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Opdracht  
 
De projectgroep Adviesgroep Accreditatie Opleidingen onderzoekt, in 
opdracht van het bestuur, onder leiding van Paul Esveld, of en zo ja welke 
uitgangspunten aanvullend dienen te worden geformuleerd voor 
coachopleidingen naast het ontwikkelde accreditatiemodel van CPION. 
 
Doel van het onderzoek 
 
Overkoepelend doel: 
Het inrichten van een vernieuwd extern accreditatieproces voor 
coachopleidingen die zich door LVSC willen laten erkennen.  
 
Afgeleide doelen: 

• Het onderzoeken aan de hand van het beschikbare materiaal 
(registratiereglementen LVSC, het ECVision model, CPION model en 
mogelijk andere informatie) of er aanvullende uitgangspunten 
geformuleerd dienen te worden voor coachopleidingen. Bij positief 
besluit: 

• Het formuleren van aanvullende LVSC uitgangspunten voor 
coachopleidingen mbt. accreditatie op grond van de bestaande 
registratiereglementen van LVSC, het ECVision model en mogelijke 
andere informatie. 

 
Werkwijze, procedure en besluitvorming 
 

• Opleveren resultaten onderzoek met advies door de adviesgroep 

(april 2021) 

• Toetsing advies door Paul van Esveld bij LVSC erkende opleidingen: 

Advies wordt aangevuld met een bijlage met mogelijke bijstellingen 

advies/aanbevelingen opleidingen. (mei 2021) 

• Besluit door het bestuur (juni 2021) 

• Start van een pilot voor coachopleidingen (september 2021) 

Startdatum 
 
Januari 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplevering  
 
april 2021 
 
 
 
 
 
 

Toelichting Proces 
Zie hiervoor de bijlage ALV agendapunt 9 Accrediteren Opleidingen en Overgangsreglement 
september 2020. 
 
Evaluatie en verantwoording: 
Het bestuur houdt toezicht op het functioneren van de adviesgroep. Paul Esveld fungeert als 
voorzitter en contactpersoon naar het bestuur. De adviesgroep valt onder de directe 
verantwoordelijkheid van het bestuur. 

 
Samenstelling adviesgroep 
De adviesgroep komt fysiek, dan wel online, bijeen en bestaat uit maximaal 5 leden van LVSC. De 
leden hebben: 



• Inhoudelijke kennis van het vak coaching  

• Affiniteit met het formuleren van toetsingskaders (ervaring hiermee strekt tot aanbeveling) 

• Zijn niet verbonden als opleider aan een opleiding van een door LVSC erkende opleiding  

• Willen een bijdrage leveren aan het verenigingsbelang ten behoeve van leden.  

Budget / financiën / declaratie 
Een adviesgroep lid ontvangt € 125,-- (in het lopende jaar) aan vrijwilligersvergoeding. Dit wordt 
jaarlijks uitbetaald door het bureau van LVSC.  
 
Bureau: relatie / ondersteuning / contactpersoon 
De adviesgroep heeft een functionele samenwerkingsrelatie met het bureau van LVSC.  
De projectgroep ontvangt daar waar nodig advies en ondersteuning van het bureau wat betreft het 
maken van notulen en praktische zaken zoals bijvoorbeeld het incidenteel huren van een ruimte.  
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