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AANVRAAGFORMULIER 

ERKENNING COACHOPLEIDING 
 

CONFORM OVERGANGSREGELGEVING OPLEIDINGEN LVSC (2019-2024) 
 

 

Opleidingsinstituut: 

 
Naam:………………………………………………………………………………………….……………………………..
  
Adres:………………………………………………………………………………………….……………………………..
  
Postcode:…………………………………Plaats:……………………………………………………………….…….. 
 
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 
  

 

 
Wilt u s.v.p.: 
- alle bijlagen doornummeren en deze nummers waar gevraagd op het 

aanvraagformulier vermelden; 
- het formulier zo volledig mogelijk invullen, blz. aangeven en tekst markeren of tekst 

overtypen; 
- de nieuwste uitgave van de opleidingsgids of een equivalent daarvan als bijlage 

meezenden; 
- van het hele dossier EEN pdf. maken, als dat kan en dit mailen naar 

registratie@lvsc.eu?  
- Aanvragen worden behandeld in overeenstemming met de bovengenoemde 

regelgeving. 
- U ontvangt een bevestiging van ontvangst van uw aanvraag. 

mailto:registratie@lvsc.eu
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1. Gegevens aanvrager van erkenning coachopleiding  
 

1.1 Gegevens rechtspersoon van de opleiding waarvoor erkenning wordt aangevraagd 
 

Naam rechtspersoon: ………………………………………………………………………………………………  
 

Bezoekadres:…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode:…………………………………………….. Plaats:…………………………………………………….  

 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………..............  
 
 

1.2 Gegevens contactpersoon voor de erkenningsaanvraag  
 

Voor- en achternaam: ………………………………………………………………………………………………… 
 

Postadres: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Postcode:…………………………………  Plaats:………………………………………………………… 
 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………… 
 

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.3 Gegevens over het juiste factuuradres voor de erkenningaanvraag  
 

Organisatie: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
t.a.v.: de heer / mevrouw/ afdeling ……………………………………………………………………………. 
 

Postadres: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Postcode:…………………………………  Plaats:………………………………………………………… 
 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………… 
 

E-mailadres (de factuur wordt per e-mail gestuurd):…………………………………………………… 
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2. Gegevens van de coachopleiding 
 
2.1 Naam van de opleiding waarvoor erkenning wordt aangevraagd: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2.2 Omvang van de opleiding 

 
2.2.1 Contacturen (minimaal 130 contacturen)  

- Het aantal uren in aanwezigheid van de opleider: ………………………………… 

- Zie pagina …………………………… van de opleidingsgids 

 
2.2.2 Studiebelastinguren (minimaal 350 met specificatie) 

  
- Aantal uren studiebelasting . …………………………………. 

- Zie pagina …………………………… van de opleidingsgids 

3. Achtergrond opleiders die de opleiding uitvoeren.  
Voeg hierbij de cv’s waarin namen, relevante opleidingen, werkervaringen, evt. registratie als 
coach, relevante publicaties, deskundigheidsbevordering op het gebied van coaching in 
opgenomen zijn. 

 
Zie bijlage nummer:…………. 

4. Voorwaarden toelating 
Een beschrijving van de toelatingsvoorwaarden die de opleiding hanteert, de studenten dienen 
bij de aanvang een door opleiding en/of ervaring NLQF 6 niveau te hebben verkregen. 
 

4.1 Wat zijn de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding? 
 

- Zie pagina …………………………… van de opleidingsgids 

- Zie bijlage nummer: ……………………………………………… 

4.2 Verantwoording van de toelatingseisen 
 

- Zie pagina …………………………… van de opleidingsgids 

- Zie bijlage nummer:…………. 

4.3 Openbare stukken / LVSC 
In openbare stukken geeft de opleiding heldere informatie aan de studenten over de 
mogelijkheden tot registratie als Registercoach bij LVSC. 
 
- Zie pagina …………………………… van de opleidingsgids 
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5. Aantal deelnemers aan de opleiding 
Informatie over de deelnemers die de opleiding volgen. 
 
Aantal deelnemers 
- Minimaal: ……………………………  

- Zie pagina: …………………………… van de opleidingsgids 

- Maximaal: ……………………………  

- Zie pagina …………………………… van de opleidingsgids 

Aantal deelnemers dat is toegelaten met een voortraject dat afwijkt van de criteria  
Het aantal deelnemers dat is toegelaten met een voortraject dat afwijkt van de NLQF 
kwalificatie op niveau 6. 

 
- …………………………… deelnemers van de groep 

- Zie pagina …………………………… van de opleidingsgids 

 

6. Invulling van de leerroute 

 
6.1 Vormt het narratief van een coach (zie website www.lvsc.eu) het uitgangspunt, waarop de 

opleiding is ontworpen en wat als eindterm wordt gehanteerd?  
 

- Ja  /  Nee 

- Zie bijlage nummer …………..voor de toelichting 

6.2 Welke eisen worden er gesteld aan de deelnemers in het concreet opdoen van coachervaring?  
Coachen kun je niet leren zonder praktijkervaring op te doen. De student doet tijdens opleiding 
minimaal 40 uur coachpraktijkervaring op. 
 
Zie bijlage nummer ………….. voor de toelichting 
 
Zie pagina ………………………. van de opleidingsgids 

 
 
6.3 Wat is de visie op coaching zoals deze gehanteerd wordt in de opleiding? 

   
Zie bijlage nummer …………..voor de toelichting  

 
 

6.4 Overzicht van de onderwerpen en thema’s die worden behandeld in de opleiding? 
 
   Zie bijlage nummer …………..voor de toelichting 
 
 

http://www.lvsc.eu/
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6.5 Welke verplichte literatuur wordt er gebruikt in de opleiding? 
 
Zie bijlage nummer …………..voor de toelichting  

 
 

6.6 Welke didactische uitgangspunten hanteert de opleiding en hoe wordt deze concreet vorm 
gegeven in samenhang met het narratief? 
 

Zie bijlage nummer …………..voor de toelichting 
 

7. Bewijs van deelname na succesvolle afronding van de opleiding 
Voeg een ongeldig gemaakt certificaat als voorbeeld toe.  
 
Zie bijlage nummer ………….. 
 

 
Totaal aantal bijlagen:………………………. 

 
NB: LVSC mailt de contactpersoon van de opleiding enkele malen per jaar met informatie over 

relevante en actuele ontwikkelingen voor de opleidingen, binnen LVSC en het 
beroepenveld. Indien u deze informatie niet op prijs stelt kunt u zich hiervoor in de eerste 
mail afmelden. 

 
Hierbij verklaar ik dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Ik ben op de hoogte  
van de kosten die erkenning bij LVSC met zich meebrengt. Door het ondertekenen van dit  
formulier verbind ik me aan alle voorwaarden van LVSC. 
 
Datum:  …………………………………………… 
 
Plaats:  ……………………………………………. 
 
Handtekening: ……………………………………………. 

 
 

Het dossier scannen in EEN pdf. in de goede volgorde, als het kan en dan mailen naar 
registratie@lvsc.eu 

mailto:registratie@lvsc.eu

