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Toelichting op Aansluitmogelijkheden 
 

NOBCO-coach Aangesloten voor 31-12-2022 
Dit is een persoon die als coach is aangesloten vóór 1-1-2023 en die 
uiterlijk op 31-12-2027 een EIA-certificering behaalt en van de 
overgangsregeling gebruik maakt om ofwel te certificeren ofwel 
communitylid te worden. Zonder EIA-certificering wordt de aansluiting 
per 1-1-2028 automatisch omgezet naar een aansluiting als 
communitylid. 
 
Aangesloten vanaf 1-1-2023 
Dit is een NOBCO-coach die aan de NOBCO-toetredingscriteria 
voldoet en binnen 3 jaar na toetreding een EIA-certificering behaalt. 
Zonder een EIA-certificering wordt de aansluiting na 3 jaar 
automatisch omgezet naar een aansluiting als communitylid. 
 
Indien het EIA-certificaat niet binnen een jaar na het verlopen van de 
geldige datum wordt verlengd, wordt de aansluiting automatisch 
omgezet naar een aansluiting als communitylid. NOBCO beschikt 
over een coulance regeling met betrekking tot verlengingen. Deze 
staat vermeld op de website. Voor coaches met een bepaalde ICF-
certificering is een bridge beschikbaar waardoor een coach van 
vrijstellingen gebruik kan maken. Er is een bridge voor ACC (van 
ICF) naar Practitioner (EMCC) en voor PCC (van ICF) naar Senior 
Practitioner (EMCC). 
 

Gecertificeerd NOBCO-
coach 

Dit is een NOBCO-coach met een geldig EIA-certificaat van EMCC 
Global.  
 
Indien het EIA-certificaat niet binnen een jaar na het verlopen van de 
geldige datum wordt verlengd, wordt de aansluiting automatisch 
omgezet naar een aansluiting als communitylid. NOBCO beschikt 
over een coulance regeling met betrekking tot hercertificeringen. 
Deze staat vermeld op de website. 
 

NOBCO-communitylid 
(per 1-1-2023) 

Dit is een persoon die aantoonbaar geïnteresseerd is in het coachvak 
en over een HBO/WO diploma beschikt. Een communitylid heeft 
aantoonbaar een coachopleiding van minimaal 50 uur afgerond of is 
aantoonbaar werkzaam is in het coachveld of is werkzaam als 
wetenschapper in mensgerichte vakken.  

Een NOBCO-communitylid is niet verplicht om zich te laten 
certificeren en is niet vindbaar op de website als coach, teamcoach of 
supervisor.  
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Aspirant NOBCO-coach Dit is een persoon die niet voldoet aan de NOBCO- 
toetredingscriteria voor coaches*), maar binnen 1 jaar na toetreding 
bij NOBCO een EIA-certificering behaalt.  
 

Studentaansluiting Dit is een persoon die een EQA-opleiding volgt tot coach, niet eerder 
aangesloten is geweest bij NOBCO en zich tijdens zijn/haar opleiding 
wil aansluiten bij NOBCO. Een studentaansluiting heeft vanaf het jaar 
waarin student zich heeft aangesloten bij NOBCO een maximum 
termijn van twee opvolgende en aansluitende kalenderjaren. Na deze 
termijn zal aan de student een andere aansluiting worden 
aangeboden.  
 

Nestoraansluiting Dit is een NOBCO-coach of een gecertificeerd NOBCO- coach, ouder 
dan 65 jaar en minimaal 10 jaar aangesloten bij NOBCO.  
 

Gecertificeerd NOBCO-
teamcoach 

Dit is een persoon met een erkend certificaat voor teamcoaching: het 
ITCA-certificaat van EMCC Global in combinatie met EIA certificaat. 
 

Gecertificeerd NOBCO-
supervisor 
 
 

Dit is een persoon met een erkend certificaat voor supervisie: een 
ESIA-certificaat van EMCC Global in combinatie met een EIA-
certificaat voor Senior Practitioner of Master Practitioner. 
 


