
  

   Waar?  

Uantwerpen, Campus Duffel of Campus 

Wilrijk 

   Kostprijs opleiding: 

2000 euro (seminaries en supervisies) 
Betaling met KMO portefeuille mogelijk 
 

Keuzemodules: 

120 euro per module 

Betaling met KMO portefeuille mogelijk 
 

   Opleidingsstaf 

Greet Vanaerschot (acad.verantwoordelijke)  

Els Brunfaut  

Willy Colin 

Ellen Gunst 

Marc Hebbrecht 

 

Medewerkers Permanente 

vorming:  

Claude Missiaen en Ayse Dogan 

 

Alle docenten zijn erkende supervisoren uit 

de psychotherapeutische verenigingen 

VVCEPC, VVGT of VVPT  
 

Informatie en inschrijving :  

supervisorenopleiding@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaaropleiding tot 
Supervisor voor 

Psychotherapeutische 
zorg en Klinisch-
Psychologische 

behandeling 
Nieuwe opleidingscyclus 

2022- 2023 

 
 



     

Doelstelling 

De opleiding beoogt supervisoren 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, 

afgestemd op hun persoonlijke 

leerbehoefte. De opleiding veronderstelt 

een bereidheid en de vaardigheden om 

kritisch te reflecteren op eigen 

handelen. 

 

Personnalisez en un rien de 

temps 

Vous pensez qu’un document d’aussi 

Toelatingsvoorwaarden 

De opleiding tot supervisor staat open voor 

wie een geestelijk gezondheidszorgberoep 

uitoefent en supervisie geeft in de GGZ.  

De kandidaat deelnemers hebben naast 

hun basis beroep een psychotherapie 

opleiding achter de rug, of hebben 

voldoende klinische ervaring (minimum 3 

jaar) met klinische behandelingen en 

superviseren opleidelingen of collega’s in 

de GGZ-beroepen. U kan eventueel 

uitgenodigd worden voor een 

intakegesprek (60 euro/gesprek).  

Organisatie van de opleiding 

De jaaropleiding bestaat uit twee delen; 

een theoretisch gedeelte (11 lesdagen) 

en een supervisiegedeelte (6u super-

visie van eigen supervisiepraktijk in 

groepjes van drie supervisoren-in-

opleiding).  

Naast het reguliere programma kunnen de 

deelnemers zich ook inschrijven voor één 

of meerdere keuzemodules.   

Als permanente vorming  kunnen deze 

modules gevolgd worden door (aspirant) 

supervisoren in de GGZ en/of psycho-

therapeutische zorg die NIET deelnemen 

aan de Jaaropleiding tot Supervisor voor 

Psychotherapeutische zorg en Klinisch-

Psychologische behandeling.   

 

 

 

 

Programma (VM 9.30u-13.00u) 

17/09/2022: kennismaking en contractfase 

22/10/2022: het supervisieproces   

19/11/2022: beginfase en installeren van 
het kader van supervisie  

17/12/2022: procesbevorderende 

technieken en methoden  

21/01/2023: hanteren van 
supervisierelatie   

18/02/2023: emotionele reacties bij de 
supervisant 

18/03/2023: groepssupervisie  

1/04/2023: Overdracht en 

tegenoverdracht als grondslag van 
disfunctionele coping? 

13/05/2023: deontologie 

10/06/2023: evalueren en afronden van 

het supervisieproces 

16/09/2023: eindreflectie 

Permanente vorming: 
Keuzemodules 

29/04/2023:                            

Voormiddag: gebruik van videomateriaal   

Namiddag : supervisie in kinder- en 
jeugdpsychotherapie 

3/06/2023:                            

Voormiddag: Transculturele aspecten 

Namiddag: Existentiële grondlaag in 

supervisie 

 

 

 

......... 


