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In 1 jaar succesvol Business Coach of Specialist
Leren, werken en tegelijk je eigen bedrijf starten. Het kan!

Inclusief eigen bedrijf- en verdienmodel

MCI® BUSINESS SCHOOL 

Uniek leerprogramma

Groepslessen en besloten werkgroepen

Online leeromgeving met begeleiding
van MCI® Coaches bij:
- Specialisatie
- Bedrijfsontwikkeling

Meedoen in MCI® BusinessClub

• 

• 

• 

• 



BusinessCoach en Specialist opleiding

UNIEK LEERPROGRAMMA: 4 SUCCESFACTOREN - 4 MASTERCLASS LEERMODULES
iedere drie maanden start je een leermodule met één succesfactor

Ondernemer en Coach

Voor wie?

Droom jij ervan om ‘ooit’ eens die stap naar zelfstandigheid te zetten?  Lijkt het tot nu toe niet 
haalbaar omdat je huidige drukke baan en leven al je tijd en focus vraagt? Dat kan anders! Met de 
BusinessCoach en Specialist opleiding ben je binnen 1 jaar succesvol in de snel groeiende zakelijke 
markt en zet je een eigen praktijk op terwijl je gewoon nog doorwerkt. Je doet je oude schoenen pas 
weg als je je nieuwe goed hebt ingelopen!

Deze opleiding is bijzonder geschikt voor ervaren coaches, adviseurs, managers, consultants, en trainers. 
Voor professionals in de zakelijke en non-pro�t dienstverlening, met ruime kennis en ervaring in hun 
vakgebied zoals HR, marketing en sales, financiën en of organisatiekunde. Voor hen die een verschil 
willen maken!  

Wat brengt deze opleiding jou?

Binnen 1 jaar BusinessCoach of Specialist met erkend Europees vakdiploma
Als BusinessCoach of Specialist kun je snel aan de slag in de explosief groeiende zakelijke markt.  
Binnen 1 jaar succesvol ondernemen
Fast track ondernemerschap! Je kiest direct voor je succes. Met ons ondernemersprogramma 
leer je de succesfactoren van ondernemerschap, marketing en sales van experts. Start jouw 
bedrijf onder deskundige begeleiding en samen met een toegewijde groep startende 
ondernemers, coaches en specialisten.
Binnen 1 jaar werk je als specialist vanuit je eigen praktijk
Met een uitgetest eigen verdienmodel op jouw ideale klanten toegeschreven!  
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24/7 toegang tot je eigen online leeromgeving
� � � � � ��� �� � � � ��� � � � ��� ��� �� �� � � �� � � � � �� � �� � � � �� � �� � � � � � � ��� �� � � �
Live groepstraining in combinatie met online leren en werken
� � � �� � � � ��� ��� � � � � � � � �� � � � � � �� � � � � �� � �  � ��� �� � � � � � �� � � � �� 
 �� �� � � � �� �
Persoonlijke (online) studiebegeleiding en coaching
� � � ��� �� � �  � � � � � �� � 	�� � � 
 �   �� � � �� �� � �� � � � � � 
  � � �� �� � � � �� �
Professioneel portfolio opbouwen 
� � � � ��� �� � � � � � � � �� �  �� � � 
 �   �� � � � �� � � �� � � � � �  � � � �� �� � � � �� � � � � �
Training en mentoring door ervaren businesscoaches, marketeers en ondernemers
� � � � � �� � � �� � � � � �� � � �� � � �� � � � � �
(Online) groepsgesprekken met vraag en antwoord sessies
� � � � � ��� �� � � � 
 � �� � � � � �� � ��� � � �� � � �� � �� � � � �  � � � �
Slotfeest met certi�caat en prijsuitreiking
� � � � � �� � �� � � � � � � � �   � � �� �� � � � ��

Tijdens de opleiding krijg je:

Overweeg jij een carrière switch? Ben jij een kennisspecialist en heb jij je opdrachtgevers echt iets te 
bieden? Wil jij graag van toegevoegde waarde zijn bij het verbeteren van samenwerking en resultaten? 
En zou jij binnen een korte tijd zelf succesvol willen zijn met je eigen praktijk of specialisme? Dan is de 
BusinessCoach en Specialist opleiding voor jou!

Doorgroeien als kennisspecialist



De 4 succesfactoren van de BusinessCoach en 
Specialist in praktijkgerichte leermodules

Opleiding

Ondernemerschap

3 leermodules van elk 2 dagen per maand live groepstraining
24/7 toegang tot je eigen online leeromgeving  
Opbouw professioneel Coachportfolio, inclusief alle formats en opdrachten
Persoonlijke online studiebegeleiding en coaching

Leermodule 1: Masterclass Professioneel Coachen & Leiderschap
De toolkit en vakkennis van de BusinessCoach / Specialist

Leermodule 2. Masterclass Mind Your Own Business
Het verdienmodel van de BusinessCoach / Specialist

De BusinessCoach en Specialist opleiding start met de Masterclass Professioneel Coachen & Leider-
schap. In deze erkende en compacte vakopleiding maak je je in 6 dagen de powertools en basisvaar-
digheden van de beroepscoach eigen. Je krijgt vanaf hier toegang tot je eigen online leeromgeving 
en wordt door ons begeleid bij je persoonlijke en professionele doelen. Ook bouw je een Coach-
portfolio op wat je voor de rest van je loopbaan kunt blijven gebruiken. Je sluit deze Masterclass af 
met een erkend Europees vakdiploma.

