LVSC BEROEPSREGISTRATIE
VOOR SUPERVISOREN

De trajecten
Leersupervisietraject

LVSC is de Landelijke Vereniging voor
Supervisie en Coaching, dé beroepsvereniging voor coaches, supervisoren
en andere professionals in de begeleidingskunde.

Registratie voor
studenten van erkende
supervisorenopleidingen

De leden zijn deskundige en betrokken begeleiders van mens en werk. In deze folder
vindt u informatie over de LVSC en de
registratie-eisen voor Supervisoren. LVSC
is een proactieve en ambitieuze beroepsvereniging met passie voor professioneel
begeleiden. Wij hopen dat we u binnenkort
mogen verwelkomen bij onze vereniging!

Om geregistreerd te worden als supervisor
bij LVSC heeft u een aantal verklaringen
nodig.
Ten eerste het aanvraagformulier, dit vindt
u op de website onder Beroepsregistratie.
De andere verklaringen vindt u ook op de
website. Zie www.lvsc.eu/beroepsregistratie. Hieronder vindt u informatie over de
trajecten en de voorwaarden voor registratie tot supervisor.

Beroepsregistratie
Supervisoren

De erkende opleidingen geven methodisch
didactische scholing (MDS) van minimaal
130 uren. Voor de verkorte of applicatieopleiding geldt dit niet, dat is minimaal
60 uur.

LVSC waarborgt de kwaliteit van haar
(geregistreerde) leden met een beroepsregister. Bij de start van uw opleiding tot
supervisor, kunt u al een registratie als
aspirant-supervisor aanvragen! Er zijn
registraties voor Aspirant-supervisor,
Supervisor, Leersupervisor en Docent
Supervisiekunde. Meer informatie over de
voorwaarden en de tarieven vindt u in deze
folder en op www.lvsc.eu/beroepsregister.

Geregistreerde docenten die u begeleiden
tijdens de studie mogen niet uw leersupervisor zijn. Leersupervisie moet door
een andere geregistreerde leersupervisor
gegeven worden. Het tweede leersupervisietraject regelt de student meestal zelf.
De leersupervisor bij het tweede traject
is dus iemand anders dan de eerste leersupervisor.

Een leersupervisietraject omvat minimaal
15 bijeenkomsten.
Een individueel traject heeft per bijeenkomst een minimale tijdsduur van 1 uur.
Een triade (2 supervisanten) heeft per
bijeenkomst een minimale tijdsduur van
1,5 uur.
Een groep van 3 supervisanten per bijeenkomst heeft een minimale tijdsduur van
2 uur.

Supervisietrajecten
Tijdens de leersupervisie geeft de Supervisor In Opleiding (SIO) minimaal twee
supervisietrajecten. Een supervisietraject
omvat minimaal 10 bijeenkomsten, de
samenstelling en tijdsduur is hetzelfde als
bij de leersupervisie. Een groep van 3 (dit is
het maximum aantal voor een supervisietraject van Supervisoren in Opleiding) heeft
een minimale tijdsduur van 2 uur.
Van de 2 supervisies moet er minimaal 1
gelijktijdig starten met de leersupervisie,
zodat deze uiterlijk tijdens de 2e bijeenkomst van de leersupervisie besproken
kan worden. De 2e supervisie mag na de 2e
bijeenkomst starten, maar mag niet eerder
eindigen dan na de 14e leersupervisiebijeenkomst. De SIO ziet er op toe dat beide
supervisies parallel lopen aan de leersupervisieperiode. Dit betekent dat tijdens
iedere leersupervisie minimaal 2 trajecten
ingebracht moeten worden en deels tege-

lijkertijd worden besproken.
In de twee leersupervisietrajecten dient de
SIO minimaal twee verschillende vormen
van supervisietrajecten te hebben gegeven.
De opleiding, inclusief twee leersupervisietrajecten moeten binnen maximaal 4 jaar
afgesloten zijn.

Aansluiting
bij relevante
beroepsorganisatie
Een voorwaarde voor een LVSCregistratie is lidmaatschap van of
aansluiting bij een relevante beroepsorganisatie die onder de paraplu van de NFBK valt (Nederlandse
Federatie voor Begeleidingskunde).
LVSC vindt het namelijk van belang
dat u voortdurend aandacht besteed
aan uw persoonlijke en professionele
ontwikkeling als Begeleidingskundige. Zodoende houdt u uw kennis
en vaardigheden op hoog niveau.
Onderstaande beroepsorganisaties
zijn aangesloten bij de NFBK: ABvC,
LVPW, LVSC, NIP, NOBCO, Noloc,
Nbpo. Zie ook www.nfbk.nl. Met uw
lidmaatschap bij de LVSC is dit dus
direct geregeld.

