
Registratie-eisen LVSC-Registercoaches 
 

 

De registratie-eisen voor de registercoach  
 
Om geregistreerd te worden bij LVSC dient men lid te zijn van de vereniging LVSC. 
 
Men heeft een door LVSC erkende scholing van 130 begeleide contacturen met goed gevolg 
afgerond. De scholing omvat coaching (theorie en methodiek), practicum, organisatie en beleid van 
coaching. 
  
De registercoach: 

 

1.1 heeft een  opleiding afgerond die de professionaliteit van de coach gevoed heeft: 

- een door LVSC Erkende Coachopleiding  

- de maatwerktraining tot registercoach van LVSC voor geregistreerde 

supervisoren  

1.2 OF: U bent in het bezit van een diploma van een Post-HBO geaccrediteerde coachopleiding 

én u kunt een certificaat overhandigen van een geldige coachregistratie bij de NOBCO op 

minimaal Practitioner-niveau. Geldig betekent: lopend in het jaar van aanmelding bij LVSC. 

1.3 Uitzonderingen worden aan de Registratieadviescommissie  voor Coaches (RACC) voorgelegd. 
Te denken valt dan aan mensen die langdurig niet in staat zijn geweest het traject binnen 
gestelde tijd af te ronden en buitenlandse diploma’s, of diploma’s van niet door LVSC 
erkende opleidingen. 

 
Doel, geldigheid en procedure herregistratie  
Elke registratie is vijf jaar geldig. Daarna dient de registercoach een herregistratie aan te vragen en te 
laten bekrachtigen. Het doel van deze herregistratie is om de kwaliteit van het werk van de coach op 
peil te houden. Vanaf de laatste registratie moet de coach een administratie van bewijsstukken 
bijhouden, waarmee hij/zij kan aantonen welke coachtrajecten werden gegeven. Getekende 
contracten zijn niet voldoende omdat trajecten immers voortijdig kunnen worden afgebroken. De 
LVSC verstrekt passende standaardverklaringen, welke betrokken partijen na afloop van een 
coachtraject invullen en ondertekenen. Als bewijsstuk gelden ook getekende verklaringen van 
werkgevers (opleidingen en andere opdrachtgevers) over de gegeven coachtrajecten. Wie zich niet 
laat herregistreren, wordt uitgeschreven uit het register.  
 
Herregistratie-eisen  
Voor het verlengen van de registratie moet de registercoach aan een aantal eisen voldoen.  
De registercoach heeft de afgelopen vijf jaar aan onderstaande eisen voldaan. 

 

Verplicht: 

De registercoach heeft in vijf jaar tijd: 
- coachtrajecten gegeven aan cliënten van minimaal 20 uur per jaar verdeeld over een 

periode van 5 jaar (in totaal 100 uur). Dit kan zijn: individuele coaching van minimaal 5 
bijeenkomsten, groepscoaching en teamcoaching. 

- deelgenomen aan intervisie, waarbij het vak van coach centraal staat, met minimaal twee 
andere LVSC-geregistreerde registercoaches. De intervisie omvat minimaal 15 
bijeenkomsten. 
 



NB:  Indien de registercoach, die herregistratie aanvraagt ook een andere LVSC-registratie 
heeft, volstaat deelname aan één intervisiegroep. Deelname kan dan ook meetellen 
voor de herregistratie als supervisor of leersupervisor, zolang de groepssamenstelling 
aan de gestelde eisen voldoet.   

 

- Scholing op het gebied van professioneel begeleiden in de werksituatie waarbij het 

programma inspeelt op het in ontwikkeling blijven als coach van minimaal 24 uur (6 PE-

punten) in totaal.  

-  (Anonieme) evaluaties van cliënten op het proces en klanttevredenheid, 10 evaluaties over 5 

jaar (2 per jaar). 

 

Optioneel (vervangt dan een deel van de 24 verplichte uren ofwel 6 PE-punten): 

- Zelf een supervisietraject gevolgd, individueel of in een groep, bij een LVSC-geregistreerd 

supervisor. Een supervisietraject in vijf jaar tijd. 

- Bijdrage leveren aan beroepsgerichte activiteiten (workshop, training of artikel schrijven). 

Bijv.: 

- bijdrage leveren aan een LVSC-werkgroep, LVSC-commissie, het College van 
Tuchtzaken, het bestuur of als regiocontactpersoon; 

- publicatie over coaching c.q. andere begeleidingsvormen in een vakblad;  
- het geven van een workshop van tenminste één dagdeel over coaching; 
- deelname aan een internationale intervisiegroep van 4 bijeenkomsten binnen 2 jaar; 
- onderzoek doen op het gebied van professioneel begeleiden.  

 
NB:  Als het de beoordelaars van de herregistratie niet duidelijk is wat de betekenis is van het 

deelnemen aan een bepaalde scholingsactiviteit voor het coachschap, zullen zij vragen om 
een toelichting.  

 
PE-punten 
Wanneer de opleidingsinstantie geen PE-punten heeft aangevraagd kan een coach twee dingen 
doen: 
1.        De opleider verzoeken om PE-punten aan te vragen; 
2.         Alle relevantie informatie aan zijn aanvraag toevoegen over de inhoud, doel en duur van de  

opleiding. 
Bij blijvende twijfel kan aanvullende scholing worden gevraagd. 
 
In het geval dat uw (her)registratie is verlopen kunt u een aanvraag bij de Registratieadviescommissie 
voor Coaches (RACC) indienen. Deze commissie bepaalt wat u moet doen om alsnog een 
herregistratie te verkrijgen. 
 
De registratie-eisen voor de aspirant-registercoach 
Leden van de LVSC die nog niet aan alle opleidingseisen voldoen, kunnen zich als aspirant-
registercoach laten registreren. Zij krijgen dan een registratienummer. Als geregistreerd aspirant-
registercoach zijn zij bevoegd coaching te geven en certificaten (onder begeleiding) te ondertekenen. 
Als lid van LVSC zijn ze verplicht zich aan de gedragscode van LVSC te houden.  
  
Een aspirant-registercoach voldoet (aantoonbaar) aan de volgende criteria om voor registratie in 
aanmerking te komen:  

- is lid van LVSC;  
- volgt een door de LVSC erkende coachopleiding of heeft een bewijs dat hij een erkende 

opleiding is gestart; 



- geeft of gaf coaching tijdens de opleiding. 
 
De registratie als aspirant-coach is twee jaar geldig, de opleiding dient dan met goed gevolg 
afgesloten te worden, de registratie wordt dan omgezet in een registratie als registercoach. Wordt 
hieraan niet voldaan, wordt de registratie als aspirant-coach beëindigd. 
 


