Moet ik lid zijn van een
beroepsvereniging?

Kosten?

Nee, dat hoeft niet. Iedereen die zich wil inschrijven

Geregistreerd zijn bij St!R kost 100 euro per jaar.

bij St!R moet voldoen aan de gestelde eisen. Deze

Meer weten? Kijk op www.stir.nu

eisen staan voor kwaliteit. De wijze waarop je als
coach of supervisor aan die kwaliteit komt, is aan
jou. Wij begeleiden je daar niet in en we schrijven
je niets voor. We toetsen je professionele kwaliteit
en bemoeien ons niet met de wijze waarop je die
hebt verkregen. Beroepsverenigingen kunnen je
– met hun aanbod – helpen je professionaliteit te
ontwikkelen, maar het is aan jou of je daar wel of
geen gebruik van wil maken. St!R is niet aan één
van de beroepsverenigingen gelieerd.

Professioneel
begeleider?
Laat je
registreren!

Wat is St!R?

Wat heb ik aan St!R?

Aan welke eisen
moet ik voldoen?

St!R staat voor Stichting Registratie. St!R is een

Als professioneel begeleider (denk aan coach,

Om de status van erkend, certified coach of

onafhankelijk register voor beroepsbeoefenaren

supervisor) heb je een beroep dat helaas nog niet

supervisor door St!R te mogen voeren, moet je

op het gebied van coaching en begeleiding.

beschermd is. Iedereen kan zich dus coach of

voldoen aan een set criteria.

supervisor noemen. Dagelijks komen er nieuwe
St!R maakt zich sterk voor een kritische en

coaches en supervisoren bij. Het is belangrijk te

De criteria zijn vastgesteld door een commissie

rechtvaardige beoordeling en bewaking van de

kunnen aantonen dat je geschoold, professioneel

bestaande uit mensen die hun sporen verdiend

kwaliteit van professioneel begeleiders. Onze

en vakbekwaam bent. Dat kan door je in te

hebben en kritisch volgen wat de ontwikkelingen

visie wordt zichtbaar door inzet van passie en

schrijven in het register van St!R.

zijn op het gebied van effectiviteit van professioneel

communicatie in alle werkvelden die het vak van

begeleiden. St!R vindt het belangrijk dat de criteria

professioneel begeleider raken en voeden met

Een register is een keurmerk voor kwaliteit. Het

eenvoudig zijn en blijven. En dat ze werkelijk staan

kennis en ontwikkeling.

geeft ook inzicht in beschikbare specialisaties én

voor effectiviteit van de professional. Daarnaast

de opleidingen die op het gebied van professioneel

wil St!R voorkomen dat er te veel niveaus van

begeleiden erkend zijn. Het vereenvoudigt dus het

deskundigheid ontstaan. St!R kent 3 niveaus:

zoeken voor zowel (aankomend) begeleiders als

erkend coach, certified coach en supervisor. Zo

(potentiële) klanten.

simpel mogelijk dus. De eisen voor erkenning vind
je op onze website www.stir.nu

