
Masteropleiding in 
Essentie Ontwikkeling®

Voor ontwikkeling van onbenut menselijk potentieel



Professioneel leren coachen, potentieel in mensen ontplooien, 
teams laten excelleren en procesmatige gedragsveranderingen 
vormgeven binnen een organisatie? Groepen op inspirerende en 
creatieve wijze begeleiden, trainingen en workshops verzorgen 
en mensen in hun kracht leren zetten? En dit allemaal in één 
opleiding?

Ja, dat kan! Deze innovatieve Post HBO erkende opleiding 
richt zich op het benutten en inzetten van onbenut menselijk 
potentieel.

Haal meer uit mensen!



Onbenut menselijk potentieel
Aandacht voor menselijke kwaliteiten, aanwezige talenten 

en onbenut potentieel groeit. Steeds meer professionals 

en organisaties zijn zich ervan bewust dat het belangrijkste 

kapitaal bestaat uit de mens en het menselijke potentieel. 

Dit is de bron van vernieuwing en ontwikkeling. Continu 

ontwikkelen en continu leren biedt de beste kansen 

om succesvol te zijn. De essentiële vraag die binnen 

deze Masteropleiding centraal staat is: “Hoe ontdek en 

ontwikkel ik het totale potentieel van mensen, teams en 

organisaties?”

De essentie gaat om het bevrijden van potentieel. Bewezen is 

dat we nog geen 5% van ons menselijk potentieel gebruiken 

en vele onderzoekers zeggen zelfs dat het hooguit 1% is. 

Toegang krijgen tot die overige 95% zien wij als de uitdaging 

binnen deze Masteropleiding. Dát onbenut potentieel, is 

de essentie die leidt tot onbekende mogelijkheden! Hoe 

die essentie zichtbaar en beschikbaar wordt, gaan de 

deelnemers van deze pragmatische professionele opleiding 

zich eigen maken.

Voor wie?
Iedereen die zich, al dan niet professioneel, bezighoudt met 

het ontwikkelen van potentieel van personen, teams en 

organisaties. Te denken aan: HR-managers, leidinggevenden,  

verandermanagers, project-/procesmanagers, adviseurs, 

(aankomende) coaches of trainers en vele anderen die zich 

verder willen bekwamen in het ontwikkelen van mensen.

Onze aanpak
Deze unieke opleiding biedt jou:

 ▪ een individueel gericht maatwerkprogramma in  

 groepsverband;

 ▪ een professioneel leertraject vanuit de kenmerkende  

 ervaringsgerichte leermethodiek van Corinor; 

 ▪ een concrete en pragmatische vertaling van de theorie  

 naar jouw praktijk;

 ▪ het je eigen maken van je eigen stijl, wat je direct in de  

 praktijk brengt in opdrachten gericht op coachen, 

 trainen/begeleiden of procesmatig veranderen. 

Erkenning van het diploma of certificaat
 ▪ Diplomering leidt tot inschrijving in het wettelijk  

 erkende Post HBO Register van CPION.

 ▪ Met een Masteropleiding in Essentie Ontwikkeling  

 diploma of certificaat kun je door de NOBCO  

 geregistreerd worden als beroepscoach. 

 ▪ Dit leidt tot een European Individual Accreditation (EIA)  

 bij European Mentoring & Coaching Council (EMCC). 



Deze interactieve Masteropleiding bestaat 
uit 5 modules: 

Module 1: Inleiding tot potentieelontwikkeling; een 
theoretisch kader.
De eerste module biedt een theoretische ontdekkingsreis 
naar de mens en zijn ontwikkeling. Ingegaan wordt op 
gedragskenmerken en stijlen (leer-, communicatie-, ambitie- 
en sociale stijlen) en hoe die zich bij de mens ontwikkelen. 

Aan bod komt:
 ▪ Wat zijn de ontwikkelingskenmerken en –patronen  

 van mensen? 
 ▪ Hoe beïnvloeden de levensfasen, culturele en  

 maatschappelijke invloeden potentieelontwikkeling? 
 ▪ Hoe leert en ontwikkelt de mens zich? 
 ▪ Hoe conditioneert en beperkt de mens zich in zijn  

 ontwikkeling? 

Module 2: Het ontdekken van het potentieel bij  
anderen; het inzetten van methoden en technieken.
Een ervaringsgerichte module waarin aan de hand van een 
scala methoden en technieken (gedrags-) patronen, stijlen, 
basisbehoeften en overlevingsstrategieën bij de ander worden 
ontdekt. Daarna bepaal je zelf welke methode en/of begelei-
dingstechniek het beste bij jou past en vanuit welke methode 
en manier van coachen en begeleiden jij gaat werken.

Module 3: Het tot ontwikkeling brengen van het 
onbenut potentieel in anderen; gericht op  
ontwikkelbaarheid, ontwikkelbereidheid, groei, 
vernieuwing en verandering. 
‘Iedereen wil best veranderen, maar niet veranderd worden.’ 
In deze module ligt de focus op de voorbereiding in de prak-
tijk gericht op:

 ▪ performance, ontwikkel- en transformeel coachen in  
 de praktijk;
 ▪ omgaan met weerstanden en defreezing methodes;
 ▪ inspiratietechnieken en het doorbreken van  

 belemmerende overtuigingen;
 ▪ ontplooien van bewustzijn naar bekwaamheid en  

 effectief handelen; 
 ▪ het omzetten in actie, hoe doe je dat? 
 ▪ het veranderpotentieel, de innerlijke motivatie, bouwen  

 aan veiligheid en ontwikkelgerichtheid; 
 ▪ het gebruik maken van de juist afgestemde techniek.

