
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TransforMissioneel 

Coachen Foundation 

Basisopleiding tot gecertificeerd  

NOBCO coach! 

Inclusief Persoonlijk 

Coachtraject 

Coachen 
    Veel werkvormen  

voor direct gebruik in  

de eigen coachpraktijk 

Persoonlijke begeleiding 

en stevige methodische 

inbedding. CC•Excellence 



De Cursus TransforMissioneel Coachen 

Foundation is een NOBCO-geaccrediteerde 

coachopleiding, speciaal ontwikkeld voor hen die zich 

willen inschrijven in het beroepsregister van de 

Nederlandse Orde van Beroepscoaches, maar geen 

zware en langdurige opleiding willen volgen. 

 

Deze praktijkgerichte opleiding - met de diepgang die je 

van ons mag verwachten- bied je voldoende kennis en 

handvatten om collega´s, medewerkers en vrijwilligers 

een stap verder te helpen in hun ontwikkeling.  

 

Deze EQA erkende basisopleiding richt zich op de 

fundamenten van het coachen. Hiermee laat je zien 

dat je waarde hecht aan een methodische aanpak in 

het coachen van collega’s of medewerkers. 

 

De Foundationcursus kan worden gevolgd nadat je met 

positief resultaat de Basiscursus TransforMissioneel 

Coachen heb afgerond. Aansluitend volg je drie 

onderwijsmodulen die gaan over TransforMissioneel 

Coachen en volg je een coachtraject van vijf sessies 

gebaseerd op je persoonlijke ontwikkeling en je 

ervaringen in de coachpraktijk (30 CCU). 

 

Met Excellence bieden we meer dan nodig 

 

Deze opleiding is geaccrediteerd op Foundation 

niveau door het EMCC en de NOBCO.  Na de 

accreditatie zijn door ons module 4 en 5 en een 

persoonlijk coachtraject toegevoegd omdat we 

je het beste willen  geven.  Je krijgt dus veel 

meer aangeboden dan formeel nodig is en dan 

wat andere foundation-opleiders aanbieden.  

DE FEITEN OP EEN RIJ 
 

Doelgroep Voor hen die de Basiscursus 

TransforMissioneel 

Coachen hebben gevolgd en 

NOBCO-gecertificeerd coach 

willen worden zonder de 

uitgebreide post Hbo 

opleiding te volgen.  

Aansluiting Binnen één jaar na de 

basiscursus kun je aansluiten 

op de foundation cursus Is 

het langer geleden dan doe 

je opnieuw de basiscursus 

(zonder toetsing). 

Niveau Foundation 

EQA erkenning NOBCO/ EMCC 

Duur 8 - 14 maanden 

SBU / ECTS 275 SBU / 9,81 ECTS 

Tijdsbesteding 1-2 dagdelen per week 

Coachpraktijk 30 CCU 

Persoonlijke 

begeleiding 

5 coachsessies op de eigen  

ontwikkeling en coachpraktijk 

Intervisie 5 intervisiesessies 

Examen 1 Reflectieverslag  

1 Praktijkverslag 

Presentatie 

Theorie-examen 

Vooropleiding  Hbo denk- en werkniveau  

 Basiscursus Transfor-

Missionee l Coachen 

Opleidingskosten € 2.494,= 

Overige kosten € 745,= 

Docent/ trainer Bart Broekman en  

Coby van der Zee 

 

 

Coachopleiding op Foundationniveau  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inhoud Onderwijsmodulen 
 

Module 1 | Inleiding TransforMissioneel Coachen 
 Visies op coachen en coachmodellen 

 Kennismaking met het TransforMissioneel Coachen 

 Leerprocessen, leerstijlen, leerniveaus en leerloops 

 Het ontwikkelen van leerdoelen 

 

Module 2 | Basisvaardigheden TransforMissioneel Coachen 

 Gespreksvaardigheden in het coachen 

 Basisinstrumenten van het coachen 

 De verschillende fasen van het coachgesprek 

 Coachen en intervisie 

 

Module 3 | Ontwikkelingsgericht Coachen 

 Coachen op ontwikkelingsniveau (double loop learning)  

 Verdiepingsvaardigheden van het coachen 

 Ontwikkeldoelen en Intervisie 

 Coaching op de coachpraktijk (30 CCU) 

 

