Registratiecriteria

StiR en haar omgeving

StiR vindt het belangrijk dat de criteria om je te

StiR wil het vak van professioneel begeleiden naar

De kwaliteit van het vak van professioneel be-

gesprek met vertegenwoordigers van verschillende

registreren bij StiR eenvoudig en eenduidig zijn.
geleiden moet gewaarborgd zijn. De criteria zijn
in overleg met de beroepsgroep vastgesteld en

opgenomen in het StiR Registratie Reglement op
onze website.
Registratie

Registratie is heel eenvoudig en kan online via
onze website. Heb je een door StiR erkende

opleiding afgerond? Upload dan jouw diploma en
vul het formulier in. Je krijgt daarna toegang tot

een hoger plan tillen. Daarom zijn wij voortdurend in
partijen binnen het coachings- en begeleidingsvak,

zoals beroepsverenigingen, opleiders en (potentiële)
opdrachtgevers.

Onderling wisselen wij ervaringen in inzichten uit
over het vakgebied, certificering en registratie.
Op die manier werken we aan de continue

professionalisering van de inhoud van het vak

gebied, ons keurmerk en ons registratieproces.

Professioneel
begeleider?
Laat je
registreren bij
Stichting
Registratie

een eigen account waarin je 24/7 toegang hebt tot
jouw dossier.

Herregistratie

Na 5 jaar krijg je de vraag om je te herregistreren
(voor organisatiecoaches is dat na 2 jaar).

Alle activiteiten die je verricht op het vlak van bij-

en nascholing, intervisie en begeleidingstrajecten,
kan je bijhouden in jouw eigen online dossier.
De normen voor herregistratie staan in ons
Registratie Reglement.

Kosten van (her)registratie

Ben je benieuwd naar de kosten? Meer informatie
is te vinden op onze website www.stir.nu.

www.stir.nu
e info@stir.nu
t

013 - 594 41 55

Wat is StiR?

Waarom registreren
bij StiR?

Voordelen registratie
bij StiR

StiR is het onafhankelijke keurmerk voor

•	
Het beroep professioneel begeleider is een vrij

•

professioneel begeleiders zoals coaches,

teamcoaches, supervisors en organisatiecoaches.
Het keurmerk is een bewijs van kwaliteit. Hierdoor
weten cliënten en opdrachtgevers dat ze met

een goede en goed geschoolde professioneel
begeleider te maken hebben.

Op onze website zijn de openbare registers te

raadplegen van de diverse categorieën begeleiders.
Daar kun je ook een overzicht vinden van de door

beroep. Iedereen kan zich uitgeven als coach,

teamcoach, supervisor of organisatiecoach. Met

•	
Met een registratie bij StiR kan je aantonen

plaats of specialisatie.

•	
Registratie bij StiR geeft een bewijs van

kwaliteit en geeft aan dat je het belangrijk

dat je het vak op een kwalitatief hoog niveau
uitoefent en de toetsing hiervan door een

onafhankelijke partij belangrijk vindt. Hiermee
ben je onderscheidend in de markt.

vindtjouw vakkennis te onderhouden.
•

gemakkelijk.
•

www.stir.nu. Kun je het antwoord op jouw vraag
daar niet vinden? Mail ons dan op info@stir.nu

kennis en professionaliteit op peil te houden,
online dossier. Dat maakt herregistratie heel

kwaliteitseisen.

Wil je meer weten over StiR? Kijk dan op

Alle activiteiten die je doet om jouw vak
kun je continu bijhouden in jouw eigen

StiR erkende opleidingen die voldoen aan onze

Meer informatie

gemakkelijk vinden in het online register.

Hierin kunnen zij zoeken op naam, sector,

een StiR registratie kan je laten zien dat je goed
opgeleid bent.

Cliënten en opdrachtgevers kunnen je

Als StiR geregistreerde mag je het StiR-

keurmerk en bijbehorende logo voeren in jouw
eigen communicatie-uitingen.

•

StiR heeft een gedragscode voor haar

geregistreerden en een klachtreglement.

Deze gedragscode en het klachtreglement

bieden een extra bewijs van professionaliteit

en zekerheid voor jouw cliënten en opdrachtgevers.

