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INLEIDING 

 

De sectie supervisoren van de VGCt is van start gegaan in 2021 en bestaat uit vijf 
supervisoren met een verschillende achtergrond en ervaring.  

Wat de sectiebestuursleden verbindt is de interesse in en de passie voor 
supervisie. Het sectiebestuur is geïnteresseerd in het proces van supervisie 
geven; de verschillende fases in het supervisie proces, het verschil tussen ervaren 
en onervaren supervisanten, de verschillende manieren van leren en de 
problemen en valkuilen waar supervisoren tegen aan lopen. 

Er zijn bijna 750 supervisoren binnen de VGCt. Zij hebben een waardevolle input 
gegeven aan de sectie die verwerkt wordt in dit jaarplan. 

 

Doelstellingen van de sectie  

 
1. Meer verbondenheid bewerkstelligen tussen supervisoren onderling, tussen 
  supervisoren en supervisanten en tussen supervisoren en vereniging. 
 
• Meer onderling contact voor supervisoren met behulp van supervisie en/of 

intervisie en/of onderlinge toetsing (op termijn) en of supervisie aan supervi-
soren. 

 
2. Meer kennis verzamelen en delen over het onderwerp supervisie 
 
• Met elkaar reflecteren op het onderwerp supervisie-geven waardoor duide-

lijk wordt waar supervisie aan moet voldoen. Is daar een aanbod (trai-
ning/cursus?) voor nodig voor supervisoren? 

 
• Het bevorderen van inhoudelijke kennisbevordering en –verspreiding met 

betrekking tot het geven van supervisie middels het verzorgen van de su-

pervisoren middag en een pre conference workshop.  

 

• Het verzamelen van relevantie informatie over dit onderwerp. 
 
• Het delen van de waarde van supervisie, ondersteund met wetenschappe-

lijke artikelen: formulieren bundelen die over supervisie gaan. 
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3.  Begrijpen en verder ontwikkelen van het supervisie supervisie proces nu de 
leerlijn professionaliteit is ontwikkeld en van start gegaan. Wat kunnen wij als sec-
tie toevoegen en of aankaarten? Als sectie toezien op doorontwikkeling van het 
supervisieproces. Betrokken zijn bij wat er gebeurt. Ontwikkelingen kritisch blijven 
volgen. 
 
 
4. Faciliteren van het halen van punten rondom het onderwerp supervisie, waaron-
der didactiek punten. 
 

Hoe 

 
Bij alle zaken die gaan over supervisie, supervisoren, leertherapie wil de sectie 
worden betrokken. Zo kan in werkgroepen die er gaan starten binnen de VGCt ie-
mand vanuit het sectiebestuur deelnemen indien onze capaciteit en tijd dat toe-
laat. 
 
Bij het bepalen van doelen en het maken van een plan zijn wij voorstander van het 

regelmatig polsen van supervisoren (bijv. via supervisoren middag, NJC, een korte 

enquête).  

 

Het sectiebestuur organiseert, samen met medewerkers van het bureau, jaarlijks 

de supervisorenmiddag en vult het inhoudelijk programma zodanig in dat er met 

de supervisoren gewerkt kan worden aan de doelen. 

 

 

Plan van aanpak 

 

I. Inregelen van supervisie en intervisie voor supervisoren (waar ze didactiek 

punten voor kunnen krijgen) / spreekuur / inhoudelijke uitwisseling mogelijk 

maken. Supervisie over supervisie. 

 Pre conference workshop organiseren, supervisoren middagen invullen. 



 

 

II. Kennis verzamelen over het onderwerp en dat op een centrale plaats op-

slaan en delen. Meer inhoudelijke bijeenkomsten rondom dit onderwerp or-

ganiseren. Supervisoren middagen, - bijeenkomsten en bijdrage congres-

sen organiseren. 

III. Via webpagina, Linked-in, eigen kanaal, samen met het bureau, verspreiden 

van de waarde van supervisie. 

"#$ Feedback ophalen bij supervisanten over het verloop van de supervisie!

#$ Bijeenkomsten met didactiek punten bedenken en uitrollen.! !


