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Inleiding 
 
 
Met je ACTP-diploma heb je 148 uren opleiding gekregen waarmee je op PCC-
niveau kan coachen. Hoog tijd dus om ICF-coach te worden. Dat kan in 5 stappen: 
 
Stap 0 – Word lid van ICF Global én ICF Belgium (Optioneel) .............................................. 2 

Stap 1 – Bepaal welke accreditatie je wil halen .................................................................. 3 
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4. Uren opleiding ............................................................................................................. 7 
5. Uren coachervaring .................................................................................................... 7 

Stap 4 – De werkelijke aanvraag ........................................................................................ 9 
1. Het Dashboard ............................................................................................................ 9 
2. Je opleiding invullen .................................................................................................. 9 
3. Verklaring van je coachervaring ............................................................................. 10 
4. Indienen en wachten ................................................................................................. 12 
5.  Het CKA-Examen ...................................................................................................... 12 

Stap 5 – Je accreditatie behouden .................................................................................... 14 

Nog vragen? .................................................................................................................... 15 
 
  



 

Gids voor het aanvragen van je ICF-accreditatie  2/15 

Stap 0 – Word lid van ICF Global én ICF Belgium 
(Optioneel) 
 
Je hoeft geen lid te zijn van de globale organisatie (coachfederation.org) of van de 
Belgische charter (coachfederation.be) om je ICF-accreditatie te halen. Het geeft je 
wel korting op de kost van de accreditatie, en je komt in de Coach Finder databank 
van het ICF terecht.  
 
Hier is de globale Coach Finder databank van coaches: 
https://apps.coachfederation.org/eweb/CCFDynamicPage.aspx?webcode=ccfsearch
&site=icfapp 
 
En hier is de Belgische databank: 
https://coachfederation.be/en/coaches 
(Zoek in beide maar eens op naam ‘Ball’ of ‘Hallez’ met de graad van ‘MCC’ J) 
 
Wij bevelen je wel aan lid te worden. Niet enkel voor de korting en de Coach 
Finder, je wordt ook deel van de Community en kan gratis deelnemen aan hun 
events (die je nodig hebt voor Stap 5 – het behouden van je accreditatie). Op de 
website van ICF Belgium vind je de stappen en de nodige links: 
https://coachfederation.be/en/how-to-join 
 
Wat kost het?* 
 
ICF Global lidmaatschap: $245 per jaar 
ICF België lidmaatschap: €175 per jaar 
Je accreditatie aanvragen:  

ACC: $100 (lid) - $300 (geen lid)  
PCC: $300 (lid) - $500 (geen lid)   
MCC: $575 (lid) - $775 (geen lid) 

 
*Prijzen d.d. januari 2020  
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Stap 1 – Bepaal welke accreditatie je wil halen 
 
Het ICF onderscheidt 3 niveaus in de competenties van een professionele coach. Die 
worden vooral gemeten via het aantal uren praktijkervaring en via de specifieke werkwijzen 
en attitudes die erbij horen.  
 

• Associate Certified Coach (ACC) 
Een beginnende coach met basiservaring in standaardcoaching. Minstens 100 uren 
praktijkervaring. Dit niveau haal je gemakkelijk als je de technieken en werkwijzen 
van de Essentials toepast. 

 
• Professional Certified Coach (PCC) 

Een professionele coach met vlotte coaching skills, die ook zijn technieken en 
benadering aangepast aan de klant weet in te zetten. Minstens 500 uren 
praktijkervaring. Dit niveau haal je met de technieken en werkwijzen van de 
Professional, en véél vlieguren. 

 
• Master Certified Coach (MCC) 

Een meester op coachvlak met een eigen methode die tot op diepere zijnslagen tot 
transformatie leidt. Minstens 2500 uren praktijkervaring. Dit niveau haal je na ettelijke 
opleidingen en jarenlange ervaring met coaching op meerdere vlakken. Deze graad 
kan je enkel aanvragen als je eerst je PCC gehaald hebt. 

 
Welke uren praktijk tellen en hoe je dat bewijst, lees je in Stap 4C. 
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Stap 2 – Kies je pad 
 
Dankzij je ACTP-certificaat van de Integrale Coaching Essentials + Professional kan 
je rechtstreeks je aanvraag indienen met het ACTP-pad. 
 
Dat houdt in dat je: 
 

• Aantoont welke bij het ICF geregistreerde ACTP-opleiding je volgde. In jouw 
geval is dat dus Integrale Coaching Essentials + Professional bij yourcoach; 

• Je uren ervaring verklaart (je moet ze dus niet aantonen, zie verder bij Stap 
4C); 

• Het Coaching Knowledge Assessment (CKA) aflegt. Dat is een multiple-
choice test met 155 vragen (zie onder). 

