Beelddrager leertherapie en supervisie
Deel 2 Supervisie
Definitie supervisie
Supervisie is beroepsgerichte persoonlijke begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel de
ontwikkeling van het professioneel functioneren van de supervisant, door (a) het methodisch analyseren en
evalueren van de door hem verrichte werkzaamheden op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft (in
dit geval tekentherapie) en (b) de reflectie op het professioneel functioneren van de supervisant en de
ontwikkeling daarvan.
Ik bied het volgende als supervisor:

-

-

-

Algemeen
Ondersteuning; inzicht en deskundigheid helpen ontwikkelen bij een of meer door de supervisant
ingebrachte casussen op het gebied van therapie, counseling of coaching, in het bijzonder
tekentherapie (analytisch, kunstzinnig, genezend). Bespreking van (analyse en evaluatie van) de
methodiek, de tekeningen en de processen op basis van de hulpvraag van de supervisant en het
aanvullend inzicht van de supervisor.
Ondersteuning en inzicht in het persoonlijk proces van de supervisant, wanneer deze tijdelijk ‘vast’ zit
en daardoor het werk niet goed meer kan doen.
Specifieke terreinen:
Ondersteuning; inzicht en deskundigheid helpen vergroten en ontwikkelen
bij overdracht en tegenoverdracht situaties;
bij het interpreteren / duiden van tekeningen;
betreffende het gedrag van een of meer cliënten in de sessies, maar ook daarbuiten
(te laat komen, niet komen op afspraken, etc.);
bij mogelijke andere onderwerpen die de supervisant inbrengt waarbij ik van dienst kan zijn.
Meer supervisanten per keer is mogelijk, met een maximum van 3 personen en 3 uur.

Ik verwacht het volgende van een supervisant:
-

-

De supervisant heeft de hulpvraag of hulpvragen vooraf duidelijk, of geeft aan dat de hulpvraag
duidelijk krijgen nou juist het probleem is;
De supervisant neemt bij het supervisiebezoek de originele tekeningen, aantekeningen en het dossier
van de cliënt(e)(n) mee. (Evt. beeld- of geluidsmateriaal, wanneer mogelijk.)
Een supervisiegesprek duurt minimaal 1 uur en maximaal 2 uur. Mijn ervaring is dat 90 minuten een
optimale tijd is. Hiervan kan worden afgeweken in overleg, afhankelijk van de eenvoud of complexiteit
van de hulpvraag en het aantal supervisanten.
Een supervisant maakt aantekeningen en een kort verslag van de leerervaringen.

Tarieven inclusief BTW:

1 supervisant
60 minuten
90 minuten
120 minuten

90 euro
120 euro
150 euro

2 of 3 supervisanten
90 minuten
90 euro
120 minuten
120 euro
150 minuten
150 euro
180 minuten
180 euro
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