
 

NIEUW | MEER TIJD & MINDER STUDIEDRUK 

TransforMissioneel Coachen Foundation  
 

Overweeg je om de Foundation Coachopleiding volgen maar zie je op tegen de zwaarte van de 

opleiding of hik je er tegen aan om de kosten van de opleiding binnen 8 maanden te betalen? 

Dan is het nieuwe stapelprogramma misschien iets voor jou! 

 

Wikken en wegen 

Sinds het uitbreken van Corona ervaren velen dat het leven anders loopt. Soms heb je het 

gevoel dat je wordt geleefd en dat je voortdurend aan het geven en het aanpassen bent. Juist 

dan kan er een sterkte behoefte ontstaan om in jezelf te investeren. Maar tegelijkertijd kan er 

ook de vraag ontstaan: kan ik het aan? Er gebeurt zoveel, kan ik dit erbij hebben? Kan ik het 

mentaal en financieel dragen?”. Maar je weet ook: als ik het ga doen dan gaat me dat veel 

plezier en energie geven. En zo probeer je de balans op te maken. Wat is wijs?  

 

Stapelen 

Dit soort vragen en afwegingen zijn we de afgelopen maanden regelmatig tegengekomen. Het 

heeft ons er toe gebracht om de bestaande Foundation-opleiding ook in een andere vorm aan 

te bieden. Het huidige traject blijft gewoon bestaan. Maar daarnaast bieden we een variant aan 

wat het mogelijk maakt de studielast en studietempo drastisch te verminderen. We doen dat 

door jou de verschillende onderdelen van de cursus na elkaar te laten volgen in plaats van 

gelijktijdig. Daarmee ga je stukjes van de opleiding stapelen. De opleiding duurt dan langer, maar 

er ontstaat ook meer ontspanning. En - een bijkomstig voordeel - je kunt de kosten spreiden.  

 

De bouwstenen 

Hoe werkt het precies? De cursus bestaat uit vier bouwstenen. Als je een bouwsteen positief 

hebt afgerond krijg je een deelcertificaat. Vier deelcertificaten bij elkaar geeft recht op een 

diploma. Hieronder vind je een overzicht van de vier bouwstenen. 

 

Bouwsteen 1 | Modulen 1 t/m 2. Deze modulen vormen samen de cursus TransforMissioneel 

Coachen Basics. Deze heb je inmiddels (bijna) afgerond. 

 

Bouwsteen 2 | Modulen 3 t/m 5. Deze modulen vormen één bouwsteen. Je volgt dus alle 

modulen in één traject. De kracht van dit onderdeel is dat de modulen op elkaar zijn afgestemd 

en dat je als groep een gezamenlijk proces ingaat waarin je samen tot leren komt en daardoor 

jouw coachvaardigheden maximaal tot ontwikkeling komen. 

https://excellence-opleiding.nl/coachen-practitioner/


 

 

Bouwsteen 3 | De Coachpraktijk.  

De coachpraktijk is van belang om je 

specifieke coachvaardigheden te 

oefenen en te ervaren wat je nog 

hebt te ontwikkelen.  

 

Tijdens Module 3 t/m 5 doe je één 

coachtraject van vijf sessies met een 

coachee. Meer hoeft, maar mag wel.  

 

Alles wat je meer doet is mooi meegenomen als je de hele opleiding gaat doen en alvast wilt 

beginnen om je 30 coachcontacturen te verzamelen. 

 

Bouwsteen 4 | Coach- en Praktijkbegeleiding. Omdat je zelf onderdeel bent van het coach-

proces is het belangrijk dat je jezelf goed kent en weet wat het effect is van jouw handelen op 

de coachee en vice versa. Daarom krijg je een persoonlijk coachtraject waarin je je eigen 

vraagstukken en coachpraktijk inbrengt. Deze bouwsteen is onlosmakelijk verbonden met de 

vorige bouwsteen van de coachpraktijk. 

 

Het bouwtempo 

Om de kwaliteit van de cursus te garanderen heeft het bouwtempo een houdbaarheidsdatum. 

Om de verschillende blokken effectief te integreren is de maximale studieduur voor het 

stapelprogramma van de Foundation gesteld op: 15 maanden. 

 

Bouwsteen 4 
Coachpraktijk  

Duur:  in combinatie met bouwsteen 3 (maar er kan al mee 

worden begonnen tijdens het volgen van bouwsteen 2. 