 
Heb je op één of andere manier geen ACTP-certificaat, bijvoorbeeld omdat je de 
Integrale Coaching Essentials + Professional niet volgde of afwerkte? Dan moet je 
ofwel het ACSTH-pad, ofwel het Portfolio-pad volgen. Dat houdt in dat er een aantal 
extra zaken gevraagd worden. 
 
ACSTH extra’s: 
 

• Het aantonen van de uren opleiding die je volgde in een ACTP- of ACSTH-
opleiding; 

• 10 uren Mentor Coaching gespreid over minstens 3 maanden; 
• Een opgenomen en uitgeschreven coachgesprek ter evaluatie indienen. 

 
Portfolio extra’s: 
 
Hetzelfde als ACSTH + het robuust documenteren van je coachopleiding, waarin 
aangetoond wordt dat tenminste de ICF definitie van Coaching, Ethische Code and 
Kerncompetencies, gevolgd worden. Deze documentatie wordt soms (maar niet zo 
vaak) geleverd door het opleidingsinstituut. 
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Stap 3 – Doe de Survey 
 
Hier bepaal je, op basis van je opleiding en coachervaring, welke accreditatie voor 
jou is: https://coachfederation.org/credential-path-survey. 
 
We lopen ev en mee door de schermen: 
 
1. Credential Survey 
 

 
 
In de eerste vraag vul je in welke opleiding je afwerkte. Volgde je de Integrale 
Coaching Essentials + Professional, dan is dat ‘ACTP’.  
 
In de tweede vraag geef je aan of de opleiding die je gebruikt als het beginpunt van 
je ‘carrière’ als coach, de datum vanaf wanneer je uren ervaring begint te verzamelen 
voor je Logboek, een ICF-erkende opleiding is (ACTP of ACSTH). Als dat Integrale 
Coaching Essentials + Professional was, vul dan ‘Yes’ in. 
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2. Mentoring en Eindexamen 
 

 
Eerst wordt gevraagd of je Mentor Coaching ontving tijdens je opleiding. Bij IC E+P is 
dat ‘Yes’ – je volgde 10,5 uren groepsintervisie en 3 uren individuele Mentor 
Coaching. 
 
Dan of je een mondeling eindexamen aflegde. Nam jij met succes deel aan de 
certificatieproef op het einde van de Professional-reeks, dan is het antwoord ‘Yes’. 
 
3. Selecteer je ACTP-opleiding 

 
 
Zoek in de lijst naar yourcoach – door naar onder te scrollen of ‘y’ in te typen – en 
selecteer. 
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4. Uren opleiding 
 

 
 
Duid aan hoeveel uren opleiding je volgde. Met de IC E+P heb je 148 uren opleiding, 
selecteer dus 125-199 als dit tot nu toe jouw enige coachopleiding is. 
 
5. Uren coachervaring 
 

 
 
Duid aan hoeveel coachervaring je hebt – hier wordt ook bepaald of je voor ACC, 
PCC of MCC gaat. Hier even ingevuld alsof je voor ACC gaat. 
 
Welke uren praktijkervaring meetellen en hoe je ze bewijst, lees je in Stap 4C. 
 
Klik vervolgens op ‘Submit’ – dan krijg je dit scherm: 
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Nu weet je waarvoor je een aanvraag kan indienen – en het bepaalt ook welke 
stappen je zal moeten doorlopen wanneer je de werkelijke aanvraag indient.  
 
Klaar voor het echte werk? Klik dan op de tweede CLICK HERE, na ‘If you are ready 
to begin the ACC ACTP application’. 
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Stap 4 – De werkelijke aanvraag 
 
1. Het Dashboard 
 
Wanneer je op de link in de Survey van Stap 3 klikt, kom je op een aangepast 
Dashboard voor jouw aanvraag. Voor ACC via ACTP ziet dat er zo uit: 
 

 
Hier zal je je opleiding invullen, je coachervaring verklaren en dan je dossier indienen 
vooraleer je naar de volgende stap gaat (het CKA afleggen). 
 
 
2. Je opleiding invullen 
 
Klik op de tab ‘ACTP Training’, dan kom je hier: 
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Klik dan op de knop ‘Enter Training Hours’ rechts onderaan, je krijgt een popup 
scherm: 
 

 
 
Vul dit in: 
 

• Training Organization Name: Yourcoach BVBA 
• Program Name: Integrale Coaching Essentials + Professional  
• Number of Hours: 148 
• Program Start Date: De startdatum van je opleiding (Dag 1 van je Essentials) 
• Backup Documentation: Een PDF van je diploma 

 
En dan Save. 
 
 
3. Verklaring van je coachervaring 
 
Klik op de Tab ‘Client Coaching Experience’. Hier vul je dus je coachervaring in. 
Interessant detail: je geeft in eerste instantie geen specifieke klantendata, maar 
verklaart dat je ze gedaan hebt. 
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Deel 2 van dit scherm: 
 

 
Je verklaart je dus in regel met de voorwaarden van de coachervaring. Onderaan vul 
je je naam en het aantal uren ervaring in dat je kan aantonen. Vink alle vakjes aan en 
klik op ‘Save’. 
 
