Criteria voor
registratie

StiR en haar
omgeving

StiR vindt het belangrijk dat de criteria eenvoudig

StiR is in gesprek met vertegenwoordigers van

zijn en blijven en tegelijk kwaliteit waarborgen.

verschillende partijen binnen het coachings- en

begeleidingsvak,


zoals

beroepsverenigingen,

Registratie kan:

opleidingen en (potentiële) opdrachtgevers om zo

Na het afronden van een door StiR erkende oplei-

het vak van professioneel begeleiden naar een

ding in de afgelopen 5 jaar.

hoger plan te tillen.

Na een assessment bij GITP (via EVC-procedure:
Elders Verworven Competenties).

Door het uitwisselen van ervaringen en inzichten
met betrokken partijen op het gebied van certifi-

Herregistratie:

cering, registratie en de inhoud van het vak van

Na 5 jaar vragen wij u zich te laten herregistreren.

professioneel begeleiden wil StiR werken aan de

StiR faciliteert voor een groot deel het proces van

continue professionalisering van de:

herregistratie als het gaat om het aangeven van het

•

Registratieorganisatie

moment van herregistratie, het digitaal verwerken

•

De inhoud van het vak van professioneel


van bewijsstukken en het kunnen inloggen door de

begeleiden

Professioneel
begeleider?
Laat je
registreren bij
Stichting
Registratie
www.stir.nu
e

info@stir.nu

t

013 - 594 41 55

professioneel begeleider om zijn/haar gegevens bij
te werken.
Kosten:
Geregistreerd zijn bij StiR kost 100 euro per jaar.
Meer informatie over registratie en herregistratie
vindt u op www.stir.nu
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Wat is StiR?

Waarom registreren
bij StiR?

Voordelen registratie
bij StiR

•

StiR is het onafhankelijk register voor pro

Het beroep professioneel begeleider is een vrij

•

fessioneel begeleiders in Nederland. Een

beroep. Iedereen kan zich uitgeven als coach,


professioneel begeleider is bijvoorbeeld coach,

teamcoach, supervisor of organisatiecoach.

teamcoach, supervisor of organisatiecoach
•

StiR heeft een register dat online doorzoekbaar is voor cliënten en opdrachtgevers;

•

Het StiR-keurmerk en logo kunt u voeren in

StiR is een keurmerk waarmee u kunt aantonen dat

uw

Het register is een keurmerk voor kwaliteit. Het

u op een kwalitatief hoog niveau uw vak uitoefent

begeleider en u kunt zich op deze manier

geeft inzicht in beschikbare specialisaties én

en u hierin toetsing, ontwikkeling en transparantie

onderscheiden in de markt;

de opleidingen die op het gebied van profes

belangrijk vindt. Hiermee onderscheidt u zich in de

sioneel begeleiden erkend zijn

markt.

•

communicatie-uitingen

als

zelfstandig

StiR kent een gedragscode en heeft een

klachtreglement;

•

Met registratie bij StiR heeft u een onafhan-

Onderscheidend

ten

opzichte

van

beroeps-

kelijk kwaliteitskeurmerk voor uw cliënten en

en brancheverenigingen is dat het keurmerk

opdrachtgevers

onafhankelijk is en dus niet is gekoppeld aan het

Coaching en toegang tot de archieven van alle

lidmaatschap van een beroepsvereniging.

vakbladen via professioneelbegeleiden.nl;

•

Gratis digitale ontvangst van Tijdschrift voor

Kortom:
meer zekerheid en vrijheid én ontdaan van elke

•

twijfel in partijdigheid.

25% korting op papieren uitgaven van een

aantal relevante vakbladen

•

Toetsen van kwaliteit van geregistreerde

begeleiders op basis van vertrouwen;

•

Hulpmiddel waarmee u kunt aantonen dat u
uw vak en professie hebt onderhouden.
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