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Opleiding MCI® MasterCoach

Leertraject naar meesterschap:
- Coach Specialisatie naar keuze
- Kwalificatie tot MCI® MasterCoach
- Uniek Persoonlijk Leiderschapstraject 
- Begeleid door ervaren MCI® MasterCoach

Groepslessen en besloten werkgroepen

24/7 toegang tot eigen online 
leeromgeving 

MCI® ACADEMY

• 

• 

Jouw snelweg naar meesterschap!

Na je opleiding:
Als MCI® MasterCoach Samenwerken - Verder blijven leren - Specialiseren

• 



Opleiding tot MCI® MasterCoach
Meesterschap op ieder veranderniveau en verandervraag!    

Begeleiden van organisaties en mensen op hun heldenreis naar
zelfverwezenlijking

Doelgroep
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Als MCI® MasterCoach leer je (g)roeien met de riemen die je hebt om vanuit de bestaande 
situatie, met al zijn problematiek en beperkingen, toch verbetering en groei te creëren. 
Een MCI® MasterCoach kijkt anders naar de mens, organisatie of (probleem)situatie en weet 
voor hetzelfde geld, in dezelfde tijd, met dezelfde middelen meer te bereiken. 

De opleiding tot MCI® MasterCoach is een specialisatie- en verdiepingsopleiding die 
ervaren coaches en begeleiders op Coach Senior niveau opleidt in de houding, werk- en 
denkwijze van een MCI® MasterCoach. 

(G)roeien met de riemen die je hebt

Als MCI® MasterCoach doorloop je 2 leerfases. In de eerste leerfase bekwaam je je in 
minimaal één Coach Specialisatie, een deelgebied van coaching of verandermanagement, 
en zet deze kwaliteit in je dagelijkse werkgebied in om mensen en organisaties te helpen 
groeien. In de tweede leerfase verwerf je de vaardigheid om je houding, positie en 
instrumentarium aan te passen aan ieder veranderingsdoel en veranderingsniveau.  
Hierdoor kan steeds de meest e�ectieve en duurzame verandering ontstaan en begeleid 
worden. Tijdens dit leertraject is je beroepsontwikkeling gericht op het verwerven van 
meesterschap op ieder veranderingsniveau. Daarnaast ondergaat jouw persoonlijke 
ontwikkeling een enorme verdiepingsslag met het persoonlijk leiderschapsprogramma
wat je doorloopt: De Reis van de Held. Jouw reis naar zelfbestemming! 

Structuur opleiding tot MCI® MasterCoach
De opleiding bestaat uit 2 leermodules: een specialisatiemodule met opdracht, een 
kwali�catiemodule, en een persoonlijk leiderschapstraject van 1 jaar begeleid door een 
MCI® MasterCoach met afstudeerwerkstuk en evaluatiegesprek.    

Om te kunnen deelnemen ben je in bezit van het diploma MCI® BeroepsCoach+. 
Aanvullend vindt er vooraf altijd een intakegesprek met de hoofdtrainer plaats. Mocht je in
het bezit zijn van een diploma van een afgeronde coachopleiding op practitioner niveau 
(opleiding geaccrediteerd door NOBCO/EMCC), neem dan contact met ons op voor 
instroommogelijkheden.  

Toelating



Het leertraject bestaat uit 2 leerfases en een persoonlijk leiderschapstraject:

Studiebelasting
De looptijd bedraagt 18 maanden, waarbinnen je persoonlijke begeleiding krijgt. De 
studiebelasting is circa 300 uur inclusief de Coach Specialisatie Module. Optioneel is 
6 maanden extra afstudeerbegeleiding mogelijk. 

Begeleiding en borging van jouw ontwikkeling
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Jouw ontwikkeling tot MCI® MasterCoach wordt in deze opleiding door ons op verschillende 
manieren geborgd en begeleid: 

Leerfase 1. Specialiseren als MCI® BeroepsCoach+
Je kunt kiezen uit één van de Coach Specialisatie Modules, zoals Ondernemerscoach, 
Salescoach, Loopbaancoach, Burn-out coach, Teamcoach en Transitiecoach.
Een Coach Specialisatie Module beslaat 5 groepslesdagen gecombineerd met online
leren, groeps- en individuele coaching, en begeleide en onbegeleide intervisiemomenten. 
Je werkt een specialisatie opdracht uit in je eigen organisatie, werkveld of vakgebied en 
wordt hierbij intensief begeleid. 

Persoonlijk leiderschap met een intensief persoonlijk coachtraject: De eigen 
ontwikkeling van de MCI® MasterCoach is cruciaal gebleken om als begeleider een 
betekenisvolle factor te kunnen zijn bij succesvolle veranderingstrajecten van mens en 
organisatie. Door het intensieve leiderschapsprogramma De Reis van de Held, word je 
persoonlijke groei in een versnelling gebracht. 
Je leert jouw eigen leven en werk vorm te geven vanuit jouw kracht en expertise. Als 
senior beroepscoach is deze ervaring zeer van belang om succesvolle veranderings-
trajecten door te voeren. 

