
   

MASTERSTUDY REGISTER NOLOC LOOPBAAN PROFESSIONAL 

Algemene informatie: 

Om je heel duidelijk te 
onderscheiden als professional op 
het gebied van Loopbaancoaching 
is een opname in het Register van 
NOLOC een vereiste. Het geeft je de 
mogelijk verwijzingen van 
instanties te mogen uitvoeren en 
als zodanig vergoed te worden. 
Opname in het Register van NOLOC 
verschaft je de continuïteit van je 
praktijk en zorgt voor een continue 
stroom aanmeldingen met 
uiteenlopende vraagstukken. 

Doelgroep: 

Je hebt een basisopleiding 
Loopbaancoach professional 
gevolgdmet tevens een HBO 
achtergrond en je hebt inmiddels 
twee jaar ervaring in uiteenlopende 
loopbaanvraagstukken. Ook 
wanneer je door ervaring jouw EVC 
aantoonbaar kunt maken is dit de 
mogelijk je in het NOLOC Register 
op te laten nemen. 

Move the Crowd:  

Move the Crowd is NOLOC 
gecertificeerd en biedt deze 
opleiding aan met 3 zekerheden: 

1. Move the Crowd Certificaat 
2. Kort(st)e doorlooptijd 
3. Laagste prijsgarantie 
 
 

 

Programma-onderdelen: 

• Opening en doelstellingen 
• De toegevoegde waarde van het 

NOLOC register 
• De voorwaarden voor opname in 

het NOLOC register 
• Inzicht in de verwijzers die het 

Register NOLOC hanteren dan wel 
als een vereiste zien alvorens door 
te verwijzen 

• De benodigde taxonomie om te 
voldoen aan de richtlijnen van het 
NOLOC Register 

• Uitleg over ECT’s en de wijze deze 
te kunnen vergaren 

• Het maken van reflectieverslagen 
en het formuleren van je 
werkervaring ; case-
beschrijvingen 

• Toetsing theoretisch kader in lijn 
met de taxonomie van de NOLOC 
Loopbaan Professional 

• Oefeningen gespreksvoering in lijn 
met de taxonomie van NOLOC 
Loopbaan Professional 

Voorafgaande intake: 
 
Na aanmelding wordt u uitgenodigd 
voor een intake om de ingangseisen van 
de opleiding Masterstudy NOLOC 
Loopbaan Professional met u te 
doorlopen en te accorderen. 
 
 
 
 
 
 

LOOPBAANCOACHING 

 

 

Duur: 
2 dagen (4 dagdelen) 
 
Vorm: 
Klassikaal / óók virtueel te volgen 
 
Investering: 
€ 1.650,00 vrij van BTW 
 
Inclusief: 
• Alle benodigde leer- en 

oefenmaterialen 
• Volledig arrangement  

 
Resultaten: 
Na het afronden van de opleiding 
ben je in staat om: 
• Te voldoen aan alle gestelde 

eisen voor opname in het 
NOLOC Register Loopbaan 
Professional  

• De NOLOC Register Loopbaan 
Professional aanvraag te te 
dienen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Kleinzand 8    

5324 EJ  Ammerzoden  

T. 073 6126095  

www.movethecrowd.nl  

info@movethecrowd.nl 
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