
Bliv Certificeret Coach 
- Manning Inspire, ICF og ACTP Certificering 

Manning Inspire ACTP Certificering  

Vores Coachuddannelse er godkendt på ACTP-niveau af den største internationale 
brancheorganisation ICF (International Coach Federation). Med en ACTP godkendelse 
er Manning Inspires Coachuddannelse blandt de få i Danmark, der via en omfattende 
evalueringsproces har fået tildelt den højest mulige anerkendelse fra ICF.

Du kan vælge at tilføje en afsluttende ACTP certificering til din Manning Inspire 
Coachuddannelse. Med et ACTP certifikat har du den fordel, at din ansøgningsproces 
hos ICF vil være lettere, hvis du på et tidspunkt ønsker at søge om ICF certificering 
(dette gælder særligt for meget erfarne coaches, der ønsker at ansøge om de højeste 
niveauer indenfor ICFs akkrediteringer). 

Vær opmærksom på, at et ACTP certifikatet ikke er nødvendigt for at kunne ansøge om 
ICF certificering. Krav til ACTP certificering:

• For at opnå ACTP certificering skal du have fuldført Manning Inspires 
Coachuddannelse inkl. begge specialemoduler (16 undervisningsdage), samt have 
deltaget på begge mentoraftener.

• Du skal dertil tilkøbe vores ACTP program, der omfatter 2 yderligere mentoraftener, 4 
ekstra feedbacksessioner og en supplerende mundtlig afsluttende eksamen. 

• Prisen for tilkøb af ACTP programmet er kr. 5.000,- ex. moms.

• Efter bestået certificering udstedes et Manning Inspire ACTP certifikat.



ICF Certificering 

Når du afslutter din Coachuddannelse hos Manning Inspire, bliver du certificeret med 
Manning Inspires certifikat. Du kan via en særskilt proces efterfølgende vælge at 
ansøge om international certificering hos ICF (International Coach Federation).

ICF er en privat organisation, der tilbyder sin egen akkreditering for coaches. Det er ikke 
den eneste virksomhed, der gør dette, men det er den største. Der er forskellige 
akkrediteringsniveauer hos ICF: ACC, PCC & MCC.

For at få et ICF certifikat, skal du ansøge om det direkte hos ICF. De har forskellige 
krav, du som coach skal opfylde, for at blive certificeret hos dem. Du kan læse flere 
detaljer på deres hjemmeside.

Antallet af coaches i Danmark, der vælger at søge akkreditering hos ICF er stadig 
meget lille. I øjeblikket er der kun ganske få virksomheder, der ved ansættelse stiller 
krav om en ICF certificering. Uden for Danmark ser tallene ud til at være større, men i 
Danmark kræver virksomhederne typisk en certificering fra en anerkendt 
coachingvirksomhed som Manning Inspire.


