
Coaching 
Academy

Ontwikkel je coaching skills



Coaching skills zijn essentieel voor 
sterk en authentiek leiderschap.

Skill BuilderS helpt je jouw expertise in coaching op te bouwen en biedt een 
modulair opleidingsprogramma aan dat toegang geeft tot ICF-certificering.



Onze aanpak

Programma

Kostprijs

Onze experten: facilitatoren en eigen ICF Certified coaches 

Onze Coaching Academy Learning Community

Ontdek de data van onze trajecten

Contactpersoon: Anneleen
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https://www.skillbuilders.be/nl/jouw-loopbaan/talentontwikkeling/icf-certified-coach-programma/icf-coach-opleiding-ontdek-de-data
https://www.skillbuilders.be/nl/jouw-loopbaan/talentontwikkeling/icf-certified-coach-programma


Coaching skills zijn essentieel voor
sterk en authentiek leiderschap.
Skill BuilderS helpt je jouw expertise in coaching op te bouwen en biedt een modulair opleidingsprogramma 
aan dat toegang geeft tot ICF-certificering.

Onze aanpak1

Het ICF-Certified Coach programma staat garant voor het ontwikkelen van sterke 
coaching skills. Drie doelgerichte modules stomen jou volledig klaar voor een 
ICF-certificering dankzij het goedgekeurde programma ‘Skill BuilderS 
Coaching Opleiding’ onder ACSTH-label.  

Je kan ook apart intekenen op de 3 modules. De ICF-Certified Coach opleiding van 
Skill BuilderS bestaat uit een mix van interactieve workshops die doorgaan op onze 
locatie in Vilvoorde en online trainingen.

“Our Coaching Academy is a place where 
coaching starts & never ends”



Programma2

Module 1
Ontwikkel professionele 

 coaching skills

Wat is coaching volgens 
ICF?

Ontdek de coaching ethiek 
& de competenties

Coaching richtlijnen voor 
procedurele & relationele 
aanpak

Verdiep je coaching 
skills en ontwikkel je als 
professionele coach

40u

Module 2
Ontdek en versterk jezelf 

als coach (verdieping) 

28u

Module 3
Mentor coaching & 

oefeningen

Richtlijnen & voorbereiding 
van ICF dossier 

Versterk je coaching 
praktijken door observatie

Geef & ontvang persoonlijke 
feedback voor verdere 
ontwikkeling

4 x 2 uur online in groep

3 x 1 uur individueel

11u

Elementen voor analyse, 
meer zelfinzicht & 
-bewustzijn

Versterken van 
zelfleiderschap & de relatie 
met de ander

Omgaan met uitdagingen 
tegenover de ethiek & de 
competenties

Emotionele intelligentie & 
aanwezigheid in coaching



Kostprijs3

Module 1 

Module 2

Module 3

€ 1.650 + btw

€ 1.250 + btw

€ 920 + btw

Onze opleidingen zijn erkend door de Vlaamse overheid. 
Je kan dus gebruik maken van de KMO-portefeuille Vlaanderen.

KMO-Portefeuille

Meer dan 5 weken vooraf betaal je geen annuleringskosten

Tussen 5 en 2 weken vooraf betaal je 50% van je inschrijving

Minder dan 2 weken betaal je 100% van je inschrijving

Annulering & terugbetaling



Onze opleidingen zijn erkend door de Vlaamse overheid. 
Je kan dus gebruik maken van de KMO-portefeuille Vlaanderen.

Meer dan 5 weken vooraf betaal je geen annuleringskosten

Tussen 5 en 2 weken vooraf betaal je 50% van je inschrijving

Minder dan 2 weken betaal je 100% van je inschrijving

Onze Coaching Academy
Learning Community
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Deelnemen aan de opleiding betekent 
ook tijdens, tussen en na de modules 
actief zijn binnen onze Coaching Academy 
Learning Community. We stimuleren 
dat je het geleerde gaat oefenen met 
medestudenten. Zo kan je vrijblijvend 
deelnemen aan een aantal geplande 
bootcamp oefensessies waar je naast deze 
van de medestudenten ook feedback krijgt 
van de Coaching Academy facilitators. Op 
deze manier kan je jouw coaching mindset 
en attitude verankeren en naar een hoger 
niveau van maturiteit
brengen.



Experten
Facilitators en eigen ICF Certified coaches
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Brinda Priem Philippe Declercq Catherine Debatty
is Associate Certified Coach, 

trainer en consultant bij 
Skill BuilderS en ook 
programmadirecteur 

van onze Coaching Academy.

is Master Certified Coach, PCC 
Assessor, Mentor Coach en 

Certified Supervisor. Voor het 
mentorship werkt Skill BuilderS 

samen met Philippe.

is Associate Certified Coach, 
trainer en consultant bij 

Skill BuilderS.

Ontdek meer info over onze ICF trajecten 



Aline Aelberts Stan Pelckman

 is Associate Certified Coach bij 
Skill BuilderS en kan, naast meerdere 
professionele opleidingen in haar vak, 

terugvallen op een jarenlange ervaring van 
duurzame en talentgerichte coaching.

is Associate Certified Coach bij 
Skill BuilderS. Stan helpt anderen graag 
in het vinden van hun hoger potentieel 

en in het vinden van de juiste omgeving 
om dit volledig en duurzaam tot bloei te 

laten komen. 

Ontdek meer info over onze ICF trajecten hier

https://www.skillbuilders.be/nl/icf-certified-coach-programma


Ontdek de data van onze trajecten6

Bekijk de data

https://www.skillbuilders.be/nl/jouw-loopbaan/talentontwikkeling/icf-certified-coach-programma/icf-coach-opleiding-ontdek-de-data


Vragen? Contacteer Anneleen

053 85 77 78

anneleenv@skillbuilders.be