Module 4 | Inleiding Teamcoaching 

 TransforMissionele teamcoachvisie, succesfactoren, teamontwikkeling, teaminterventies 

 De meest voorkomende teamprocessen, teamcommunicatie- en interactiepatronen 

 Werken met teamrollen en teamfeedback 

 Werken met teamcoachinstrumenten en (creatieve) werkvormen 

 

Module 5 | Coachen op Identiteit en Missie 

 De betekenis en functie van Identiteit en Missie in het TransforMissioneel Coachen 

 Ontdekken van levensthema’s en persoonlijke drijfveren 

 Concreet maken van levensdoelen 

 Coachinstrumenten op het niveau van Identiteit en Missie 

 

 

Coachpraktijk en Begeleiding 

De coachpraktijk is gericht op het uitvoeren 

van externe coachtrajecten die bij elkaar 

minimaal 30 coachcontacturen opleveren.  

 

>> je krijgt begeleiding doordat je zelf een 

individueel coachtraject volgt. In dit traject 

van vijf sessies breng je eigen vraagstukken 

in die gerelateerd zijn aan je persoonlijke 

ontwikkeling en je beroepspraktijk. 

 Portfolio Foundation 

Het Portfolio bevat bewijsmateriaal over wat  

de je tijdens de opleiding hebt geleerd en  

welke coachcompetenties je hebt ontwikkeld:  

 

>> een persoonlijk ontwikkelplan en 

leerverslag  (M1 en M2), een reflectie op de 

coachpraktijk, een praktijkverslag, een 

presentatie van je coachprofiel en een 

theoretische toets. 



De waarde van je investering 

Opleidingsdata en locatie 

 

Omdat we grote waarde hechten aan kwaliteit, bieden we met deze opleiding drie keer zoveel 

onderwijs en leerbegeleiding aan dan nodig is volgens de formele accreditatievoorwaarden. Na de 

accreditatie zijn door ons extra modulen en een persoonlijk coachtraject toegevoegd omdat we goede 

coaches willen afleveren en jou het beste willen geven. Je krijgt dus meer in het onderwijspakket dan 

nodig is en dan wat andere foundation-opleiders aanbieden.  

 

Opleidingskosten | De opleidingskosten zijn vastgesteld op € 2.494,=  

 

Specificatie  € 1.694,=   Foundationmodulen (module 3 t/m 5) 

€ 800,=      Begeleiding op de Coachpraktijk  

                    en de Persoonlijke Ontwikkeling  
 

Overige kosten | De bijkomende kosten zijn vastgesteld op € 745,= 

 

Specificatie  € 100,=     Studiemateriaal, Syllabussen, Porto,            

                   Literatuur en Reprorechten 

€ 400,=     Locatie- en arrangementskosten 

€ 245,=     Examen- en certificeringskosten 

 

NB: De opleidingskosten van de module 1 en 2 (de verplichte Basiscursus TransforMissioneel Coachen 

als vooropleiding) is hier reeds in mindering gebracht. 

 

 

 

 

 

 

TransforMissioneel Coachen Foundation is verdeeld over een periode van 6-7 maanden. Er kan ook 

worden gekozen minder studiedruk door een lager tempo via het stapelprogramma van 14 maanden. 

Voor een actueel overzicht van de onderwijsdata en de cursuslocatie ga naar: 
 
 

www.excellence-opleiding.nl/foundation 
 
 

 

Uit het assessmentrapport van de EMCC-NOBCO 
 

“Het Foundation-programma is opgebouwd rondom doeleinden die zijn gebaseerd op de EMCC-

competenties en is een zeer ambitieuze en goed georganiseerde coachopleiding. Het laat veel 

meer uren zien dan volgens de accreditatie is vereist. De eclectische opzet heeft een sterke visie 

op metaniveau over het beroep dat leunt op christelijke en identiteitsgestuurde waarden.” 
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Vijf excellente kenmerken 

Onze manier van werken hebben we samengevat onder de noemer 5P. 

Hiermee drukken we een persoonlijk en authentiek stempel op onze  

opleidingen. Deze stempel is een  uiting van kwaliteit en betrouwbaarheid  

en staat voor de volgende vijf excellente kenmerken: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijk 

Geen one-size-fits-all benadering. Jij bent uniek en zo benaderen we je ook. Betrokken en 

met volle aandacht voor jouw specifieke vraag of wens. Onze trainingen zijn maatwerk. 