24/7 toegang tot jouw eigen leeromgeving: Vanuit jouw eigen online leeromgeving 
werk je aan jouw professioneel Coachportfolio, en je eigen leerdoelen waar en 
wanneer je wilt. Je ontvangt hierbij ook feedback, supervisie en coaching van jouw 
persoonlijke MCI® Coach.

Persoonlijke begeleiding: Tijdens de gehele opleiding tot MCI® MasterCoach word je 
begeleid door een ervaren MCI® MasterCoach, die in deze leerfase optreedt als 
jouw vaste coach en mentor.   

Blijvend leren en doorontwikkelen: Met het behalen van het diploma van de
MCI® BeroepsCoach+ blijf je je verder ontwikkelen vanuit de Association of 
MCI® Coaches voor permanente educatie, intervisie, supervisie en netwerken met 
andere MCI® Coaches.  

Opbouw professioneel Coachportfolio: Tijdens de gehele opleiding tot 
MCI® MasterCoach krijg je verdere begeleiding bij de opbouw van jouw professionele 
Coachportfolio. 

De trainingsdagen worden gecombineerd met een persoonlijke online leeromgeving met 
eigen MCI® MasterCoach voor verdere opbouw van je Coachportfolio, en het realiseren van 
persoonlijke en professionele leerdoelen. Je krijgt tevens toegang tot intervisiegroepen
en 1 jaar gratis lidmaatschap van de Association of MCI® Coaches, voor permanente 
educatie, intervisie, supervisie en netwerken met andere MCI® Coaches.

Inhoud en leerfases



Het diploma van het MCI® MasterCoach niveau toont aan dat je meesterschap hebt in het 
coachen van teams en individuen. Je weet feilloos het juiste coachgereedschap in te zetten
bij ieder veranderingsdoel en op ieder veranderingsniveau. Daarnaast kun je: 

Deelnameprijs

10 trainingsdagen verdeeld over 2 modules
Alle (digitale) studiematerialen, complete e-format voor portfolio en syllabus
2 begeleide intervisiedagen en toegang tot besloten werkgroepen
Evaluatiebespreking afstudeerwerkstuk
Ko�e, thee en lunch tijdens de trainingsdagen
24/7 toegang tot eigen online leeromgeving
Intensieve begeleiding bij individueel leiderschapstraject door eigen MCI® MasterCoach 
Opbouw professioneel Coachportfolio 
1 jaar gratis lidmaatschap van de Association of MCI® Coaches
Optioneel: 6 maanden extra begeleiding bij het afstuderen
Optioneel: 2e en 3e specialisatie

Persoonlijk Leiderschapstraject: De Reis van de Held 

Verder samen leren: Actief lidmaatschap in de Association of MCI® Coaches, voor intervisie, 
blijvend leren en netwerken met andere MCI® Coaches. 

Verder ontwikkelen: Op masterniveau je verder bekwamen in het professionele coachvak
door het ontwikkelen van een dienst, programma, label of product ter bevordering van de
groei en professionalisering van coaching en verandermanagement.   

Verder samenwerken:  Als MCI® Mastercoach kun je samenwerken in zakelijke 
coachingstrajecten en projecten van Mastercoaching International®. 

Leerfase 2. Kwali�ceren als MCI® MasterCoach
De kwali�catie module tot MCI® MasterCoach heeft ook 5 groepslesdagen gecombineerd 
met online leren, groeps- en individuele coaching, en begeleide en onbegeleide intervisie-
momenten. In deze kwali�catie training doorloop je de 6 veranderniveaus van de 
MCI® MasterCoach. Je krijgt alle powertools en inzichten waarmee jij allround senior coach 
vaardigheden ontwikkelt.

Parallel aan de trainingsdagen doorloop je samen met jouw MCI® MasterCoach een intensief
en persoonlijk leiderschapstraject: De Reis van de Held. Ter afronding van je leertraject 
schrijf je een afstudeerwerkstuk over jouw eigen reis en krijg je de kans om dit te 
presenteren tijdens een dag van de Association of MCI® Coaches.  

De deelnameprijs is: € 11.495,-- excl. BTW en verplichte literatuur. Inbegrepen is:
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Eindresultaat

Startdata en locatie
Deze opleiding wordt gegeven in de trainingslocatie van Mastercoaching International®
in Den Bosch en start 1 keer per jaar. 

Verder samen blijven leren, samenwerken en ontwikkelen

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden. 
Veranderen naar beter van de MCI® MasterCoach!