De Masterclass Professioneel Coachen & Leiderschap bestaat uit:

De opleiding bestaat uit 4 praktische Masterclass leermodules. Iedere Masterclass leermodule
behandelt één succesfactor van de BusinessCoach en Specialist.

Tijdens de module Ondernemerschap krijg je toegang tot bewezen succesvolle ondernemerslessen 
en begeleiding. We gebruiken hiervoor ons ondernemersprogramma: Mind Your OWN Business. 
Dit is een praktisch en interactief ondernemersprogramma voor kennisspecialisten en zakelijk 
dienstverleners. Je leert om je kennis en ervaring om te zetten in een origineel product of dienst, en 
hoe dit te vermarkten in jouw doelgroep of nichemarkt. Ook werk je met de succesfactoren van 
ondernemen, sales en marketing. Zo bouw je in korte tijd je eigen bedrijf of specialisme op, zonder 
de dure fouten die de gemiddelde starter maakt in de eerste 5 jaar.

De Masterclass Mind Your Own Business bestaat uit: 

Afsluitend examen 

Online sales assessment voor zakelijke dienstverleners met evaluatie en leerplan
Live trainingsdagen, in combinatie met online groepssessies
Online programma, met ondernemerslessen en opdrachten
Opzet en begeleiding van je eigen Business Case en Verdienmodel
Mastermind groepssessies ( per Skype of Zoom ) met vraag en antwoord element
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Deelnamebedrag
Het totale deelnamebedrag van deze opleiding is € 9.970,-- excl. BTW.  Inbegrepen is:

Na de opleiding:

Masterclass Specialisatie en Branding bestaat uit:

Live trainingsdagen, in combinatie met online groepssessies
Online programma, met lessen en opdrachten rondom personal branding, pitchen en specialiseren
Opzet en begeleiding van je eigen product, dienst of label 
Mastermind groepssessies ( per Skype of Zoom ) met vraag en antwoord element

Leermodule 4:  Masterclass Specialisatie en Branding 
De X-factor van de BusinessCoach / Specialist

Durf jij met je kennis en ervaring boven het maaiveld uit te komen? In deze leermodule leer je om je 
vanuit jouw unieke kracht en kwaliteit te profileren zodat je opvalt tussen de vele (zakelijke)           
dienstverleners. Met een originele branding hoef je niet meer naarstig op zoek naar klanten. Jouw 
ideale klant vindt jou. 

Opvallen

Leermodule 3: Masterclass: Je EigenKracht
De Passie en Purpose van de BusinessCoach / Specialist

De leermodule Overvloed is gebaseerd op ons leiderschapsprogramma: De reis naar Je Eigen Kracht. 
De enige reis met zelfbestemming! De reis start met je grootste uitdaging of je grootste verlangen. In 
deze leermodule ga je op ontdekkingsreis naar je passie en levensdoel. Waar haal jij je kracht, passie 
en levensplezier vandaan? En hoe zet je dit in voor jou en jouw bedrijf? Wat is jouw visie en missie? 
Als jij werkt vanuit je passie, dan werkt jouw passie voor jou! 

De Masterclass Je EigenKracht bestaat uit:

Overvloed

Live trainingsdagen, in combinatie met online groepssessies
Online programma, met opdrachten rondom persoonlijk leiderschap
Opzet en coaching bij je eigen leiderschapsplan 
Mastermind groepssessies ( per Skype of Zoom ) met vraag en antwoord element

Mastercoaching International® | BusinessCoach Opleidingen © 2020
T+31 85-1306828 | www.mastercoaching.nl | info@mastercoaching.nl

MCI® Businessclub: blijven leren, sparren, uitwisselen en netwerken. Doe mee!  

Bedrijfsbegeleiding mogelijk bij opbouw en borgen van eigen bedrijf of specialisatie 

Samenwerken als BusinessCoach / Specialist in de MCI® Coachpool

Hoe blijf jij sterk en gefocust in drukke dagen en als het eens tegenzit?   

live trainingsdagen incl. ko�e, thee en lunch, (digitale) studiematerialen en examen
24/7 toegang tot je eigen online leeromgeving 
Online Assessment Commerciële Vaardigheden met evaluatie t.w.v. € 995,-- excl. BTW
Training en mentoring door ervaren businesscoaches, marketeers en ondernemers
Deelname in besloten (online) werk- en supportgroep
(Online) groepsgesprekken met vraag en antwoord sessies


