
 
Registratiereglement van coachopleidingen van de LVSC.  (versie d.d. 14  februari 2017) 
 
 
 

1  Voorwaarden  

Voor het mogen verzorgen van de opleiding gelden de volgende eisen: 

1.1 In  openbare stukken geeft de opleiding heldere informatie aan studenten en toekomstige 
studenten over  de in dit reglement gestelde eisen tot registratie. Hierbij is te denken aan PR 
materiaal, studiegidsen e.d. En ze verwijst hierin ook naar de website van de LVSC. 

1.2 De opleiding moet georganiseerd zijn door een instituut dat als rechtspersoon is erkend en 
gevestigd. 

1.3 De opleiding zet bekwame docenten in met didactische competenties.  
 
1.4 Indien er in de opleiding supervisie wordt gegeven dient dit te gebeuren door een bij de LVSC 

geregistreerde supervisor.  
   
1.5 De opleiding is gericht op het opleiden van coaches, overeenkomstig het geldende 

competentieprofiel en de richtlijnen van de LVSC. 
 
1.6 De studiebelasting is minimaal 350 uur (=12,5 ECTS )waarvan minimaal 130 contacturen 

tussen opleiders en de deelnemers.   
 
1.7 Het aantal deelnemers per opleidingsgroep is minimaal 10 en maximaal 18 mensen. Als de 

groep een ander aantal deelnemers telt, moet duidelijk zijn hoe het individuele leerproces 
van de deelnemers voldoende is gewaarborgd.   

 
1.8 De opleiding legt op verzoek van de LVSC verantwoording af over de in dit 

registratiereglement genoemde punten. 
  

2  Inhoud van de opleiding 
 

2.1 Tijdens de opleiding dient de student tenminste 40 uur coachpraktijkervaring op te doen. In 

deze uren geeft de student minimaal 4 coachtrajecten van minimaal 5 coachgesprekken van 

ten minste 1 uur.  De opleiding verbind de lesinhoud met de praktijkervaringen van de 

studenten.   

2.2 De opleiding is zodanig ingericht dat de student leert competent te handelen op basis van het 

competentieprofiel.  Daarnaast is duidelijk omschreven welke overige onderwerpen deel 

uitmaken van de opleiding 

2.3 De didactisch uitgangspunten zijn beschreven en zo mogelijk gekoppeld aan didactische 

werkvormen.  

2.4 De verplichte literatuur is beschreven.  



2.5 De opleiding is verantwoordelijk voor de eindtermen, het toetsen daarvan en de manier 

waarop toetsing plaatsvindt.  

2.6 Er geldt een presentieregeling. Aan het begin van de opleiding krijgen de deelnemers 
expliciet uitleg over de regels voor presentie en absentie. 

 
2.7  Studenten die de gehele opleiding met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen een 

certificaat van de opleiding met dossioma als bewijs. 
 

3 Toelatingsbeleid 
 
3.1 De student dient tenminste een afgeronde bacheloropleiding te hebben. 
 
3.2 De LVSC bepaalt het inhoudelijk en protocollair kader voor de uitzonderingen op de 

toelatingseisen. Deze eisen worden tijdig, dat wil zeggen voordat de PR voor een nieuwe 
opleidingsgroep start staat bekend gemaakt.  

 
3.3 De opleiding mag afwijken van de hierboven genoemde toelatingseisen. Indien hiervan wordt 

afgeweken wordt dit gedaan middels een gemotiveerde verklaring met een kopie aan de 
student. De opleiding legt verantwoording af over het uitzonderingen op het toelatingsbeleid 
aan de LVSC. 

 