Bouwsteen 3 
Coach- en Praktijkbegeleiding 

 Duur: 8 maanden 

Bouwsteen 2 
Module 3 t/m 5 

 Duur: 7 maanden 

Bouwsteen 1 
Module 1 t/m 2 

 Duur: 5 maanden 

 

NB: Er is dus een uiterste datum waarop het bouwwerk opgeleverd moet worden om de 

verschillende certificaten in te wisselen voor de sleutel: het diploma. Er is een kleine 

ontsnappingsclausule. Het examenreglement voorziet in twee keer een verlenging van de 

afstudeerperiode van  drie maanden. In uiterste nood kan daar een beroep op worden gedaan. 



 

 

Bouwdata Traject 12 

Als je module 1 t/m 2 (TMC Basics) positief hebt afgerond kun je beginnen met het leggen van 

bouwsteen 2. Deze staat gepland op vrijdag 12 maart.  

 

Module 3 |  Verdiepingsvaardigheden Coachen. Docenten: Bart Broekman en Henry Koopman 

 12-03-2021      

 09-04-2021     

Module 4 |  Inleiding Teamcoaching. Docenten: Henry Koopman en Coby van der Zee 

 12-05-2021 (let op: is op een woensdag)  

 28-05-2021      

Module 5 |  Coachen op Identiteit en Missie. Docent: Bart Broekman 

 18-06-2021      

 02-07-2021      

 

De bouwkosten 

Hier volgen de bouwkosten van het stapeltraject TransforMissioneel Coachen Foundation. 

 

Bouwsteen 2A € 1.694,= Onderwijs: maart 2021 t/m september 2021 

Bouwsteen 3A € 800,= Begeleiding: oktober t/m mei 2022 

 

Bijkomende kosten 

Per bouwsteen zijn er de volgende bijkomende kosten:  

 

Bouwsteen 2B € 300,= Locatie- en arrangementskosten onderwijs en training 

Bouwsteen 2C € 100,= Literatuur, syllabussen, materialen, porto en reprorechten 

Bouwsteen 3B € 100,= Locatie- en arrangementskosten coach en praktijkbegeleiding 

Oplevering € 245,= Examenkosten, certificering/diplomering en administratie 

 

In overleg met de opleider zijn er allerlei mogelijkheden voor gespreide betaling.  

 

Bouwaanvraag 

Wil je je eigen levenshuis een extra fundament geven, een betere isolatie of een andere 

inrichting en spreekt dit traject je aan? Laat het ons dan weten voor 31 december a.s..  

Dan maken we een belafspraak voor begin januari om je wensen en verwachtingen te 

bespreken en eventuele vragen te beantwoorden. We hopen in ieder geval dat we met deze 

aanpak nog beter aansluiten bij jouw behoeften en mogelijkheden.  



 

 

Eenmalige korting 

De kosten van het stapeltraject (en de afzonderlijke kosten van de bouwstenen) zijn precies 

gelijk aan de kosten van de ‘ normale’ foundation-opleiding. Normaal gesproken komt er in 

marketingland bij een stapelconstructie 10% aan extra kosten bij, omdat het voor de opleider 

meer werk met zich meebrengt en er minder garantie is dat deelnemers het gehele traject gaan 

volgen. Dat doen wij niet. Wij gaan voor een eerlijke prijs en we zijn blij met elke deelnemer.  

 

Maar… omdat dit de eerste keer is dat we het programma op deze manier neerzetten en omdat 

we jou in deze bijzondere tijd willen aanmoedigen te investeren in jezelf en in je toekomst, 

geven we eenmalig een korting van 10% op het gehele opleidingstraject:  

van € 3.239,= voor € 2.915,= 

 

10% korting | 15 termijnen (1 maart 2021 t/m 1 mei 2022) | € 194,33 p.m.  [€ 235,14 incl. btw] 

 

Dit aanbod is geldig voor deelname aan de 9e editie van deze cursus die van start gaat op  

12 maart 2021. Voor overleg mag je rechtstreeks contact met mij opnemen via 06 - 45 51 87 99 

of mij mailen via info@cc-excellence.nl 

 

Een hartelijke groet, 

 

Bart Broekman 

CC Excellence 

 

Postbus 660 

9200 AR Drachten 

 

E-mail: info@cc-excellence.nl 

Website: www.excellence-opleiding.nl 

 

 


