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VERKLARINGSFORMULIER 

HERREGISTRATIE LEERSUPERVISOR 
 

(conform LVSC-registratiereglement supervisoren 2014) 
 

 
Persoonlijke gegevens 
 
ACHTERNAAM: …………………………………………………………………………………………………………………. 

VOORLETTERS: ……………………………………………. ROEPNAAM:…………………………………………………. 

STRAAT EN HUISNUMMER: …………………………………………………………………………………………………… 

POSTCODE EN WOONPLAATS: ……………………………………………………………………………………………….. 

GEBOORTEDATUM: ………………………………………..GEBOORTEPLAATS:………………………………………….. 

TELEFOONNUMMER: …………………………………………………………………………………………………………… 

E-MAILADRES: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Voor de herregistratie-eisen zie kader pagina 2 van dit formulier. 
 
Ik heb de afgelopen 5 jaar: 
 

 9 LEERBEGELEIDINGSTRAJECTEN GEGEVEN WAARVAN MINIMAAL 3 REEKSEN LEERSUPERVISIE.  
INDIEN ANDERS DAN LEERSUPERVISIE: MINIMAAL 2 SUPERVISIETRAJECTEN 

 TENMINSTE 6 PE- PUNTEN BEHAALD 
 DEELGENOMEN AAN INTERVISIE OVER (LEER)SUPERVISIE MET MINSTENS 2 ANDERE  

LVSC- GEREGISTREERDE LEERSUPERVISOREN 
 TEN MINSTE 2 ACTIVITEITEN UITGEOEFEND 

Hierbij verklaar ik dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Ik ben op de hoogte van 
de kosten die registratie bij LVSC met zich meebrengt. Door het ondertekenen van dit formulier 
verbind ik me aan alle voorwaarden van LVSC. NB: Het is uw eigen verantwoordelijkheid als  
professional uw dossier bij te houden en desgevraagd te kunnen overleggen aan LVSC. 
 

 
Datum      …………………………………………………………………….………… 
 
Plaats     …………………………………………………………………….………… 
  
Handtekening     …………………………………………………………………….………… 
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Aanvraagprocedure herregistratie: 
-  Pagina 1 invullen, (digitaal) ondertekenen en mailen naar registratie@lvsc.eu. 
- U ontvangt van LVSC een ontvangstbevestiging. De aanvraag zal binnen één maand na  

ontvangst behandeld zijn.   
- Het kan zijn dat LVSC u in een steekproef vraagt alsnog de vereiste bewijsstukken te  

overleggen.  
 

 
Eisen voor herregistratie reglement 2014 
Om voor herregistratie als leersupervisor in aanmerking te komen moet de  
leersupervisor aantoonbaar aan de volgende voorwaarden voldoen. 
 
1. Geregistreerd zijn bij LVSC als supervisor en als leersupervisor;  

 
2. Voorwaarde lid van LVSC. 
 
3. De leersupervisor heeft tijdens de afgelopen 5 jaar minimaal 9 leerbegeleidingstra-

jecten gegeven, waarvan ten minste 3 leersupervisies, die aan de normen van LVSC 
voldoen. Van de maximaal 6 leerbegeleidingstrajecten die geen leersupervisie  
betreffen, moeten er ten minste 2 supervisiereeksen zijn volgens de LVSC-normen; 

 
4. De leersupervisor heeft deelgenomen aan 6 PE =24 uur scholing op het gebied van 

professioneel begeleiden van supervisoren (in opleiding), waarbij het  
programma inspeelde op het in ontwikkeling blijven als (leer-)supervisor; 

 
5. Deelname aan intervisie over (leer-)supervisie in een groep van tenminste 3 LVSC 

geregistreerde leersupervisoren van 15 bijeenkomsten binnen afgelopen 5 jaar; 
 
6. Hij of zij heeft in de 5 jaar na de (laatste) registratie ten minste 2 van de  

volgende activiteiten verricht: 
 

• het schrijven van een publicatie over supervisie of andere begeleidings-
vorm(en); 

• het deelnemen aan commissies of werkgroepen met betrekking tot het  
ontwikkelen van beleid inzake supervisie of andere begeleidingsvormen, al dan 
niet in het kader van LVSC; 

• het deelnemen aan een LVSC-werkgroep, LVSC-commissie, het College van 
Tuchtzaken, het bestuur of als regiocontactpersoon;  

• het geven van een workshop van tenminste één dagdeel over supervisie of  
andere begeleidingsvormen. 

 
 
(Zie LVSC Registratiereglement 2014, deel II, Hoofdstuk 2.8 vanaf bladzijde 11) 
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