BEROEPSOPLEIDING TOT
LOOPBAANADVISEUR

Studie belasting:

600 uur

Data (start):

14 april 2021

Kosten:

€ 6.977 (BTW vrijgesteld) + € 150 verplichte
literatuur
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Over Vista Nova
Bij Vista Nova verhogen we met elkaar het werkgeluk van de Nederlandse beroepsbevolking. Dat doen we niet alleen, maar
samen met jou als loopbaanadviseur, HR-professional of manager.
Onze opleidingen, trainingen en masterclasses zorgen ervoor dat jij sterker staat als adviseur, coach of leidinggevende. We
bieden kennis, vaardigheden en inzicht en geven jou praktische handvatten, die jij direct kunt inzetten.
Als opleidingsinstituut voor loopbaan en leiderschap leiden we zowel beginnende als ervaren loopbaanadviseurs, HRprofessionals en managers op. Onze docenten en supervisoren beheersen de methode Hoogendijk, het Koersonderzoek, tot in
de puntjes en staan klaar om hun kennis en ervaring met jou te delen.

Noloc
Vista Nova leidt op volgens de competenties en gedragscode van de Noloc. De gedragscode vind je hier. De Beroepsopleiding tot
Loopbaanadviseur van Vista Nova omvat 400 PE-punten, volgens de Noloc-normering.
Aanmelding en registratie bij Noloc
Voor beginnende loopbaancoaches is het goed om je aan te sluiten bij de Noloc, de beroepsvereniging van
loopbaanprofessionals. Via de Noloc ontvang je informatie over het vak en het werkveld en er is de mogelijkheid om aan te
sluiten bij kringen waarin je met vakgenoten kunt sparren over het vak.
Met je aanmelding krijg je gratis toegang tot diverse diensten van Noloc. Bekijk hier de voordelen. Verder ontvang je (flinke)
korting op diverse producten, zoals het Loopbaancongres, opleiding of certificering.

St!R
Vista Nova leidt op volgens de coachcompetenties en gedragscode van de St!R. De Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur,
waarin individuele coachtechnieken een belangrijke plaats innemen, heeft het St!R predikaat Erkend Coachopleiding gekregen
Dit betekent dat alle studenten die vanaf 2011 de opleiding volgen, zich bij diplomering kunnen laten registreren als Erkend
Coach bij St!R.
Bekijk hier de voorwaarden voor de erkenning als Erkend Coach.
De registratie als Erkend Coach is geldig voor een periode van 5 jaar. Na 5 jaar moet u zich opnieuw registreren. Meer informatie
is te vinden op de website van St!R.
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Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur • post-HB
Goede loopbaanbegeleiding wordt steeds belangrijker. En daarmee ook het vak van loopbaanadviseur. Mensen vragen zich
steeds vaker af in welke rol of functie hun talenten het beste tot hun recht komen. En vaak verwachten zij van hun baan meer
dan alleen een veilige bron van inkomsten. Wil jij jouw kwaliteiten als loopbaanadviseur of coach professionaliseren? Dan is de
Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur de meest gedegen opleiding voor jou.
Je wordt opgeleid tot professioneel loopbaanadviseur en je raakt vertrouwd met het Koersonderzoek, methode Hoogendijk. Dit
is een structuur voor de stappen in een loopbaanadviestraject. De methode helpt je om zelf het belangrijkste instrument in je
loopbaancoaching te worden.
Behalve loopbaancoach word je tegelijk ook levenscoach: het ontdekken van de persoonlijke levensmissie van je cliënt gaat altijd
vooraf aan het vormgeven van zijn of haar loopbaan. Zo coach je cliënten naar het meest vitaliserende loopbaanperspectief. Om
dit te bereiken is er in de opleiding ruimschoots aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. De opleiding kenmerkt zich door
intensieve begeleiding en je kunt het geleerde direct toepassen. De opleiding wordt gedragen door gespecialiseerde docenten
en supervisoren en is al twintig jaar succesvol in de praktijk.

