Informatie folder Supervisorencursus Pluryn

Doelstelling cursus
Postmasteropgeleide gedragswetenschappers (OG/GZ/PT) die voldoen aan de toelatingscriteria wat
betreft werk- en begeleidingservaring zijn toegerust om supervisie te geven aan (collega)
gedragswetenschappers die in opleiding zijn tot Orthopedagoog Generalist/GZ psycholoog óf die
bezig zijn met hun herregistratie SKJ en werkzaam zijn in een orthopedagogische context.

Inhoud cursus
Supervisie is bij uitstek een begeleidingsvorm voor het reflecteren op de eigen beroepsuitoefening
met als uiteindelijke doelstelling autonoom te blijven leren tijdens het uitoefenen van het beroep.
Supervisie kent dan ook een centrale plaats in postmasteropleidingen en herregistratie- trajecten
van gedragswetenschappers. Gedurende de cursus wordt het hele supervisieproces inclusief het
superviseren van een casus volgens diverse richtlijnen doorlopen. Er is steeds sprake van een
afwisseling tussen het aanreiken van theorie en van hulpmiddelen om hier vervolgens ook concreet
met elkaar mee te oefenen. De cursist geeft parallel aan de cursus zelf supervisie aan minimaal één
gedragswetenschapper behorend tot de omschreven doelgroep. Dat kan ook in de vorm van een
triadische supervisie met twee supervisanten.
Naast de theorie van supervisiekunde wordt positieve psychologie, en oplossingsgericht werken als
belangrijk uitgangspunt gehanteerd. De supervisor leert de focus te leggen op de krachten en
competenties van de supervisant, op wat werkt en wat verder uitgebouwd kan worden en bewust
gebruik te maken van leerinterventies.
Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de krachten en competenties van de
supervisor i.o., maar ook aan de persoonlijke leerdoelen. Vanuit een parallelproces neemt ook
tijdens de cursus het eigen reflectieproces een belangrijke plaats in en zal overdracht en
tegenoverdracht als hulpmiddel worden aangereikt om het supervisieproces optimaal te benutten.
Dit wordt ondersteund door diverse werkvormen, die ook ingeoefend worden. Elke deelnemer
brengt na de eerste lesdag steeds een werkinbreng mee uit zijn eigen supervisiepraktijk. Daardoor
kunnen de praktijkervaringen van de supervisor i.o. rechtstreeks gekoppeld worden aan
begeleidingskundige theorie.

Ná de 4 daagse (3 maal één en 2 maal halve dagen) cursus worden de supervisoren nog 3 maal 2 uur
begeleid via supervisie over supervisie door één van de docenten, ook dat gebeurt aan de hand van
een schriftelijke werkinbreng uit de supervisiepraktijk en reflectieverslag
Globaal programma
Dag 1

Dag 2

Dagdeel 3a

Dagdeel 3b

Supervisiekunde, supervisieproces, contractering,
fasering en hulpmiddelen
Oplossingsgerichte supervisie
Leerinterventies
Overdracht – tegenoverdracht
Parallelprocessen in supervisie
Socialisatie en leerthema’s
Kernkwaliteiten
Communicatiepatronen in supervisie
Transactionele analyse
Werken met beelden/ beeldmateriaal in supervisie

Dag 4

Werken volgens richtlijnen, casus begeleiden
Diversiteit en culturele sensitiviteit bevorderen
Beoordeling en afronding supervisie
Tussenevaluatie op eigen leerproces als supervisor

Supervisie over supervisie

Elkaar onder begeleiding superviseren

Cursusmaterialen
Aan te schaffen handboeken
•
•

Bannink, F. Hogrefe 2015, Positieve supervisie en intervisie
Boer,M. Hoonhout,M. Oosting,J. Supervisiekunde Meerperspectivistisch; Management Impact
2019

Uitvoering in 2022 - VOL
De cursus wordt online gegeven via ZOOM, behalve de eerste dag; die wordt Face to Face
georganiseerd in de regio Nijmegen De supervisie over supervisie wordt in overleg met de
deelnemers gepland deels online deels face to face uitgevoerd.

Uitvoering in 2023
Binnenkort verschijnt hier meer informatie over de nieuwe cursusdata. De cursus zal naar alle
waarschijnlijkheid in het najaar van 2023 gegeven worden. Heb je interesse, vul dan alvast het
aanmeldformulier in of neem contact op met Geertje van Heugten (gheugten@pluryn.nl
0651277946).

Toelatingseisen (NB: deze termijnen zijn in bespreking bij NVO, kunnen dus (naar beneden)
bijgesteld worden)
•
•

•
•
•

Je bent drie jaar geregistreerd als GZ of als OG en ook 3 jaar werkzaam als zodanig
Je beschikt over minimaal 3000 uur relevante werkervaring verspreid over de afgelopen 5 jaar
op de taakgebieden: diagnostiek, behandeling, onderwijs, onderzoek, beleid, waarvan
minimaal 2/3 (2000 uur) aan diagnostiek en/of behandeling besteed is.
Je hebt minimaal 90 uur ervaring opgedaan met begeleiding van professionals met accent op
het individuele leerproces (supervisie geven/stagebegeleiding en/of werkbegeleiding);
dit wordt getoetst in telefonisch interview aan de hand van een zelf ingevulde verklaring van de
aspirant deelnemer
Voor het aanvragen van de registratie als NVO-supervisor OG heb je 5 jaar werkervaring als OGer nodig, inclusief het afronden van deze cursus.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd voor herregistratie OG/K&J voor 26.5 punt en kwaliteitsregister
NVP 24 punten. Daarnaast is hij erkend door de NVO en het NIP in het kader van opname in de
respectievelijke NVO en NIP supervisorenbestand.

Kosten
€ 1675 (exclusief handboeken). Er is geen sprake van BTW.
Tot slot
Nadere informatie kan verkregen worden bij Geertje van Heugten (gheugten@pluryn.nl
0651277946) of Annemarie van Vonderen (avonderen@pluryn.nl 0613174553)

