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Certificeringreglement Vakbekwaam Coach 
 

 
Toelatingseisen	  
Deelnemers hebben:  

• Minimaal MBO niveau. 

• Werken in een praktijk waar het 
geleerde kan worden toegepast (of zijn 
bereid een oefenpraktijk te starten). 

• Hebben een positieve, helpende 
houding en zijn geïnteresseerd in de 
psychologie van de mens. 

• Bezitten elementaire gespreksvaar-
digheden, zoals empathie, open vragen 
stellen en samenvatten. 

Deelnemers zijn 16 jaar of ouder. 
 
Deelnemers tonen dit aan middels een 
kopie identiteitsbewijs en het invullen van 
de inschrijvingsverklaring.  

Certificeringprocedure	  
Er is geen schriftelijk examen. De toetsing 
van vakbekwaamheid vindt plaats aan de 
hand van: 

 observatie door de trainer tijdens de 
training. De deelnemer dient actief aan 
de training deel te nemen en het 
geleerde toe te passen tijdens 
rollenspellen en oefensituaties; 

 een praktijkopdracht die de deelnemer 
in de eigen (oefen) praktijk uitvoert 
met minimaal 1 persoon die in de 
tussenliggende periode van het 1e en 
3e dagdeel van de training minimaal 
twee coaching sessies van de 
deelnemer heeft ontvangen. Hiervan 
maakt de deelnemer een verslag en 
levert deze in voor start van het 3e 
dagdeel training. De trainer kan ervoor 

kiezen om het coachverslag te laten 
toelichten door de deelnemer;  

 een groepscasus tijdens het 3e en 
laatste dagdeel. De deelnemer dient 
actief aan de groepscasus deel te 
nemen en blijk te geven de stof te 
begrijpen en toe te kunnen passen. 

 
Tijdens de training wordt aan de hand van 
het coach gespreksmodel toegelicht waar 
het coachverslag aan dient te voldoen. 

Toetsing/certificeringeisen	  
De groepscasus en de praktijkopdracht 
dienen met een positief resultaat 
afgerond te worden. Het coachverslag 
dient tijdig ingeleverd te zijn.  
 
De trainer beoordeelt de groepscasus en 
het coachverslag met een voldoende of 
een onvoldoende.  
Verder is 80% aanwezigheid vereist.  
 
Deelnemers ontvangen uiterlijk twee 
weken na afronding van de training 
uitslag. Indien de deelnemer niet aan de 
certificeringeisen voldaan heeft, wordt dit 
toegelicht door de trainer. Een beslissing 
van de trainer staat open voor bezwaar. 

Certificatie	  
Deelnemers ontvangen na het voldoen 
aan alle vereisten een Certificaat van 
deelname en mogen de titel Vakbekwaam 
Coach voeren. 
Voor gewichtsconsulenten en diëtisten 
geldt dat zij de titel ‘Slank Coach’ mogen 
voeren.

 