Onze trainingen zijn maatwerk en daarin zijn we volledig gericht op jouw ontwikkeling. 

 

 

 

Plezier 

Ons vak nemen we serieus, maar altijd met een knipoog. We hebben humor, een goed 

humeur, en zijn enthousiast omdat we van ons werk genieten. We doen het voor jou en 

daar krijgen we een blij gevoel van! 

 

 

Professioneel 

Uitmuntendheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. We doen niet zo maar iets. 

We werken methodisch en doen alleen wat aansluit bij onze deskundigheid en 

vakmanschap. 

 

 

Prikkelend 

We prikkelen voortdurend om het beste in jou naar boven te halen. Dat doen we door 

creatief te denken en je uit te dagen om je waarden, kwaliteiten en missie mee te nemen 

bij het maken van keuzen en te laten zien in je handelen. 

 

 

Praktijkgericht 

We houden niet van luchtfietserij of zweverige toestanden. Het resultaat is altijd gericht op 

concrete en werkbare toepassing in de praktijk van het functioneren. 

 

 

 

 

 

 Vragen? Bel ons op  0900 - 09 30 

www.excellence-opleiding.nl/foundation  
 

http://www.excellence-opleiding.nl/foundation


Waarom kiezen voor Excellence? 
 

 

Excellence verwijst naar iets dat uitsteekt boven het gemiddelde en dat opvalt door haar bijzondere 

kwaliteiten. Synoniemen van Excellence zijn meesterlijk, bekwaam, opmerkelijk, eersteklas en 

koninklijk. Wij geloven in ‘excellence’ en investeren in jouw potentieel met alles wat we in ons 

hebben. Jij bent van waarde en daarom geven wij het beste. Dit komt tot uiting in kwalitatief 

hoogstaande opleidingen en uitdagende coachtrajecten. 

 

We zijn een Waardengedreven Opleider 

CC Excellence is een waardengedreven organisatie. Wij willen iets moois nalaten aan deze wereld 

door in onze opleidingen en ontwikkeltrajecten te laten zien waar we voor staan. Leidend in ons 

handelen zijn de volgende drie kernwaarden: authenticiteit, verbondenheid en meesterschap. 

 

Authenticiteit 

Onze opleidingen worden gekenmerkt door een waardengedreven aanpak en een heldere christelijke 

identiteit. Daarmee blijven we dicht bij onszelf. Binnen de Open Opleidingen en ons 

Nascholingsaanbod heeft het geloof als bron en motivatie een zichtbare plaats en kan het door de 

deelnemers worden betrokken bij de eigen (professionele) ontwikkeling. Vanuit onze eigenheid 

sluiten we aan bij de ander met respect voor andere overtuigingen.  

 

Onze InCompany Opleidingen worden vooral gegeven binnen reguliere organisaties. Hier ervaren 

deelnemers -zonder dat het geloof aan bod komt- op een sterke manier dat ze (weer) in verbinding 

komen met wat hen drijft en motiveert in het werk en het leven en hoe dit kan worden geïntegreerd 

in hun professioneel handelen. 

 

Verbondenheid 

De deelnemers aan onze opleidingen voelen zich snel thuis binnen de opleidingsgroep. Oprechte 

gastvrijheid en gastheerschap scoren hoog in de evaluaties. De grote mate van persoonlijke 

aandacht, de vele contactmomenten en de onderlinge betrokkenheid worden als bijzonder en 

onderscheidend ervaren. 

 

Verbondenheid krijgt ook op een andere manier betekenis. Onze leergangen zijn sterk verweven met 

integrale trajecten voor opleidingssupervisie of coachingsupervisie door erkende LSCV 

supervisoren.  Deelnemers ervaren daardoor een sterke ontwikkeling in de verbinding tussen hun 

professioneel, methodisch en persoonlijk handelen. 

 

Meesterschap 

Onze opleidingen worden ambitieus en uitdagend ervaren. Deelnemers worden uitgedaagd om hun 

comfortzone te verlaten en te streven naar concrete resultaten die voorbij de eigen horizon liggen. 

Het aanspreken van de eigen intrinsieke drive en het aanwenden van creatieve alternatieven genereert 

een diepgaande ontwikkeling. Ook het opleidingsmateriaal wordt kwalitatief van hoog niveau 

ervaren. 

