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Pluryn cursus Supervisor
De cursus Supervisor is voor postmaster opgeleide gedragswetenschappers. Je leert supervisie geven aan (collega)
gedragswetenschappers. Supervisie is een
begeleidingsvorm voor het reflecteren op de eigen
beroepsuitoefening. De doelstelling is autonoom blijven
leren tijdens het uitoefenen van het beroep. Supervisie
heeft een centrale plaats in postmasteropleidingen en
herregistratietrajecten van gedragswetenschappers.
Voor meer informatie kun je terecht bij:
•
•

Mariette van Brandenburg, mbrandenburg01@pluryn.nl,
tel. 06 12 22 42 93
Annemarie van Vonderen, avonderen@pluryn.nl,
tel. 06 13 17 45 53

3

Doelgroep en doelstelling cursus
Ben je postmasteropgeleide gedragswetenschapper OG/ GZ/
PT* ? En voldoe je aan de toelatingscriteria voor werk- en
begeleidingservaring? Dan kun je supervisie geven aan
(collega) gedragswetenschappers die in opleiding zijn tot
Orthopedagoog Generalist/GZ psycholoog. En ook aan
gedragswetenschappers die bezig zijn met herregistratie SKJ
en werken in een orthopedagogische context.

* OG = Orthopedagoog Generalist, GZ = gezondheidszorg
(psycholoog), PT = Psychotherapeut

Inhoud cursus
Supervisie is een begeleidingsvorm voor het reflecteren op
de eigen beroepsuitoefening. De doelstelling is autonoom te
blijven leren tijdens het uitoefenen van het beroep.
Supervisie kent dan ook een centrale plaats in postmasteropleidingen en herregistratietrajecten van gedragswetenschappers.
De cursus doorloopt het hele supervisieproces. Dat is
inclusief het superviseren van een casus volgens diverse
richtlijnen. Er is steeds afwisseling tussen het aanreiken van
theorie en van hulpmiddelen. Hiermee ga je vervolgens ook
concreet met elkaar oefenen.
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De cursist geeft parallel aan de cursus zelf supervisie aan
minimaal één gedragswetenschapper die behoort tot de
omschreven doelgroep. Dat kan ook in de vorm van een
triadische supervisie met twee supervisanten.
Naast de theorie van supervisiekunde is het uitgangspunt de
positieve psychologie. Hierbij legt de supervisor de focus
vooral op de krachten en competenties van de supervisant.
Op wat werkt en wat deze verder uit kan bouwen.
De cursus besteedt uitgebreid aandacht aan de krachten en
competenties van de supervisor in opleiding, maar ook aan
de persoonlijke leerdoelen. Vanuit een parallelproces neemt
het eigen reflectieproces ook een belangrijke plaats in
tijdens de cursus. Verschillende werkvormen ondersteunen
dit en de deelnemers oefenen hiermee. Elke deelnemer
brengt na de eerste lesdag steeds een werkinbreng mee uit
zijn eigen supervisiepraktijk. Daardoor kan de supervisor
zijn/haar praktijkervaringen rechtstreeks koppelen aan
begeleidingskundige theorie.
Na de cursus begeleidt een docent de supervisors nog 3 x 2
uur via supervisie over supervisie. Ook dat gebeurt door een
schriftelijke werkinbreng uit de supervisiepraktijk en een
reflectieverslag.
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Globaal programma
Dag 1

- Supervisiekunde, supervisieproces,
contracteren, fasering en hulpmiddelen
- Oplossingsgerichte supervisie

Dag 2

- Leerinterventies
- Overdracht – tegenoverdracht
- Parallelprocessen in supervisie

Dagdeel 3

- Socialisatie en leerthema’s
- Kernkwaliteiten
- Communicatiepatronen in supervisie

Dag 5

- 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 van docent superviseren
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Cursusmaterialen
Aan te schaffen handboeken:
•
Bannink, F., Positieve supervisie en intervisie,
2015
•
Boer, M., Hoonhout, M., Oosting, J.,
Supervisiekunde Meerperspectivistisch;
Management Impact, 2019

Uitvoering in 2022
Je volgt de cursus online via ZOOM, behalve de eerste dag. Die
vindt face-to-face plaats in de regio Nijmegen. We plannen de
supervisie over supervisie in overleg met de deelnemers en
voeren deze deels online deels face-to-face uit.

Cursusdata
•
•
•
•
•
•

7 sept 2022
9.30 – 16.45
19 okt 2022
9.30 – 16.45
16 nov 2022
9.30 – 12.45
7 dec 2022
9.30 – 12.45
25 jan 2023
9.30 – 16.45
febr/maart/april: 3 maal 2 uur supervisie over
supervisie (data in overleg)
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Toelatingseisen
Toelatingseisen
Toelatingseisen
Toelatingseisen (aangepast aan NVO-supervisiefolder dd
040222)
•
Je bent NVO Orthopedagoog-Generalist, NIP
Kinder- en Jeugdpsycholoog of GZ-psycholoog
en
•
je bent minimaal twee jaar als zodanig
geregistreerd.
•
Je hebt ervaring met begeleiden van
professionals met accent op het individueel
leerproces (supervisie, stage- of
werkbegeleiding).
•
Je moet tijdens de cursus tenminste aan één
gedragswetenschapper supervisie geven.

Aanvullend voor Orthopedagoog Generalist voor NVOregistratie
Doe je mee aan de cursus voor je NVO-registratie als
supervisor? Dan dien je te voldoen aan de volgende NVOvoorwaarden:
•
Je staat geregistreerd als Orthopedagoog
Generalist
•
Je beschikt over minimaal 3000 uur
werkervaring over de afgelopen 5 jaar.
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Orthopedagogische werkervaring kan ook
meetellen.

Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd voor herregistratie OG/K&J voor
26.5 punt en kwaliteitsregister NVP 24 punten. Daarnaast
erkennen NVO en NIP de cursus voor opname in hun
supervisorenbestand.

Kosten
€ 1675 (exclusief handboeken)
We heffen geen BTW (CRKBO)

Meer weten?
Voor meer informatie kun je terecht bij:
•
Mariette van Brandenburg,
mbrandenburg01@pluryn.nl, tel. 06 12 22 42 93
•
Annemarie van Vonderen, avonderen@pluryn.nl,
tel. 06 13 17 45 53

