Waar?
Uantwerpen, Campus Wilrijk of
Campus Duffel

Kosten theoretisch gedeelte:
1200 euro + 120 euro per facultatief
opleidingsdeel

Kosten leersupervisie
700 euro
Betaling met KMOportefeuille mogelijk

Opleidingsstaf
Alle docenten zijn erkende supervisoren
uit de psychotherapeutische verenigingen
VVCEPC of VVGT
Greet Vanaerschot
(academisch verantwoordelijke)
Els Brunfaut
Willy Colin
Sigrid Vandepitte

Informatie en inschrijving :
supervisorenopleiding@gmail.com

Jaaropleiding tot
Supervisor voor
Psychotherapie en
KlinischPsychologische
behandeling
Nieuwe opleidingscyclus
September 2020-juni 2021

Doelstelling
De opleiding beoogt supervisoren
didactisch te bekwamen in het geven
van supervisie aan collega’s in opleiding.
Dit veronderstelt de nodige didactische,
relationele en professionele
vaardigheden om de supervisanten te
begeleiden in hun psychotherapeutisch
en/of klinisch werk met cliënten/
patiënten, afgestemd op hun
persoonlijke leerbehoefte. De opleiding
veronderstelt een bereidheid en de
vaardigheden om kritisch te reflecteren
op eigen handelen.

Toelatingsvoorwaarden

Planning

De opleiding tot supervisor staat open voor
alle supervisoren en psychotherapeuten
die supervisie geven in een geestelijke
gezondheidszorgberoep. De kandidaat
deelnemers hebben een psychotherapie
opleiding achter de rug of hebben
voldoende klinische ervaring (minimum 3
jaar) met klinische en/of
psychotherapeutische behandelingen. Ze
superviseren bij de start van de opleiding
stagiairs in de GGZ-beroepen. U kan
eventueel uitgenodigd worden voor een
intakegesprek.

19/09/2020: kennismaking en
contractfase

Organisatie van de opleiding

20/03/2021: groepssupervisie

De opleiding bestaat uit twee delen; een
theoretisch gedeelte en een
supervisiegedeelte. Na het theoretische
gedeelte ontvangen de deelnemers een
attest van deelname aan het theoretische
gedeelte van de postacademische vorming
‘Jaaropleiding tot supervisor voor
psychotherapie en Klinisch- Psychologische
behandeling’. Aan het einde van de gehele
opleiding wordt een certificaat bezorgd.

17/04/2021: wat is van mij? wat is van
jou? wat is van de patiënt?

24/10/2020: het supervisieproces
14/11/2020: beginfase en installeren
van het kader van supervisie
12/12/2020: procesbevorderende
technieken binnen supervisie
16/01/2021: hanteren van de
supervisierelatie
13/02/2021: emotionele reacties bij de
supervisant

15/05/2021: facultatieve dag
voormiddag gebruik van videomateriaal
namiddag : deontologie
05/06/2021: evalueren en afronden van
het supervisieproces
19/06/2021: eindreflectie

