
LEEST U DEZE BRIEF A.U.B. AANDACHTIG DOOR 
 
Nijmegen, 21 november 2011 
 
Geacht LVSC-lid, 
 
Met deze brief wil LVSC al haar leden (dat zijn niet-geregistreerde leden, geregistreerde supervisor 
leden en/of leden die Erkend Coach zijn) graag informeren over de LVSC Registratie en het 
lidmaatschap vanaf januari 2012. LVSC heeft op 1 november jl. al een brief gestuurd naar haar leden 
die Geregistreerd Supervisor zijn om ze te informeren over de LVSC Supervisie Registratie vanaf 
januari 2012. In deze brief vindt u duidelijk op een rij welke registraties LVSC in beheer heeft 
teruggenomen en voor welke registratie LVSC haar register opent per januari 2012. Daarnaast 
worden de tarieven voor registraties en lidmaatschap voor 2012 vermeld.   
 
Er is een aantal mogelijkheden voor registratie vanaf januari 2012. Hieronder vindt u een duidelijk en 
helder overzicht. Ook leest u  meteen terug welke eventuele actie u dient te ondernemen voor de 
verschillende mogelijkheden voor Registratie.  
 
SUPERVISOR- EN COACHREGISTRATIES BIJ LVSC PER januari 2012 
Per januari 2012 neemt LVSC het beroepsregister voor supervisoren terug en opent ook de 
mogelijkheid voor coaches om zich te registreren.  
 
1. SUPERVISORREGISTRATIE BIJ LVSC 
Wat betreft uw Supervisor registraties (Aspirant supervisor, Supervisor, Leersupervisor en Docent 
Supervisiekunde) heeft u de volgende opties;  
 
Optie 1: U wilt als Supervisor geregistreerd staan bij LVSC per 1 januari 2012 

- Uw registratie gaat automatisch over naar het LVSC register.  
- Zekerheidshalve (ter voorkoming van onnodige misverstanden) adviseert LVSC u om uw 

registratie vóór 1 december 2011 op te zeggen bij St!R. 
NB: Om het gemakkelijk voor u te maken kunt u deze mail meteen beantwoorden met: Ja 
ik zeg op bij St!R. Vermeld daarbij a.u.b. uw voor- en achternaam. LVSC handelt uw 
opzegging verder af bij St!R. Indien u al heeft opgezegd, hoeft u niet te reageren op deze 
mail.  

 
Optie 2: U wilt als Supervisor geregistreerd staan bij St!R per 1 januari 2012 

- U zegt per mail op bij LVSC (info@lvsc.eu)  
- U meldt zich per mail aan bij St!R (info@stir.nu ) 

 
Optie 3: U wilt niet meer geregistreerd staan als Supervisor bij St!R en ook niet meer bij LVSC per 
januari 2012 
 - U zegt op bij St!R (info@stir.nu )  en u zegt op bij LVSC (info@lvsc.eu ) voor 1 december 
 2011 
  
Optie 4: U heeft nog geen registratie als Supervisor en wilt deze aanvragen bij LVSC 
 - U stuurt een mail aan info@lvsc.eu met het verzoek om een aanvraagformulier Registratie  
 Supervisor. Het  ingevulde aanvraagformulier inclusief gevraagde bewijsmaterialen stuurt u 
 per post aan LVSC. 
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2. COACHREGISTRATIE BIJ LVSC 
Per direct  is de LVSC-registratie mogelijk voor alle Coaches die de volgende opleiding met succes 
hebben afgerond: 

 De LVSC- training “Maatwerk naar Erkend Coach”  

 De applicatieopleiding “Masterclass Individuele coaching” bij de Haagsche Hogeschool  

 De applicatieopleiding “Applicatiecursus Coaching” bij de Christelijke Hogeschool Ede  
 
Uiteraard zijn overige Coaches ook van harte welkom bij LVSC. Het bestuur streeft ernaar om z.s.m., 
maar uiterlijk 1 april 2012 de eisen voor overige Coach registraties te presenteren. Wij zullen u 
daarover z.s.m. informeren. Houd de website echter ook in de gaten! www.lvsc.eu . 
 
Welke opties zijn er voor uw (huidige) registratie als coach? 
 
Optie 1: U wilt bij LVSC geregistreerd staan als coach en uw registratie als Erkend Coach! bij St!R 
opzeggen 

- U stuurt een mail naar info@lvsc.eu om u aan te melden 
- U vermeldt dat u één van de bovenstaande trainingen/opleidingen heeft afgerond én dat u 

bij LVSC geregistreerd wilt worden als coach. 
- Stuur vóór 1 december een mail naar St!R, info@stir.nu  om uw registratie als Erkend Coach! 

op te zeggen. 
 
Optie 2: U wilt bij LVSC geregistreerd zijn als coach én bij St!R geregistreerd blijven als Erkend 
Coach! 

- U stuurt een mail naar info@lvsc.eu 
- U vermeldt dat u één van de bovenstaande trainingen/opleidingen heeft afgerond én dat u 

bij LVSC geregistreerd wilt worden als coach. 
- Uw huidige registratie bij St!R laat u gewoon doorlopen. U hoeft geen mail te sturen aan 

St!R.  
 
Optie 3: U wilt alleen geregistreerd staan als Erkend Coach bij St!R 

- U hoeft niets te doen. Indien u nu geregistreerd staat als Erkend Coach! blijft u geregistreerd 
staan bij St!R. 

 
Optie 4: U bent nog niet geregistreerd als coach maar voldoet aan bovenstaande eisen en wilt u 
laten registreren als coach bij LVSC 

- U stuurt een mail aan info@lvsc.eu met het verzoek om een aanvraagformulier Registratie 
LVSC-coach. Het  ingevulde aanvraagformulier inclusief gevraagde bewijsmaterialen stuurt u 
per post aan LVSC. 

 
3. TARIEVEN REGISTRATIES EN LIDMAATSCHAP 
 
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. U vindt de voordelen nog eens op een rij op de website. Onder het kopje ‘Over LVSC’. Een 
belangrijk voordeel van lidmaatschap bij de LVSC ten aanzien van de registratie is dat leden  hun 
stem kunnen laten gelden bij de ALV. 
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Voor het kalanderjaar 2012 worden de lidmaatschapskosten bij LVSC niet verhoogd. De contributie 
blijft  €185,-. We streven er naar om de Registratiekosten zo laag mogelijk te houden. Hieronder 
vindt u een overzicht van alle tarieven.  
 
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 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* 
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, 
 
 
Bestuur LVSC 
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