Inleveren bij aanvraag
voor registratie als
Supervisor
U kunt uw registratie aanvragen door onderstaande documenten op te sturen naar
de LVSC.
Een correct ingevuld en ondertekend
aanvraagformulier.
Een ondertekende kopie van het diploma
of de verklaringen van scholing 1 en 2 plus
het dossioma.
Een aparte ondertekende verklaring van
het goedgekeurde werkstuk, tenzij op het
dossioma vermeld en ondertekend door
een geregistreerd docent Supervisiekunde.
Van elke leersupervisie dient een aparte
verklaring ingeleverd te worden waarop
bovenstaande informatie vermeld staat en
is ondertekend door de SIO en de leersupervisor. Indien niet op de verklaring van
leersupervisie vermeld, dan dient de SIO
twee aparte supervisieverklaringen in,
ondertekend door de supervisanten, de
leersupervisor en de SIO zelf op de laatste
bijeenkomst. Indien de leersupervisor zelf
nog in opleiding is, dient de begeleidende
leersupervisor ook nog te tekenen.
Sommige opleidingen beschikken over
leersupervisieverklaringen waar alle
bovenstaande informatie op staat, dat is
ook voldoende. Hierop staan dus ook de
door de SIO begeleide supervisietrajecten
vermeld met groepsgrootte, tijdsduur en
aantal bijeenkomsten. In dat geval hoeft de
SIO geen aparte verklaringen in te leveren.

Inleveren bij aanvraag
voor registratie als
Aspirant-supervisor
Een registratie als Aspirant-supervisor
is al mogelijk vanaf de aanvang van uw
studie.
Dat kunt u aanvragen door het onderstaande in te leveren:
Een correct ingevuld en ondertekend
aanvraagformulier.
Een ondertekende verklaring van de
opleiding dat u gestart bent. (N.B. Geen
uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst).
Indien u alleen bovenstaande indient,
dient u binnen een jaar een verklaring van
MDS I en een verklaring van een goed
afgeronde Leersupervisie I in te leveren.
Een aspirant-registratie is maximaal
3 jaar geldig. U dient voor de afloop van de
registratiedatum alle resterende stukken in
te leveren voor uw definitieve registratie als
supervisor.

WAT DOET LVSC VOOR
PROFESSIONALS IN DE
BEGELEIDINGSKUNDE?
VOORDELIG!
STUDENTLIDMAATSCHAP
LVSC
LVSC verwelkomt studenten in
de Begeleidingskunde van harte
binnen de vereniging. U bent de
toekomstige professioneel begeleider, houdt het prachtige vak levend
en zorgt voor vernieuwing. De schat
aan ervaring en kennis binnen de
LVSC is een mooie aanvulling op
uw studie en biedt de kans op een
levenlang leren. Als student-lid
profiteert u direct van alle voordelen en betaalt u slechts de helft van
het lidmaatschapsgeld. Neem ook
deel aan (regionale) trainingen en
workshops, ontmoet vakgenoten
en ontvang mooie kortingen. U ontvangt direct kosteloos vier keer per
jaar het praktijkwetenschappelijke
Tijdschrift voor Begeleidingskunde.
Het vakblad is een middel om uw
kennis te verrijken en een visie op
de begeleidingskunde te ontwikkelen.
Heeft u interesse? Schrijf u
vandaag nog in via de website!

Wij stimuleren wetenschappelijke
kennis en de verdere ontwikkeling van
het vakgebied.
Wij informeren en adviseren onze leden
via (regio)bijeenkomsten, workshops,
trainingen, intervisiegroepen, nieuwsbrieven, vakliteratuur en de website.
In samenwerking met Kluwer geeft
LVSC het praktijkwetenschappelijke vakblad Tijdschrift voor Begeleidingskunde
uit. Leden ontvangen het blad kosteloos
als onderdeel van hun lidmaatschap.
We bieden een digitale kennisbank
(www.tsvb.nl) waar artikelen uit het
tijdschrift maar ook columns en andere
relevante artikelen staan.
LVSC is actief in de belangenbehartiging
van haar leden en biedt hen een online
profielpagina om beter gevonden te worden
door opdrachtgevers.
LVSC biedt daarnaast diverse kortingen
op het gebied van verzekeringen, congressen, e-coaching en vakliteratuur.
Speciaal voor studenten heeft LVSC
een studentlidmaatschap, waarbij u 50%
korting krijgt en direct van alle voordelen
geniet.
Wilt u meer informatie over LVSC en het
lidmaatschap? Op de website vindt u veel
handige informatie (www.lvsc.eu). Er is ook
een algemene LVSC folder. U kunt deze
downloaden op de website.

TARIEVEN

CONTACT & INFORMATIE

Contributie
De contributie bedraagt in 2014 €205,per jaar voor het reguliere lidmaatschap en
€102,50 voor het studentlidmaatschap.
Daarnaast betaalt u eenmalig entreegeld
van €13,50. U vindt de actuele tarieven op
de website.

Wilt u meer informatie, direct lid
worden of uw beroepsregistratie aanvragen? Neemt u gerust contact met
ons op.
U meldt zich aan als lid door het
aanmeldingsformulier in te vullen op
de website. De aanvraagformulieren
en standaardverklaringen voor uw
beroepsregistratie kunt u downloaden
op de website.

Beroepsregistratie
De kosten voor uw eerste beroepsregistratie bedragen €72,-, voor een tweede
beroepsregistratie €62,- en voor een derde
beroepsregistratie €52,- per jaar. Dit geldt
voor de beroepsregistraties als Aspirantsupervisor, Supervisor en Leersupervisor.
Voor een beroepsregistratie als Docent
Supervisiekunde betaalt u eenmalig €330,-.
U vindt de actuele tarieven op de website.

Website www.lvsc.eu
Telefoon 024-3662080
(ma t/m do van 9.00 -17.00 uur)
Mail info@lvsc.eu
Postadres
Postbus 38181
6503 AD Nijmegen
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.

