ICF – International Coach Federation
Verdens største og førende brancheorganisation for coaches. ICF er repræsenteret i mere end 144 lande med
over 33.700 medlemmer og 25.000 certificerede coaches.
ICF`s formål er at forbedre og udvikle coach professionen ved at sætte høje krav og standarder til etik, coachkompetencer og certificeringer.
Læs mere om ICF – www.coachfederation.org
ICF forkortelser du vil møde
 ACTP

– Accredited Coach training program
 ACSTH – Approved coach specific training hours
 CCEU – Continuing Coach Education Units
 ACC
– Associate Certified Coach
 PCC
– Professional Certified Coach
 MCC
– Master Certified Coach

ICF har 2 typer af akkreditering til coachuddannelser – ACTP & ACSTH akkrediterede.
ACTP – ACCREDITED COACH TRAINING PROGRAM
GROW2 Master Coachuddannelsen er akkrediteret på ACTP niveau.
Betyder, at uddannelsen er godkendt på højeste niveau og til at forestå ICF eksamener. Det betyder, at når du
har taget et fuldt ACTP program, kan du når som helst sende dine papirer ind til opnåelse af en ACC eller PCC
certificering afhængig af de antal betalte coachsessioner du har.
Et ACTP program indeholder de krævede timer af supervision, mentor coaching, skriftlige rapporter og eksamen samt mundtlig eksamen svarende til ICF krav.
GROW2 er den første danske coachuddannelse der er godkendt på ACTP niveau.
En ACTP skole er automatisk også godkendt på ACSTH niveau.

ACSTH – APPROVED COACH SPECIFIC TRAINING HOURS
Betyder, at uddannelsen har fået godkendt sine undervisningstimer. Det betyder at når du tager en uddannelse fra en skole der ACSTH godkendt, skal du ikke op til yderligere mundtlig eksamen hos ICF.
Alle dele af GROW2 Coach uddannelserne er akkrediteret på dette niveau.
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Det betyder, at tager du tre eller fem moduler af vores GROW2 coachuddannelse, er disse timer godkendt og
du skal IKKE op til yderligere mundtlig eksamen hos ICF, men du skal udfylde en multiplus choice test på Dansk
samt indsende din coacheksamen optagelse og transkription. Du skal endvidere have modtaget 10 timers
mentor-coaching af en ICF godkendt mentorcoach.

IKKE GODKENDTE SKOLER
Har du taget din coachuddannelse hos en ikke godkendt skole kan du søge en Port Folio Certificering. Her er
proceduren, at ICF gennemgår hver enkelt ansøgning, hvor de i første omgang tager stilling til om din uddannelse lever op til ICF´s skrappe krav til coachspecifik undervisning.
Godkendes dine timer bliver de øvrige krav gennemgået. Lever alt op til kravene indstilles du til en eksamen,
hvor du må påregne ventetid for at komme op til din eksamen, som består af en optaget coachsession og en
transkribtion heraf. Dette kan pt. kun ske på engelsk.
Tager du en ACTP eller ACSTH akkrediteret uddannelse er du garanteret, at din undervisning er godkendt til
din videre certificering hos ICF og du slipper for at skulle til mundtlig eksamen på engelsk, når du vil have din
ACC eller PCC, når du når frem til en MCC certificering skal alle op til ny eksamen.
Du kan altid tjekke om din uddannelse er godkendt ved at gå ind på www.coachfederation.org
Der er pr kun 3 ACTP godkendte skoler og 3 ACSTH godkendte skoler i Danmark se mere på https://www.icfdanmark.dk/

ICF HAR 3 FORMER FOR CERTIFICERING AF COACHES
ACC – Associate Certified Coach
- betyder at du har min. 60 timers coachspecifik undervisning og min. 100 timers coachsessioner.
PCC – Professional Certified Coach
- betyder at du har min. 125 timers coachspecifik undervisning og min. 500 timers coachsessioner.
MCC – Master Certified Coach
- betyder at du har min. 200 timers coachspecifik undervisning og min. 2500 timers coachsessioner.
OBS: En certificering er kun gældende i 3 år og kan kun fornyes ved at du har opfyldt kravene om CCEU point
(Continuing Coach Education Unit).

HVORDAN FÅR JEG CCEU?
Continuing Coach Education Point (CCEU)
CCE kurser er mere avancerede eller nicheprægede kurser, som kan bruges til at:
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Opfylde fornyelseskravene for en certificer et coach, som fornyr sin ACC, PCC eller MCC
Fremme coachens videre udvikling
Bruges til at opfylde kravene om coach specifik uddannelse ved en ICF certificering

Alle GROW2 kurser er godkendt til at give CCEU – du kan også deltage som assistent på et modul og derved
opnå CCEU

GROW2 SIKRER DIG ICF NIVEAU
GROW2 Master Coachuddannelsen er den første danske coachuddannelse der er akkrediteret på ACTP niveau.
Det betyder, at du bliver certificeret og vurderet på PCC niveau.
Det er din direkte vej til din PCC - ICF certificering.
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