
Voor wie bestemd 
Voor (maximaal 15) deelnemers: startende schooldecanen, ervaren men-
toren, en voor ervaren schooldecanen die hun kennis en vaardigheden 
willen verdiepen of op willen frissen. De opleiding veronderstelt dat de 
deelnemers in de praktijk werken als schooldecaan of als studieloopbaan-
begeleider / mentor belast zijn met specifieke studieloopbaanbegelei-
dingstaken. 
  

Programma 
De opleiding bestaat uit 10 workshops van een dagdeel. Daarin komen 
acht thema’s aan bod: Visie op studieloopbaanontwikkelingsprocessen 
inclusief de plek van LOB/ loopbaanontwikkeling in uw organisatie; Basis 
gespreksvoering; Het studieloopbaangesprek; Kennis van de persoon toe-
passen bij studieloopbaantrajecten; Kennis van de wereld van arbeid en 
opleiding toepassen bij loopbaantrajecten; Werkvormen; Eigen stijl van 
loopbaancoaching. De opleiding wordt afgerond met een terugkommid-
dag inclusief lunch, die ongeveer 6 maanden na de 10de cursusdag 
plaatsvindt.  
 

De opleiding is gebaseerd op theorie en inzichten van Rupert Spijkerman. 
In de workshops wordt waar nodig gewerkt met videointeractie-analyse. 
Als cursist ontwikkel je je eigen persoonlijke stijl van coaching. Je reflec-
teert hierover en legt die reflectie vast in je portfolio. De opleiding wordt 
afgesloten met een getuigschrift. Bereidheid tot feedback geven en feed-
back ontvangen is een noodzakelijke voorwaarde om de opleiding te la-
ten slagen. 

 
 

 

Start: september 2018 

Trainer: Martine Buijsen 

Doel: vergroten bekwaamheid als loopbaancoach  

Eénjarige Post HBO opleiding ‘De decaan als loopbaancoach’ 

Lestijd  
Donderdagmiddag 13.00 uur – 
17.00 uur inclusief 30  
minuten pauze 
 

Studiebelasting 

De studiebelasting bedraagt circa 
zestig uur (exclusief lestijd). 
 

Literatuur 

Professionele gespreksvoering Ree-
kers,M. & Spijkerman,R.(2017).  
Amsterdam: PearsonEducati-
on.  €42,95 
Loopbaandilemma's.  
Reynaert,W. & Spijkerman,R.
(2009). Leeuwar-
den: www.ldc.nl €46,20 
De toekomst van de leerling. Biene-
mann, M. en Spijkerman,R. (2014). 
www.ldc.nl 
€19,95 
 

Aanmelding 
Toelating vindt plaats op basis van 
een intakegesprek. Hiervoor kunt u 
zich aanmelden via het e-mailadres:  
info@lob123.nl. Aanmelden voor 1 
september 2018. 
 

Locatie 's Hertogenbosch, bij 

Centraal Station 
 

Kosten Deelname aan de cursus 

€ 1899,- BTW-vrij 

 

Programmering 

1 Start Startprofiel en invalshoek theorie 20 september 2018 

2 Visie Invalshoek theorie 4 oktober  

3 Vaardigheden Basic gespreksvoering 8 november 

4 Loopbaangesprek Loopbaancirkel en sleutelvragen 22 november 

5 Loopbaangesprek Doelen en actievoorstellen 6 december 

6 Persoon Talentontwikkeling 20 december 

7 Persoon Inspiratie en motieven 17 januari 2019 

8 Werkvormen Biografische werkvormen 31 januari 

9 Werkvormen E-matching en informatie 14 februari 

10 Afronding Eigen stijl van coachen 14 maart 

Reservedatum Reservedatum 11 april 

11 Terugkomdag Middagprogramma met  
lunch 

26 september 
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