
Sluit u aan bij dé beroepsvereniging 
voor professioneel begeleiders!

LANDELIJKE VERENIGING VOOR 
SUPERVISIE EN COACHING



LVSC is de Landelijke Vereniging voor 
Supervisie en Coaching, dé beroeps-
vereniging voor supervisoren, coaches 
en andere professionals in de bege-
leidingskunde. Onze leden zijn des-
kundige en betrokken begeleiders van 
mens en werk. 

LVSC is een proactieve beroepsvereniging 
met passie voor professioneel begeleiden 
die inzet op (praktijkwetenschappelijke) 
kennis en kunde. Wij stimuleren de profes-
sionele ontwikkeling van onze leden en 
het vakgebied. Wij informeren, faciliteren 
en adviseren onze leden (en hun beroeps-
praktijk). LVSC is ruim 35 jaar actief in de 
belangenbehartiging van haar leden en de 
ontwikkeling van het vakgebied. Kortom 
een ervaren en deskundige partner voor 
professionals. 

VOORDELEN LIDMAATSCHAP
Als professional is het van belang om 
doorlopend aandacht te hebben voor uw 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
Dit om uw cliënten deskundig en professio-
neel te begeleiden. LVSC biedt u een goed 
thuis en heet u graag welkom! 

Het lidmaatschap geeft u tal van voordelen:   
• Netwerk van ruim 2300 vakgenoten

en 30 opleidingen
• Professionele gedragscode
• Beroepsregistratie
• Deelname aan Intervisiegroepen
• Kennisontwikkeling in 14 regio’s
• Vier keer per jaar Tijdschrift voor

Begeleidingskunde
• Digitale kennisbank
• Professioneel websiteprofiel

(vindbaar voor opdrachtgevers)
• Ledennet en nieuwsbrieven met

handige informatie
• Korting op Summer University (ANSE)
• Mooie kortingen op

beroepsverzekeringen,
e-Coachapplicaties en vakliteratuur

• Een 2-jaarlijks LVSC congres
• Belangenbehartiging door deelname

aan HRZON
• Leden bepalen de koers van de

vereniging

TIJDSCHRIFT VOOR 
BEGELEIDINGSKUNDE
LVSC heeft een eigen vakblad voor profes-
sioneel begeleiders. Het Tijdschrift voor 
Begeleidingskunde is het eerste praktijk-
wetenschappelijke vakblad over professio-
neel begeleiden en verschijnt vier keer per 
jaar. Het blad biedt verdiepende artikelen 
over begeleidingskunde in de volle breedte 
en dynamiek door de wisselwerking tussen 
wetenschappers, professionals, opleiders 
en de markt. Praktijkwetenschappers 
en reflecterende professionals schrijven 
inhoudelijke artikelen en streven naar de 
ontwikkeling van een standaard voor pro-
fessioneel begeleiden. 

Gratis proefexemplaar? 
Wilt u een gratis proefexemplaar ontvan-
gen? Maak dan een gratis websiteaccount 
aan op www.lvsc.eu én mail het verzend-
adres naar info@lvsc.eu.

BEROEPSREGISTRATIE
LVSC waarborgt de kwaliteit van haar leden 
door hen de mogelijkheid te bieden zich 
te laten registreren in het LVSC beroeps-
register. We hanteren een periodieke 
herregistratie om de kwaliteit continu te 
waarborgen. Naast het volgen van een 
LVSC erkende opleiding vindt LVSC het 
van belang dat u een beroepsleven lang 
werkt aan uw professionele en persoonlijke 
ontwikkeling. Voordat uw (her)registratie 
wordt toegekend, wordt bekeken of u aan 
alle voorwaarden voldoet op het vlak van 
opleiding, trajecten, supervisie, intervisie, 
permanente educatie etc. Er is een interne 
audit commissie en een externe audit 
organisatie die de LVSC controleert of de 
registratieaanvragen op de juiste wijze zijn 
behandeld. 

“Ik vind mijn vak als counselor, 
  coach & supervisor geweldig en ik  
  kies daarom voor professionaliteit.  
  Daarbij is het van belang dat ik  
  zelf ook blijf leren en op de hoogte  
  blijf van nieuwe ontwikkelingen.” 