Waarom de Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur bij Vista Nova?
•
•
•
•
•
•
•
•

Al 1 op de 3 erkende loopbaanadviseurs heeft deze Hoogendijk opleiding gevolgd
De opleiding behoort tot de top van de markt
Je volgt een CPION erkende post HBO-opleiding (inhoud en didactiek)
Je volgt een St!R erkende opleiding
Deelname vindt plaats na een persoonlijk intakegesprek
Je krijgt individuele coaching en begeleiding
Je volgt de opleiding met een vaste groep studenten
In intervisiegroepen bespreek je je professionele en persoonlijke ontwikkeling met medestudenten
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De Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur is geschikt voor
jou, als:
•
•
•
•
•

Je jouw kwaliteiten als coach en loopbaanadviseur verregaand wilt professionaliseren
Je geïnteresseerd bent in persoonlijke ontwikkeling en hierin ook al stappen hebt gezet
Je jezelf wilt ontwikkelen als coach
Je in het bezit bent van een HBO-diploma of aantoonbaar HBO werk- en denkniveau hebt
Je minstens vijf jaar werkervaring hebt en minimaal 27 jaar bent.

In een persoonlijk intakegesprek bespreken we bovenstaande zaken. Daarnaast gaan we samen met jou na of de opleiding
aansluit bij je persoonlijke en professionele ontwikkelingswensen. Dit gesprek is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan
verbonden. Vista Nova werkt in beginsel zonder vrijstellingen.

Wat levert de Beroepsopleiding tot loopbaanadviseur je op?
Na afronding van onze post-HBO opleiding heb je een brede basis als coach verworven en heb je je gespecialiseerd als
loopbaandeskundige. En je bent in staat om de methodiek van het Koersonderzoek, methode Hoogendijk, uit te voeren met
eigen cliënten. Daarnaast:
•
•
•
•
•
•

Gaat je vakkennis verder dan alleen de diverse methodieken
Weet je waar je staat als coach en welke persoonlijke en professionele kwaliteiten en uitdagingen daarbij horen
Ben je zelf het belangrijkste instrument in je coaching
Ben je in staat om zelfsturing te ontwikkelen bij je cliënten
Beschik je over een uitgebreid en professioneel instrumentarium
Heb je levenslang toegang tot VNdocs
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Handig om te weten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De opleiding start 4 keer per jaar, de opleidingsdagen zijn van 9.30 tot 17.00 uur.
De opleidingsdagen vinden plaats op een vaste dag in de week op het kantoor van Vista Nova, Stadsring 105 in Amersfoort.
Intervisie en supervisie vinden plaats op een zelf te bepalen locatie.
De gemiddelde studiebelasting komt neer op 12 uur per week.
De opleiding wordt gegeven op HBO-niveau.
De Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur is sinds 1996 als registeropleiding erkend door de Stichting Post-HBO. Bij
succesvolle afronding ontvang je een diploma van de
Stichting Post-HBO en van Vista Nova.
Daarnaast is de Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur door de St!R erkend als praktijkgerichte coachopleiding.
Gediplomeerden kunnen bij de St!R een registratie als erkend coach aanvragen.
De Noloc geeft de opleiding 400 PE punten.
Onze raad van advies bewaakt de kwaliteit van de opleiding.

De opleiding duurt ongeveer een jaar en bestaat uit:
•
•
•
•
•
•

12 opleidingsdagen met de hele groep
Minimaal 8 intervisiebijeenkomsten in kleinere groepjes
6 individuele gesprekken met je persoonlijke supervisor
Literatuurstudie
3 dossiers over je eigen leerproces, die je zelf samenstelt
De verplichte literatuur bedraagt €150,-

