
Training Maatwerk naar Registercoach 

Bent u een supervisor die ook coacht? 

Steeds meer supervisoren verzorgen ook coaching naast supervisie. Supervisie en 
coaching lijken op elkaar: bij beide begeleidingsvormen gaat het om het stimuleren 
van een leerproces, is sprake van een professionele werkrelatie, worden gesprekken 
gevoerd, worden werkvormen ingezet, is zorgvuldige contractering aan de orde, etc. 
Behalve overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen coaching en supervisie. Als je 
de competentieprofielen met elkaar vergelijkt, valt op dat bij coaching aspecten als 
‘resultaatgerichtheid’ en ‘gerichtheid op de organisatiecontext’ expliciet aan de orde 
zijn. In supervisorenopleidingen komen deze beide aspecten minder expliciet aan 
bod. 

Resultaatgerichtheid en organisatiecontext 
Om als supervisor ook voor een erkenning als coach in aanmerking te komen, dient u 
aannemelijk te maken dat u ‘resultaatgerichtheid’ en ‘gerichtheid op de 
organisatiecontext’ in uw professionele handelen kunt hanteren. Door middel van een 
gerichte scholing laat u zien op welke wijze u beide aspecten concreet vormgeeft. 
Onderdeel van de scholing is ook positionering en profilering als coach op de markt. 

Maatwerktraining voor LVSC geregistreerd supervisoren 
Deze scholing is op maat gemaakt voor LVSC-geregistreerde supervisoren met 
coachervaring. Als u deze scholing succesvol afrondt, kunt u zich laten registeren als 
Registercoach bij LVSC. Meer informatie over deze registratiemogelijkheid vindt u 
op www.lvsc.eu/registratie/registratie coach. 

Criteria voor deelname 

 LVSC-geregistreerde supervisoren die beschikken over een actuele leer- of 
werkpraktijk als coach. Dat wil zeggen dat u -op moment van de bijscholing- 
daadwerkelijk een coachtraject uitvoert, onlangs een coachtraject heeft afgerond 
en/of een eigen coachpraktijk heeft. 

 Van deelnemers wordt verwacht dat zij circa 16 uur investeren als voorbereiding op 
de scholingsdagen. Deze tijd besteedt u ondermeer aan het schrijven van een Proeve 
van Bekwaamheid van circa vijf pagina’s. 

Praktische informatie 
Aantal deelnemers: 12- 24 personen. 
Data: De training is drie dagen (met een ongeveer een maand er tussen) en wordt 1 
of 2 keer per jaar ingepland door bureau LVSC. 
Tijd: 9.30 - 17.00 uur in de Schakel in Nijkerk http://www.deschakelnijkerk.nl/ 
Kosten: € 695,- (excl. BTW) 

Interesse? 
Als je interesse hebt, kun je een mail sturen naar info@lvsc.eu t.a.v. Henny Wilting. 
Zij zet je naam op de lijst. Bij voldoende mensen die interesse hebben, wordt een 
training ingepland in overleg met de trainer.  
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