STUDENTLIDMAATSCHAP
LVSC verwelkomt ook studenten in de 
begeleidingskunde van harte binnen de 
vereniging. U bent de toekomstige pro-
fessioneel begeleider, houdt het prach-
tige vak levend en zorgt voor vernieu-
wing. De schat aan ervaring en kennis 
binnen de LVSC is een mooie aanvulling 
op uw studie en biedt de mogelijkheid 
tot een levenlang leren. Daarom is er 
voor studenten in de begeleidingskunde 
het studentlidmaatschap. Als student-
lid profiteert u direct van alle voordelen 
en betaalt u slechts de helft van het 
lidmaatschapsgeld.

U kunt direct deelnemen aan trainingen 
en workshops in diverse regio’s, ontmoet 
vakgenoten en profiteert van diverse 
kortingen. U ontvangt tevens kosteloos 

het praktijkwetenschappelijke Tijdschrift 
voor Begeleidingskunde. Het vakblad is 
een middel om uw kennis te verrijken 
en een visie op de begeleidingskunde te 
ontwikkelen. Het studentlidmaatschap 
geldt voor de duur van uw opleiding. 

Heeft u interesse? Schrijf vandaag 
nog in via de website!

"De LVSC is voor mij een ontmoe- 
  tingsplaats, een inspiratiebron,  
  een belangrijke speler op het veld  
  van professionele begeleiding, en  
  een steunpunt voor de bewaking  
  en verhoging van de kwaliteit van  
  supervisie en coaching."

Registreren als coach of supervisor?  
LVSC heeft verschillende beroepsregis-
traties: LVSC-registercoach, (aspirant-) 
supervisor, leersupervisor en docent 
supervisiekunde.
Wilt u meer informatie of een registratie 
aanvragen? Vraag de betreffende regis-
tratiefolder aan via info@lvsc.eu of kijk op 
de website voor de voorwaarden en het 
aanvragen van uw registratie. 

Sijtze de Roos 
VOORZITTER ANSE

Angela de Witte
LVSC LID

50%
KORTING! 



Om de interactie en het delen  
van kennis te bevorderen tussen 
Professioneel begeleiders heeft  
LVSC een open LinkedIn groep. 
U vindt de groep door te zoeken op 
LVSC in de categorie groepen.

Wilt u als eerste op de hoogte  
zijn van nieuws, activiteiten, tips  
en onderzoek over professioneel  
begeleiden? Volg de LVSC ook op  
twitter: @LVSCeu. 

RAAD VOOR 
BEGELEIDINGSKUNDE
Wij vinden het van groot belang dat de 
buitenwereld (markt, klanten, wetenschap-
pers, opleiders) kritisch met ons meekijkt. 
Daartoe adviseert de externe Raad voor 
Begeleidingskunde, met vertegenwoordi-
gers van de markt, wetenschap en oplei-
dingen, LVSC over de ontwikkelingen in de 
samenleving en de eisen die de markt stelt. 

NATIONAAL EN 
INTERNATIONAAL VERENIGD
LVSC is aangesloten bij HRZON, een 
grootschalige samenwerking tussen 11 
Nederlandse beroepsverenigingen op het 
vlak van Mens en Organisatie. Zo kunnen 
we samen een vuist maken om de belan-
gen van onze leden te behartigen en elkaar 
versterken. 

Internationaal is LVSC verenigd in ANSE 
(Association of National Organisations for 
Supervision in Europe). LVSC leden hebben 
de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij 
internationale intervisiegroepen van ANSE. 
Zie voor meer informatie www.anse.eu. 

CONTRIBUTIE
Kijk voor de kosten van het  
lidmaatschap op www.lvsc.eu

CONTACT & INFORMATIE
Wilt u meer informatie 
of direct lid worden van LVSC? 

Website www.lvsc.eu  

Telefoon 024-3662080 
(ma t/m do van 9.00-17.00)

Mail info@lvsc.eu 

Postadres
Postbus 38181
6503 AD Nijmegen

Prof. dr. Erik de Haan 
HOOGLERAAR ORGANISATIE  
ONTWIKKELING & COACHING EN 
DIRECTEUR CENTRE FOR COACHING, 
ASHRIDGE  BUSINESS SCHOOL

“De LVSC is wat mij betreft een 
  brandpunt van professionele  
  begeleiding. Of je nu coach bent, 
  facilitator, leerbegeleider of  
  supervisor.”

Word lid van de open LVSC-Linkedin 
groep. Deel uw kennis en discussieer 
mee!

Volg @LVSCeu voor nieuws,  
activiteiten, tips en onderzoek  
over professioneel begeleiden.




