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Masterclass
Professioneel Coachen & Leiderschap

Europees erkend Coachdiploma

Groepslessen en besloten werkgroepen

24/7 toegang tot eigen online 
leeromgeving met eigen coach voor:
- Persoonlijke en beroepsleerdoelen
- Professioneel Coachportfolio

• 

• 

• 

MCI® ACADEMY

Compacte opleiding in 6 dagen!
Ook incompany mogelijk met organisatie- of teamdoel

Deelnemersbeoordelen dezeopleiding gemiddeldmet een:
9



Masterclass 
Profesioneel Coachen & Leiderschap
Basisopleiding met Europees Coachdiploma!

In 6 inspirerende dagen maak je je de powertools en kracht van 
het professionele coachvak eigen, en leer je hoe je dit direct in jouw
eigen werkomgeving of praktijk kunt inzetten. Je sluit deze 
opleiding af met een Europees erkend Coachdiploma!   

Heb je een drukke baan of eigen praktijk en wil je dit combineren met een kort en 
praktijkgericht leertraject? Stuur je medewerkers, teams of cliënten aan en wil je weten
hoe je de resultaten kunt verbeteren en groei creëren? Of wil je op de eerste plaats
je eigen persoonlijke en beroepsontwikkeling op een professioneel niveau brengen?

Dan is deze vakopleiding een must voor jou!

In de Masterclass Professioneel Coachen & Leiderschap maak je op professionele basis
kennis met de toolkit, mindset en de werkwijze van de beroepscoach. Je leert hoe je 
binnen jouw eigen werkomgeving direct verbetering kunt brengen in samenwerking, 
processen en prestaties.

In deze opleiding gaan jouw persoonlijke- en beroepsontwikkeling hand in hand, en 
leiden tot de directe verbetering van resultaten. Niet alleen voor jou, maar ook voor jouw
organisatie, opdrachtgevers of team.

Met het Europese Coachdiploma en een professioneel portfolio versterk je tegelijk ook
jouw eigen pro�el en positie op de arbeidsmarkt.    

Doelgroep

Managers, leidinggevenden, teamleiders, coaches, trainers, projectleiders, personeel- en 
�nancieel adviseurs, arbeidsdeskundigen, specialisten, zakelijk dienstverleners, of 
consultants die medewerkers, teams of cliënten begeleiden of aansturen.

De Masterclass Professioneel Coachen & Leiderschap is een compacte en zeer praktische 
vakopleiding en hiermee uitermate geschikt voor werkend en ondernemend Nederland. 
Voor vakmensen die in een kort leertraject veel willen leren en dat direct kunnen 
toepassen in hun dagelijkse functie en werkomgeving.

Voor iedereen die de professionele basistools, mindset en skills van de beroepscoach wil 
toevoegen aan zijn of haar eigen expertise, werkomgeving en/of vakgebied.  
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Structuur Masterclass Professioneel Coachen & Leiderschap
De Masterclass Professioneel Coachen & Leiderschap is een gecerti�ceerde 
Coachopleiding met een werk gerelateerde focus. Dit opleidingstraject is uitstekend
te combineren met een drukke baan of eigen praktijk. Inbreng van eigen en actuele 
casuïstiek is gewenst.

Totaal 6 groepstrainingsdagen verdeeld over 3 leermodules van telkens 2 dagen. 
Parallel hieraan krijg je 24/7 toegang tot een persoonlijke online leeromgeving met jouw 
eigen deskundige MCI® Coach voor een leertraject gekoppeld aan jouw eigen leerdoelen. 
Zo borgen wij jouw persoonlijke- en beroepsontwikkeling. Jouw online coach begeleidt 
je tijdens het leertraject ook bij het opbouwen van een professioneel portfolio; onmisbaar 
voor jouw positie op de arbeidsmarkt en toekomst als zakelijke professional.