Module 4: Procesgerichte aanpak voor teams en 
organisaties; creëren van randvoorwaarden voor 
groei en succes.  
Groeps- en systeemdynamica staan in deze module centraal 
en hoe je groepsgerichte interventiemethodieken effectief 
inzet in de praktijk. Gericht op:
 ▪ het toepassen van groepsdynamiek en gedragsverander- 

 kundige interventiemethodieken;
 ▪ het inzetten van systeemdynamica en systeem dynamische  

 interventiemethodieken;
 ▪ inzetten van groepsgewijze interventies en begeleidings-/ 

 trainingsvormen;
 ▪ creëren van een inspirerende ontwikkelomgeving;
 ▪ het verhogen van engagement, creërend ontwikkel- 

 vermogen, groepsdynamieken en systeem-dynamische  
 structuren, samenwerking, leiderschap en belangen/  
 krachtvelden; 
 ▪ de succesfactoren voor ontwikkeling naar een high  

 performance behaviour organisatie.

Module 5: De praktijk; het zelfstandig toepassen!
In deze module worden praktische toepassingen ervaren en 
verdiept. Je gaat onder begeleiding aan de slag met jouw 
afstudeeropdracht in navolging van eerdere praktijkopdrach-
ten. 

transperant



De afstudeeropdracht kan bestaan uit het begeleiden van 
één persoon, team of organisatieonderdeel.

Hierbij kan gedacht worden aan het begeleiden van een  
veranderproces of de implementatie van verhoogde  
creativiteit en innovatie, teamontwikkeling, verzorgen van 
een ontwikkel- of bewustzijnstraject, groepsbegeleiding, een 
training, individuele begeleiding of coaching. Dit zijn  
voorbeelden, de opdrachten worden afgestemd op de  
ontwikkelbehoefte van de deelnemer. Zelfreflectie en  
–correctie zijn daarbij de sleutel tot succes. 

Diplomering of certificering
 ▪ De opleiding wordt afgerond met een beschrijving van   

de afstudeeropdracht.
 ▪ Je presenteert je aanpak en inzichten voor een breder  

 publiek. 
 ▪ Je beschrijft hoe jij – in de branche geldende –  

 competenties tot ontwikkeling hebt gebracht en eigen   
hebt gemaakt.
 ▪ Je reflecteert jezelf en je laat zien hoe jij jezelf  

 professioneel hebt gecorrigeerd.

Tijd en locatie
Deze professionele Post HBO erkende dagopleiding vindt 
plaats op een inspirerende plek, Conferentiecentrum 
Bovendonk te Hoeven, en beslaat 18 trainingsdagen.

Resultaten 
Het eindresultaat is dat je menselijk potentieel bewust tot 
ontwikkeling kan brengen en in kan zetten. Dit resulteert in 
krachtige persoonlijkheden en teams, die in werk, relaties, 
studie en elk anders aspect van het leven, betere resultaten 
behalen met meer betrokkenheid, intrinsieke motivatie, col-
lectief succes en plezier.

Na afloop van de Masteropleiding in Essentie Ontwikkeling 
kun je:
 ▪ individuen coachen qua performance coaching,  

 ontwikkeling coaching en transformeel gedrags- 
 veranderkundig coachen;
 ▪ teams coachen en begeleiden;
 ▪ groepsdynamische processen, trainingen en workshops  

 vormgeven;
 ▪ systeem dynamische procesveranderingen met mensen  

 initiëren;
 ▪ aan de slag als procesontwerper en regisseur van  

 ontwikkel- en veranderingsprocessen.

Basistraining 
Persoonlijke Coaching

Wil jij je (beroepsmatig) oriënteren op wat jouw rol als 

persoonlijke coach kan zijn in de persoonlijke ontwikkeling 

van anderen? Tijdens deze basistraining leer je hoe je de 

grondbeginselen van persoonlijke coaching kunt hanteren. 

Hierdoor ben je in staat iemand één op één te begeleiden 

op een andere manier naar zichzelf, hun persoonlijke 

effectiviteit en kansen en mogelijkheden te kijken. Je stelt 

anderen daarmee in staat hun innerlijke drijfveren en 

wensen te ontdekken, op een manier die passend is.

 

Deze training is een aaneengesloten programma van 

7 dagdelen dat jou de mogelijkheid biedt mensen te 

faciliteren in hun opstap naar meer inzicht, effectief 

handelen en persoonlijke ontwikkeling.

Gandhitraining

De Gandhitraining is de laatste module van ons unieke 

drieluikprogramma. De Gandhitraining is een drie maanden 

durend traject dat leidt tot inspirerend leiderschap.

 

Je leert jouw kwaliteiten effectief in te zetten. Je zult in 

kortere tijd in staat zijn met minder inspanning, individuele 

en collectieve aspiraties en doelstellingen te realiseren. 

Door continu de eigen referentiekaders te verruimen, door 

‘out-of-the-box’ te denken, door verantwoordelijkheid en 

actiebereidheid maak je schijnbaar onmogelijke ambities 

en doelen in je werk en privéleven haalbaar. Niet alleen 

voor jezelf, maar ook voor je omgeving.

Je brengt focus aan en houdt jezelf scherp. Je bent in staat 

jezelf te coachen en te corrigeren. De training stelt jou in 

staat je volledige potentieel en kwaliteiten te ervaren en 

het maximaal haalbare uit jezelf in je leven te integreren. 

We bieden een ongekende mogelijkheid om buiten je 

gebaande paden en eigen verwachtingen te functioneren. 

Een onvergetelijk programma voor de rest van jouw leven!
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