 

Om dit te bewerkstelligen zijn deskundige docenten en trainers nodig die weten te inspireren en te 

prikkelen. Onze docenten worden daarin ervaren als betrokken, vakkundig en bekwaam om het 

beste in de ander naar boven te halen. 



®  

 

 

 

 

In onze opleidingen en coachtrajecten werken we met het TransforMissionele gedachtegoed. 
 

Identiteit en Missie 

Deze benadering begint niet met het stellen van doelen of het leveren van prestaties, maar start met 

de vraag: wie ben ik en wat maakt mij uniek? Wat zegt mijn identiteit over de wijze waarop ik 

inhoud geef aan mijn werk? 

 

Een vraag die daar onlosmakelijk mee onlosmakelijk is verbonden is de vraag naar de missie. Wat 

motiveert mij? Wat vind ik belangrijk en waar geef ik echt om? Hoe kan ik meer zin geven aan mijn 

werk en van betekenis zijn voor de mensen met wie ik samenwerk en aan wie ik leiding geef? 

 

Door bewust te functioneren vanuit je identiteit en missie, ben je beter in staat om op een 

authentiek wijze inhoud te geven aan je functioneren en vorm te geven aan je taak of (levens)doel. 

 

Cultuur en Relaties 

De TransforMissionele benadering zoekt in dit proces aansluiting bij de omgevingscultuur. De 

effectiviteit van mijn missie zal namelijk voor een groot deel afhangen van de wijze waarop ik in staat 

ben mij te verbinden met de cultuur waar ik deel van uit maak, zonder mijn identiteit en eigenheid 

te verliezen. 

 

Een belangrijke sleutel om dit te bereiken is het vormgeven en in stand houden van goede relaties. 

In wat voor situaties ik mij ook bevind, de kwaliteit van mijn relaties in die situatie, is bepalend voor 

mijn succes en het succes van de ander. Als ik vanuit mijn eigen stevigheid mij kan verhouden tot 

mijn omgeving (de cultuur en de relaties) ben ik in staat om mij effectief te verbinden met de ander. 

 

Regie en Bestemming 

Deze TransforMissionele manier van denken en handelen helpt je om op een authentieke manier te 

handelen in situaties waar je omgeving er een andere manier van denken of handelen op nahoudt. 

Dat kan in de praktijk een spanningsveld opleveren waar we vaak niet goed mee weten om te gaan. 

Dan vluchten we er voor weg of we gaan vechten.  

 

Door te leren hoe je hier op een positieve wijze regie op kunt uitoefenen ga je jezelf als persoon 

beter kennen en wordt je effectiever in het vervullen van je taak. Je gaat dus niet alleen beter maar 

ook anders presteren. Dat is niet het gevolg van harder of slimmer werken, maar omdat je hebt 

geleerd op een andere manier naar jezelf en naar anderen te kijken in overeenstemming met hoe jij 

als mens bent gemaakt en het doel waartoe je hier op aarde bent. 

 

Onze visie op ontwikkelen  

en veranderen 



Postbus 660, 9200 AR Drachten  •  Telefoon: 0900 - 09 30  

Mail: info@cc-excellence.nl  •  Internet: www.excellence-opleiding.nl    

 

 
 

Voortdurend evalueren en verbeteren staat bij ons centraal.  

Hierdoor is een opleiding ontstaan met extra veel content en begeleiding. 

Nergens anders vind je een foundation-opleiding met zoveel inhoud en 

persoonlijke aandacht! Hiermee word je geholpen om een stevige 

startpositie te creëren voor je persoonlijke ontwikkeling en het opstarten 

van je coachpraktijk.  

 

Schrijf je direct in voor de Foundation of volg eerst de Basiscursus 

TransforMissioneel Coachen om zeker te weten dat dit is wat je zoekt. 

Aan het eind van de Basiscursus kun je alsnog instromen in Module 3 van 

de Foundation.  

 

Wacht niet te lang met inschrijven. De meeste edities van de 

Basiscursussen zijn snel volgeboekt! 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

MEER dan een Foundation 

CC•Excellence 

Nederlandse orde 

van beroepscoaches 

mailto:info@cc-excellence.nl
http://www.excellence-opleiding.nl/

