
Registratieformulier bijzondere aanvraag  oktober 2020 

 

 
Beste aanvrager,  

U hebt besloten een bijzondere aanvraag in te dienen om bij LVSC geregistreerd te worden. 
Voordat u dit doet, hebben we enkele adviezen:  

Vraag de LVSC registratie aan als u denkt dat het in kwaliteit iets toevoegt aan uw werk. 
Wees bereid om eventueel aan bijscholing te doen om in aanmerking te komen. Zo kan een 
teleurstelling voorkomen worden.  

Lees van te voren de reglementen goed door en maak een keuze of u geregistreerd wilt 
worden als supervisor of als registercoach.  

Overzicht van de gewone route van LVSC kort samengevat: 

A. Een erkende basisopleiding in methodisch-didactische scholing voor supervisie en/of 
coaching.  

B. In het supervisorenreglement staat aan welke eisen een supervisor bij herregistratie, na 5 
jaar supervisor te zijn geweest, moet voldoen. Dit betekent dat als bij de aanvrager deze 
herregistraties ontbreken de basisopleiding zijn kracht verliest. A. is niet een leven lang 
geldig zonder B en C. 

C. Praktijkervaring. Hoeveel uur er aan coaching/supervisie moet worden gedaan in de 
praktijk staat in het reglement vermeld. Bij C. Beschrijf de kwaliteit en de kwantiteit (lengte 
en duur) van uw trajecten. Dan kan de commissie die vergelijken met de normen van LVSC.   

D. Intervisie met LVSC- en evt. andere collegae. Als u bij LVSC bent geregistreerd, zoek dan 
snel aansluiting bij een van de intervisiegroepen.  

In het algemeen zal bij een alternatieve route gekeken worden of ‘uw A en B’ in gewicht ongeveer 
overeenkomen met de geaccrediteerde routes. En of uw begeleidingspraktijk in aard en omvang 
te vergelijken valt met de LVSC-criteria.   

Als er bij A en B  door u andere wegen zijn bewandeld, kan het zijn dat u pas in aanmerking 
komt voor een registratie bij LVSC na een vervangende of aanvullende studieopdracht of een 
leersupervisie.   

Wij verzoeken u het volgende met betrekking tot het aanleveren van het materiaal: 

• Vul alle punten volledig in 
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• Alle documenten met een duidelijk contrast, scherp en in portretstand 
toevoegen/uploaden.  
 

• Alleen relevante, op uw aanvraag gerichte diploma’s aanleveren. 
 

Bijzondere aanvraag registratie  
 
Betreft bijzondere aanvraag voor (geef aan wat van toepassing is): 
 
Domein coaching 
O Registratie registercoach 
O Herregistratie registercoach 
 
Domein Supervisie 
O Registratie supervisor 
O Herregistratie supervisor 
O Registratie leersupervisor 
O Herregistratie leersupervisor 
O Registratie docent supervisiekunde 
 
 
Persoonlijke gegevens  
 
Achternaam: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Voorletters:   ………………………………………    Roepnaam: ……………………………………………….. 
 
Straat:  ………………………………………………………………………………………… Nr: ..……………………. 
 
Postcode: ……………………………………………….Woonplaats:……………………………………………… 
 
Geboortedatum: ……………………………………… 
 
Telefoonnummer/mobiel nummer :………………….…………………………………………………………. 
 
E-mailadres:  ……..…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Lidmaatschapsnummer LVSC (in te vullen door LVSC): ……………………………………………….. 
  
E-mailadres (ook voor de factuur): ………………………………………………………………………………. 
 
E-mailadres voor de factuur, indien afwijkend van bovenstaand e-mail-adres: 
 
…………………………………………………t.a.v. ………………………………………………… 
 
 
 
 
 



Registratieformulier bijzondere aanvraag  oktober 2020 

Beoordeling Aanvraag  
 
Inleiding  
U heeft zich gericht tot het Bureau van de LVSC met het verzoek u te laten registeren binnen 
een domein supervisie of coaching van LVSC. Op dit moment voldoet u nog niet aan de door 
LVSC gestelde eisen en/of criteria binnen de domeinen supervisie of coaching 
betreffende:……………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….(invullen bureau LVSC)  
U kunt door het invullen van dit document een verzoek indienen om beoordeeld te worden 
of u op grond van uw werkervaring, levenservaring en opleiding(en) alsnog kan worden 
toegelaten.  
 
Procedure: 
Om u te kunnen registreren wordt u verzocht dit document zo volledig mogelijk in te vullen 
en de gevraagde bijlagen toe te voegen. Zodra u het compleet aangeleverde document heeft 
aangeleverd bij het Bureau LVSC, wordt uw verzoek in behandeling genomen door 
Commissie Advies Registraties (CARe) van LVSC. De CARe vergadert elke laatste maandag 
van de maand over de binnengekomen afwijkende aanvragen. Uiterlijk 1 week na 
behandeling door de CARe, ontvangt u de uitkomst van de beoordeling van uw verzoek om 
in het register van LVSC te worden opgenomen binnen het aangevraagde domein 
  
 
Vraag 1  Beschrijving 
 
Beschrijft u hieronder waaruit blijkt dat u een competente professional bent op het gebied 
van coaching of supervisie. Schets uw historie en uw achtergrond. Neem hierin ook mee wat 
uw drijfveren zijn in het vakgebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 2  Opleiding 
 
Graag ontvangt LVSC van u inzage in uw dossiermap. Welke relevante opleidingen op welk 
niveau heeft u gevolgd op het gebied van coaching of supervisie?  
 
Opleiding    Van (jaar) tot (jaar)   Niveau 
1. 
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2. 
 
3. 
 
 
4. 
 

• Kopieën van relevante diploma’s/certificaten graag meesturen 
 
 
 
Vraag 3  Huidige en voormalige werkzaamheden/praktijk coach of supervisor 
 
Geef inzage in uw huidige en voormalige werkervaring als coach of supervisor. Hoeveel tijd 
besteedt u aan het vakgebied, wat is de duur van het consult en met welke thema’s werkt u. 
In welke rollen functioneert u in het werkzame leven als coach of supervisor binnen welke 
branches? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 4  Verbinding met het LVSC narratief voor coach of narratief voor supervisor 
 
Op de website van LVSC staat de narratieven voor de verschillende begeleidingskundigen. 
Geef hieronder aan hoe u zich hierin herkent als professional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanleverdatum aanvraag  LVSC:…………………………………………………(In te vullen door Bureau) 
 
 


