
Maak gebruik van CoachCampus.nl met korting 
  
Leden van de LVSC krijgen korting bij het afsluiten van een gebruikerslicentie op de online 
werkomgeving CoachCampus.nl van eCoachPro. 
 
Online begeleiding 
CoachCampus is ontwikkeld speciaal om begeleidingstrajecten via internet te ondersteunen. Met de 
inzet van deze online omgeving is het mogelijk om oefeningen, opdrachten en documenten uit te 
wisselen. Daarnaast zijn er verschillende functies beschikbaar voor online communicatie, zoals 
dialoog, chat en SMS. CoachCampus kan ingezet worden binnen vele soorten begeleidingstrajecten 
(coaching, supervisie, intervisie, advisering). 
 
Diverse handige functies 
Binnen CoachCampus zijn meerdere handige functies beschikbaar om het begeleidingstraject te 
faciliteren. O.a.:  
 
• Dialoog-functie: voor de geschreven dialoog tussen cliënt en begeleider; 
• Document-functie: hier kan de begeleider oefeningen en opdrachten plaatsen; 
• Werkboek-functie: voor de cliënt om opdrachten in uit te werken; 
• Bibliotheek-functie: om artikelen, bestanden en andere achtergrond informatie te delen; 
• Doelstelling-functie: hier kan de cliënt doelen grafisch weergeven; 
• Chat-functie: om samen online te sparren; 
• SMS-functie: de begeleider kan motiverende berichten verzenden via deze functie; 
• Groepswerk-functie: om de communicatie tussen leden van een groep te ondersteunen; 
• Coach Badge: hierin staat een afbeelding, logo en achtergrond informatie van de begeleider. 
 
Om CoachCampus te gebruiken is enkel een computer met internetverbinding nodig. CoachCampus 
is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk zonder extra software of speciale instellingen. 
CoachCampus is ook te gebruiken op laptops, tablets (iPad) en smartphones (iPhone). 
 
Veiligheid en ondersteuning 
Bij de ontwikkeling van CoachCampus zijn de cliënt en het begeleidingsproces als uitgangspunt 
genomen waardoor er uiterste zorg is besteed aan de betrouwbaarheid, veiligheid (drie dubbele 
beveiliging), privacy en gebruikersvriendelijkheid van deze online werkomgeving. 
 
Licentie structuur 
Eenmalige opstartkosten per licentie van € 32,50 (excl. BTW) 
Coach Basis Licentie à € 22,50 (excl. BTW) per maand (minimum looptijd = 3 maanden) 
Binnen de Basis Licentie kunt u een ongelimiteerd aantal cliënten begeleiden. 
 
Speciaal aanbod LVSC leden 
Leden van de LVSC betalen geen opstartkosten en krijgen 10% korting op de licentiekosten. Ga naar 
www.coachcampus.nl/lvsc voor de speciale actiecode. Start vandaag nog met het creëren van een 
eigen professionele online werkomgeving voor het begeleiden van uw cliënten! 
 
 

http://www.coachcampus.nl/lvsc

