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ALGEMENE BEPALINGEN 

Op dit document ICR.AD.007.NL (Toelatingsaudit medically qualified coach) zijn van toepassing:  

1. Document GNG.RD.003.NL Algemene bepalingen voor alle documenten  

2. Document GNG.PD.001.NL Reglement audits 

3. Document ICR.AD.001.NL Toelatings audit document vereisten (*) 

De hiervoor genoemde documenten staan gepubliceerd op onze websites en zijn hierbij als herhaald en ingelast 

aangemerkt. 

 

(*) 

!! Raadpleeg dit document !!  

In dit document: de volledige omschrijving en alle kwalificatie vereisten (toegelaten bewijs) m.b.t. 

de door u aan te leveren documenten. 

 

DOCUMENT TYPE 

• Ja   = verplicht document 

• N.v.t.  = geen verplicht document 

• Optie  = geen verplicht document, vrijwillig/aanvullend document 

• Melding = u ontvangt een melding m.b.t. de verplichte extra documenten/informatie 

 

AANLEVEREN DOCUMENTEN 

• Documenten kunnen niet worden geupload.  

• Aanleveren documenten uitsluitend via email info@icr-coachregister.com of WeTransfer. 

 

UITBREIDING VAN UW CERTIFICERING | EEN SCOPE TOEVOEGEN 

Documenten aangeleverd voor een andere hoofd-/subscope hoeven niet nogmaals te worden aangeleverd. U 

levert uitsluitend aan hetgeen nog niet eerder is aangeleverd. 

 

OMZETTEN VAN ASSOCIATE LEVEL NAAR FULL LEVEL 

Documenten aangeleverd voor het associate level hoeven bij de omzetting naar het full level niet nogmaals te 

worden aangeleverd. U levert uitsluitend aan hetgeen nog niet eerder is aangeleverd. 

 

ZONDER COMPLEET TOELATINGSDOSSIER GEEN REGISTRATIE/CERTIFICERING 

De registratie/certificering wordt toegekend zodra het toelatingsdossier compleet is. 

 

VERPLICHT: PERSOONLIJK PROFIEL 

Het persoonlijke profiel is verplicht.  

 

VRIJWILLIG: BEDRIJFSPROFIEL 

Het bedrijfsprofiel is vrijwillig. Bij een bedrijfsprofiel kan worden gekozen tussen basisregistratie en 

bedrijfscertificering.  

 

Uitzondering: indien u wilt instromen tegen het full level en beschikt over ≥ 5 jaar ervaring + ≥ 75 

cliëntopdrachten, is de bedrijfscertificering verplicht. U krijgt vrijstelling voor het document PF.021-024.  

mailto:info@icr-coachregister.com


 

TOELATINGSAUDITS ICR COACH REGISTER 

 

Document:  

ICR.AD.007.NL TOELATINGS AUDIT MEDICALLY QUALIFIED COACH V1-pilot 

 
 

© GLOBAL NETWORK GROUP | ICR COACH REGISTER                                                             Page 2 of 2 
 

 Certificeringslevel ► Associate Full 

 OMSCHRIJVING ▼ 

Aanvullende 

certificering 

mogelijk 

Aanvullende 

certificering 

mogelijk 

Onderdeel Certificeringsschema 

Schema ICR international coachpractitioner® 

Norm GNG-ICR-ISO 

Hoofdscope Verplicht: geldige certificeirng ICR Coach Register 

Subscope 
ICR Coach Register International Certified Medically Qualified  

Coach® (ICR.MED®) 

Subtype Niet van toepassing 

 PERSOONLIJK | T.B.V. PERSOONLIJK PROFIEL   

Document Beroepscompetenties   

PF.025 Andere erkenningen, certificeringen, lidmaatschappen (*) Optie Optie 

Document Processen/procedures   

PF.200 Bewijs geldige hoofdscope certificering ICR Coach Register Ja Ja 

Overig Overige documenten ter beoordeling van ICR Coach Register Melding Melding 

 

De coach is medisch gekwalificeerd en past de medische kennis en vaardigheden toe tijdens de coaching 

sessies. 

 

(*)  

De medische coach is ingeschreven in of geaccrediteerd door een nationale gezondheidsautoriteit en/of is 

geaccrediteerd of erkend door de nationale koepel voor verzekeraars in de gezondheidszorg. 

Specifiek voor Nederland 

De medische coach heeft een geldige BIG registratie, een Plato-CRKBO MBK certificaat (medische basiskennis) 

certificaat en/of een erkend Plato-CRKBO PSBK certificaat (psychosociale basiskennis). 

 