Welke uren coachervaring tellen, en hoe bewijs je ze? 
 
Wat telt er als praktijk: 
 

• Coachsessies met tenminste 8 verschillende klanten. 
• Kan 1-op-1 of in groep zijn, maar het moet wel Coaching zijn, geen Opleiding. 
• Vanaf het beginnen van je (liefst erkende) coachopleiding 
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• Bij ACC: Minstens 75 van die uren moeten betaald zijn. Als je sessies 1,5u duren 
zijn dat dus 50 minstens betaalde en 17 onbetaalde coachings. Bij PCC zijn dat 
450 van de 500 uren, bij MCC 2250 van de 2500 uren. 

 
Wat NIET:  
 

• Coachuren die meer dan 18 maanden oud zijn op het moment dat je je aanvraag 
indient. 

• Coachuren van voor je (eerste, erkende) coachopleiding. 
• Opleidingen die jij gaf als trainer. 

 
Je hoeft dus niet per sé een logboek bij te houden, maar wij raden het wel aan. Dat logboek 
wordt om privacyredenen niet (meer) gevraagd bij het indienen van je aanvraag. Wel kan bij 
een audit gevraagd worden om bevestiging te krijgen van een aantal contactpersonen rond 
de gepresteerde uren – het totale logboek wordt nooit opgevraagd. 
 
We raden je aand de gegevens van je klant, de datum en de soort coaching te vermelden. 
Zo ziet een mogelijke versie van het logboek eruit: 
 

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oagHdFSFWRVWEaHGbdlKQzuSGPG18tqe9ltb6
N0YSDE/edit?usp=sharing 
 
 
4. Indienen en wachten 
 
Met deze twee doe je je eerste aanvraag. Deze wordt gecheckt. Je krijgt binnen 
enkele weken/maanden (het kan soms lang duren) nieuws. Het ACTP-pad gaat 
natuurlijk sneller, omdat er minder werk is voor de assessoren. 
 
Mogelijks krijg je nog extra vragen voor documentatie. 
 
Klopt alles, dan ga je naar de volgende stap: 
 
 
5.  Het CKA-Examen 
 
Dit kan je pas afleggen wanneer de eerste stappen van je aanvraag zijn 
goedgekeurd. Je krijgt dan een uitnodiging om het examen af te leggen. 
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3 Voorbeeldvragen van het CKA 
 
Hier zijn een aantal vragen uit het CKA, zodat je een idee krijgt wat je mag verwachten. 
Deontologisch gezien mogen we je hierbij niet helpen – dat zou zeuren zijn. De aangekruiste 
antwoorden zijn louter illustratief, geen aanwijzing.  
 
Hoe weet je dat je er klaar voor bent? Als je de Essentials volgde en de ICF Kerncompetenties 
op een basisniveau kent en kan toepassen, zou dit geen enkel probleem mogen zijn. 
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Stap 5 – Je accreditatie behouden 
 
Is je aanvraag goedgekeurd? Kan je vanaf nu een ACC / PCC / MCC naast je naam 
zetten? Proficiat! 
 
Dit is echter nog niet het einde. Om je accreditatie te behouden – en te vermijden dat 
je de hele procedure opnieuw moet doen – moet je om de 3 jaar je accreditatie 
vernieuwen. 
 
Dat houdt in dat je: 
 

• Een aanvraag indient, die je vindt in je profiel op de ICF Global website 
• 10 uren Mentor Coaching volgt (enkel ACC) 
• 40 uren aan Continuous Coaching Education (CCE) doet. Die kan je 

krijgen via opleiding, webinars, Mentor Coaching… 
 
Meer informatie vind je hier: 
https://coachfederation.org/icf-credential/renew-credential 
 
CCE-punten halen? 
 

• Zoek bij verdere opleiding naar cursussen met CCE-punten. Zo is onze 
MasterClass Creatief-Fysiek Coachen goed voor 24 CCE-punten: 
https://yourcoach.be/coaching/coach-opleiding/creatief-fysiek-coachen/ 
 

• Volg ICF-cursussen en -webinars. ICF België organiseert regelmatig 
offline en online trainingen, waarvoor je ook CCE-punten haalt. Veel 
daarvan zijn gratis voor ICF-leden. Je vindt ze hier: 
https://coachfederation.be/en/events 
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Nog vragen? 
 
Of liep het bij jou anders? Is de procedure/kost veranderd?  
 
Wil je jouw ervaring met het ICF en/of de accreditatie met ons delen? 
 
Laat het ons weten en dan passen wij dit document aan! 
 
info@yourcoach.be  
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