LEEST U DEZE BRIEF A.U.B. GOED DOOR
Nijmegen, 28-11-2011
Geacht LVSC-lid,
In de brief van 21 november heeft de LVSC een overzicht gegeven met de opties voor een Registratie
bij LVSC vanaf 2012. De lijst met erkende Coach opleidingen voor een LVSC Register Coach registratie
heeft de LVSC nu uitgebreid. U kunt zich laten registreren als Coach bij LVSC als u een van de
onderstaande opleidingen met goed gevolgd heeft afgerond.
Overzicht:
School voor Coaching
Leergang “Coaching voor professionals”
Haagse Hogeschool
Post HBO opleiding “Competentiegericht
Coachen”
Master Class “Individuele Coaching”
(speciaal voor gereg. Supervisoren)
Europees Instituut
“Opleiding tot Master Coach”
Pro Education
“Post-bachelor Coaching”
BGL & Partners
“Opleiding tot Coach”

Christelijke Hogeschool Ede
“Post HBO Coaching”
“Applicatiecursus Coaching”
(speciaal voor gereg. Supervisoren)
Master Class “Coaching voor Leerkrachten”
Transfergroep Rotterdam
“VO Supervisie en Coaching”
Multimediacoach BV Coachboulevard
“Leergang Coachen”
Centrum voor Nascholing Amsterdam
“Coach in het onderwijs”
GITP
“Leergang Coaching”

Hanze Connect
“Professioneel Coachen”

VistaNova BV
“Post-HBO erkende Beroepsopleiding tot
Loopbaanadviseur- praktijkgerichte
coachopleiding”

Hogeschool Windesheim
“Opleiding tot Coach”

MC Consultants BV
“Opleiding Coach”

Boertiengroep
“Leergang tot Coach”

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Master Begeleidingskunde , 1e jaar onderdeel
VO Opleiding tot Coach

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
VDO Opleiding en Advies
“Leergang Coachingsvaardigheden”
(speciaal voor gere

LVSC training “Maatwerk naar Erkend Coach”
(Speciaal voor gereg. Supervisoren, vanaf
2012 heet deze training Maatwerk naar LVSC
Register Coach)

Indien u graag een registratie als LVSC Register Coach wilt aanvragen, dient u een mail te sturen naar
info@lvsc.eu . LVSC neemt de looptijd van uw Coach registratie bij St!R over (dezelfde einddatum
wordt gehanteerd). Makkelijk: U kunt ook deze mail beantwoorden. Zet in de onderwerpregel
a.u.b.: Aanvraag Coach Registratie LVSC. Vermeld a.u.b. uw voor- en achternaam en om welke Coach
registratie het gaat.

LET OP: Indien u uw huidige Coach registratie bij St!R wilt opzeggen, dient u voor 1 december 2011
een mail te sturen aan info@stir.nu . Vermeld a.u.b. uw voor- en achternaam en welke registratie(s)
u opzegt.

Een voorwaarde voor Registratie bij LVSC is een lidmaatschap bij een beroepsvereniging die is
aangesloten bij de NFBK (Nederlandse Federatie voor Begeleidingskunde). De beroepsorganisaties
zijn: LVSC, NOLOC, NIP, ABvC, NOBCO, NAC, LVPW. Lidmaatschap bij een beroepsvereniging brengt
vanzelfsprekend lidmaatschapskosten met zich mee. Daar staat tegenover dat leden voordeel
genieten van een lidmaatschap bij een beroepsvereniging. Lid zijn van de LVSC biedt u een aantal
voordelen. Een belangrijk voordeel van lidmaatschap bij de LVSC ten aanzien van de registratie is dat
leden hun stem kunnen laten gelden bij de ALV. Hier vindt u alle voordelen nog eens op een rij.
U vindt hieronder een overzicht met de tarieven voor registratie en lidmaatschap bij LVSC vanaf
2012.
Tarieven Lidmaatschap LVSC 2012:
Lidmaatschap:

€ 185,- per jaar

Tarieven Registraties voor LVSC- leden (inclusief Websiteprofiel) 2012:
Aspirant Supervisor:

€ 70,- per jaar

Supervisor:

€ 70,- per jaar

Leersupervisor:

€ 70,- per jaar

LVSC Register Coach:

€ 70,- per jaar

Docent:

€ 325,- eenmalig

Stapelkorting: 2e registratie kost 60 euro, 3e registratie kost 50 euro per jaar.
Tarieven Registraties voor leden van andere NFBK-organisaties 2012:
Aspirant Supervisor:

€ 70,- per jaar + € 30,- per jaar voor het websiteprofiel*

Supervisor:

€ 70,- per jaar + € 30,- per jaar voor het websiteprofiel*

Leersupervisor:

€ 70,- per jaar + € 30,- per jaar voor het websiteprofiel*

LVSC Register Coach:

€ 70,- per jaar + € 30,- per jaar voor het websiteprofiel*

Docent:

€ 325,- eenmalig

Stapelkorting: 2e registratie kost 60 euro, 3e registratie kost 50 euro per jaar.
* Indien u meerdere registraties heeft betaalt u jaarlijks één keer 30 euro voor uw websiteprofiel waarin al uw
registraties zichtbaar zijn.

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met het
secretariaat van LVSC op 024-3662080 of een mail sturen naar info@lvsc.eu.
Met vriendelijke groet,

LVSC Bestuur

