
Leerroutes VU Center for Executive Coaching  
 

Na succesvolle afronding van één van onze programma’s kunnen deelnemers verschillende 
vervolgroutes volgen: VU Certified Executive Coach, accreditatie en MSc via Ashridge en 
MSc Business Administration VU. Deze hebben we samengevat in onderstaand schema.  
 

VU Certified Executive Coach 
De eerste route (blauw) is voor mensen die op zoek zijn naar een beroepskwalificatie: de opleiding 
tot VU Certified Executive Coach. In deze variant volgen deelnemers zowel de PGO Executive 
Coaching als de PGO Executive Teamcoaching en de bijbehorende reflectieopdrachten (R1 en R2 in 
het onderstaande schema). Daarna schrijven deelnemers een eindopdracht in de vorm van een 
publicabel artikel, dat relevant is voor de eigen praktijk. Yvonne Burger en Erik de Haan zijn 
programmaleiders van deze route. 
 
MSc Ashridge 
De tweede optie (geel) is de route naar Ashridge. In deze variant gaan deelnemers na afronding van 
de PGO Executive Coaching (die vrijstelling geeft voor module 1a bij Ashridge) door met de Personal 
Reflective Journal (Module 1b), De Coach Accreditation (stage 2) leidt tot een postgraduate diploma 
en een internationale coaching accreditatie (EMCC op senior practitioner niveau). De overige 
modules (stage 3) leiden tot een Master in Executive Coaching (MSc). Erik de Haan is 
programmaleider van deze route. Zie Executive Coaching | Hult Ashridge Executive Education 
 
MSc VU 
De derde route (groen) is voor mensen die op zoek zijn naar een geaccrediteerde Master in Science 
en ook breder geïnteresseerd zijn in de bedrijfskundige context waarin veel van onze cliënten 
werken. Deze deelnemers kunnen de PGO Executive Coaching of de PGO Executive Teamcoaching  
volgen als onderdeel van de parttime MSc in Business Administration van de VU. Dit programma 
leidt op tot een MSc in de Bedrijfskunde met specialisatie Management Studies. Deelnemers 
schrijven in deze variant ook hun thesis over (team)coaching. Frans Derksen is programmaleider van 
deze route. Zie Executive Education Deeltijd MSc in Business Administration - Vrije Universiteit 
Amsterdam (vu.nl) 
 

Alumniprogramma 
Alle deelnemers kunnen tijdens en na afronding van één van onze programma’s deelnemen aan ons 
alumniprogramma. De inhoud en de kosten hiervan worden jaarlijks bekendgemaakt. 
 
We hebben de verschillende routes gevisualiseerd in het schema hierna. De kosten van begeleiding 
door het programmateam voor de route van het Center for Executive Coaching zijn in het studiejaar 
2020/2021 in totaal EUR 23.700,—. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

• Kosten postgraduate opleiding Executive Coaching EUR 9.400,--  

• Kosten begeleiden reflectieopdrachten Executive Coaching EUR 750,--  (R1) 

• Kosten postgraduate opleiding Executive Teamcoaching EUR 9.400,--  

• Kosten begeleiden reflectieopdrachten Executive Teamcoaching  EUR 750,-- (R2)  

• Kosten begeleiding schrijven van publicabel artikel EUR 3.400,--  
Voor de tarieven van de routes via Ashridge en de Msc Bedrijfskunde van de VU verwijzen we naar 
de desbetreffende programmaleiders, namelijk Erik de Haan (Ashridge) en Frank Derksen (MSc 
Business Administration VU).  

https://www.hult.edu/en/executive-education/programs/coaching/
https://vuweb.vu.nl/nl/onderwijs/executive-education/parttime-msc-in-business-administration
https://vuweb.vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/deeltijd-master-in-business-administration
https://vuweb.vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/deeltijd-master-in-business-administration
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