstelcampus van de
Hogeschool van Amsterdam.