De lesdagen staan als volgt gepland (o.v.b.):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 april 2021 • 09.30 uur
12 mei 2021 • 09.30 uur
16 juni 2021 • 09.30 uur
14 juli 2021 • 09.30 uur
15 september 2021 • 09.30 uur
13 oktober 2021 • 09.30 uur
3 november 2021 • 09.30 uur
17 november 2021 • 09.30 uur
15 december 2021 • 09.30 uur
12 januari 2022 • 09.30 uur
9 februari 2022 • 09.30 uur
9 maart 2022 • 09.30 uur
13 april 2022 • 13.30 uur
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Informatie over de trainers
Agnes Brinkhof
Agnes is een betrokken coach en trainer voor zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling. Zij helpt haar coachees om
belemmerende patronen te doorbreken, zodat zij met meer creativiteit en vrijheid kunnen kiezen om hun kwaliteiten verder te
ontwikkelen. Humor speelt een belangrijke rol in haar trajecten. Als supervisor en docent bij Vista Nova legt Agnes de nadruk op
het persoonlijke proces. Ze houdt ervan om te zien hoe studenten van Vista Nova enthousiast worden en hun eigen stijl als
loopbaancoach ontwikkelen. Lees meer
Inge van Erkel
Inge is een ondernemende loopbaancoach, vol energie en ideeën. Ze gelooft in ‘altijd blijven leren en in ontwikkeling blijven’.
Inge houdt van humor en een beetje theater, want dat maakt leren een stuk makkelijker en leuker volgens haar. Ze vindt het
belangrijk om het heft in eigen hand te nemen, te weten waar je staat en zelf te bepalen wat je volgende stap is. En dat is precies
waar zij haar cliënten mee helpt. Als docent, supervisor en trainer bij Vista Nova reikt Inge studenten praktische tools aan,
waarmee zij direct zelf aan de slag kunnen. Lees meer
Marja Pronk
Marja is een oplossingsgerichte en toegankelijke coach. Ze begeleidt mensen met een (dreigende) burn-out en mensen die veel
stress ervaren. Daarnaast helpt zij bij vraagstukken over de balans tussen werk en privé. In het verlengde hiervan krijgt zij ook
veel loopbaanvragen. Als docent en supervisor bij Vista Nova weet Marja complexe zaken eenvoudig te maken en studenten te
enthousiasmeren. Lees meer
Maria van de Ven
Maria is een energieke loopbaancoach, die niet snel oordeelt en niets te gek vindt. Ze gelooft in bezieling en in de vitale
levenskracht, die in elk mens zit. Maria is ervan overtuigd dat je leven écht zin krijgt als je werkt vanuit bezieling. Ze daagt haar
cliënten graag uit om het beste uit zichzelf te halen. Maria is als docent en supervisor betrokken bij Vista Nova. Het geeft haar
enorm veel voldoening om haar kennis en ervaring te delen en door te geven. Lees meer
Marly van Tuel
Marly is een eerlijke en transparante arbeidsdeskundige met een achtergrond in ergotherapie. Haar kennis en ervaring als
ergotherapeut komen goed van pas in haar trajecten als arbeidsdeskundige. Als docent wet- en regelgeving bij Vista Nova zorgt
Marly ervoor dat zij de studenten geen droge kost voorschotelt. In plaats daarvan richt zij zich op datgene wat voor de studenten
noodzakelijk is om te weten. Hierbij gebruikt zij heel veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Lees meer
Elsbeth Meijer
Elsbeth is een betrokken en resultaatgerichte coach voor loopbaanvragen. Ze helpt graag om mensen in beweging te brengen.
Hierbij besteedt ze veel aandacht aan de kwaliteiten, waarden, onzekerheden en uitdagingen van haar cliënten. Als docent en
supervisor bij Vista Nova werkt Elbeth graag vanuit het ‘Montessori-principe’. Ze begeleidt studenten op hun weg naar een
zelfstandige loopbaancoach, die op zichzelf vertrouwt en zijn gereedschapskist steeds verder vult. Lees meer
Jacqueline van Dijck
Jacqueline is een open en gepassioneerde loopbaancoach. De rode draad in haar coachingscarrière is het ontwikkelen van
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