 
 

Studiebelasting

Circa 90 studiebelastinguren in totaal. Dit is opgebouwd uit: 
Trainingsdagen, begeleiden van eigen oefencoachees, opbouw van professioneel digitaal 
coachportfolio, zelfstudie, eventuele deelname aan intervisiegroepen, en examen. 
Gehele leertraject kun je binnen 6 tot 9 maanden afronden. Je bepaalt zelf jouw leertempo.

Begeleiding en borging van jouw ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling: In de Masterclass Professioneel Coachen & Leiderschap
krijgt je persoonlijke ontwikkeling een jumpstart. Aan de hand van jouw individuele 
leerdoelen word je tijdens deze opleiding op diverse manieren deskundig en 
persoonlijk begeleid. Deze persoonlijke begeleiding blijft tot 3 maanden na a�oop 
van de laatste trainingsdag voor je beschikbaar.

Beroepsontwikkeling: Jouw beroepsontwikkeling wordt in de coachopleiding 
gewaarborgd door de inzet van de basis toolkit en de mindset van de professionele 
beroepscoach, die je je eigen kunt maken. Je ervaart zelf hoe de tools en kracht van
het professionele coachvak jouw resultaten direct verbeteren. 

Opbouw professioneel Coachportfolio: Tijdens de coachopleiding word je begeleid 
bij de opbouw van jouw professionele portfolio. Hierbij volgen wij de Europese 
standaard en de richtlijnen van de beroepscoach, conform de EMCC (European 
Mentoring and Coaching Council). Je krijgt van ons een compleet e-format 
aangeboden waarmee je een duurzaam professioneel portfolio opbouwt. 
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Deze gecerti�ceerde coachopleiding is een praktische vakopleiding en geeft jouw 
persoonlijke en beroepsontwikkeling als professional een jumpstart. Door de kracht van 
ervaringsleren ervaar je zelf hoe de tools en kwaliteiten van het professionele coachvak je 
resultaten meteen verbetert. Je leert en innoveert aan de hand van jouw eigen casuïstiek 
en leerthema.

Inhoud en leerthema’s



Na succesvolle afronding van de Masterclass Professioneel Coachen heb je toegang
tot de professionele basistools, mindset en skills van de beroepscoach, welke je op 
zelfstandige wijze kunt inzetten binnen jouw eigen werkveld en expertise. Met het 
Europese Coachdiploma versterk je tegelijk ook jouw eigen competentie, pro�el en 
positie op de arbeidsmarkt.  Veranderen naar beter!

Thema’s in de Masterclass: 

De Masterclass Professioneel Coachen & Leiderschap start diverse keren per jaar. 
De trainingsdagen worden gegeven in de trainingslocatie van Mastercoaching International
in Den Bosch, Eindhoven en Utrecht.

Deelnameprijs
De deelnameprijs is: € 2.970,-- excl. BTW en verplichte literatuur. Inbegrepen is:

Incompany trajecten:  
De Masterclass Professioneel Coachen & Leiderschap is moeiteloos te combineren met
een organisatie- of teamdoelstelling, of de module lerende organisaties. 
Vraag hiervoor vrijblijvend een adviesgesprek of o�erte aan.
 

De essentie en kracht van coaching 
Driehoek van begeleiden: positie, mindset en tools van de allround begeleider 
De basis toolkit van de beroepscoach 
De X-factor in communicatie en begeleiding 
Succesvolle doelen creëren, begeleiden en behalen 
Leiderschapsmodel en kernkwaliteiten van de MCI Mastercoach®
Oplossingsgericht werken volgens de MCI Mastercoach® 

 

6 live trainingsdagen, (digitale) studiematerialen en syllabus
Ko�e, thee en lunch tijdens de trainingsdagen
24/7 toegang tot eigen online leeromgeving met formats en formulieren voor 
opbouw professioneel Coachportfolio
Persoonlijke (online) studiecoach en supervisor
Begeleiding bij persoonlijke en professionele leerdoelen
Deelname aan intervisiegroepen
Examen
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Eindresultaat 
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