Contract m.b.t. het supervisietraject
supervisant
Naam

:

Adres

:

Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Beroep

:

supervisor
Naam

: Helene Keur, LVSC reg. Nr. KEU 004 - S

Adres

: Teniersstraat 1

Woonplaats

: 7204 CA Zutphen

Telefoonnummer

: 06-30155335

Supervisant ontvangt supervisie op eigen verzoek na afstemming met de naam opdrachtgever, in het
kader van deskundigheidsbevordering, supervisie van de supervisor. De volgende afspraken zijn
gemaakt:

bijeenkomsten:
•
•
•

Het aantal bijeenkomsten bedraagt 10 tot max. 15 keer
De bijeenkomsten vinden tweewekelijks plaats en duren telkens 1 – 1,5 uur.
De bijeenkomsten vinden plaats in de praktijkruimte van De Blikopener te Zutphen.

•

materiaalinbreng:
•
•
•

De supervisant brengt schriftelijk en mondeling concrete eigen werkervaringen in.
De supervisant schrijft een reflectieverslag na elke supervisie.
De schriftelijke voorbereiding en het reflectieverslag wordt drie dagen van tevoren ter

•
•

beschikking gesteld aan de supervisor.
Alle materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, wordt door supervisor vertrouwelijk behandeld.
Het staat de supervisant vrij om desgewenst mededelingen te doen over het in supervisie
besprokene.

Helene Keur
LVSC-registratienr: KEU 004 – S
06-30155335

Supervisor
mail: info@deblikopener.info
www.deblikopener.info

evaluatie en afronding:
•

Na 3 gesprekken vindt een mondelinge afstemmingsfase plaats over de voortgang van de
supervisie.

•
•

Na 7 gesprekken wordt door de supervisant een schriftelijke tussenevaluatie gemaakt.
Ter afsluiting leggen supervisant en supervisor hun waardering over het bereikte eindresultaat
schriftelijk vast.

•

De supervisiebijeenkomsten worden afgesloten met een mondelinge eindevaluatie tussen
supervisant en supervisor.
De supervisor geeft in de mondelinge eindevaluatie geen beoordeling over de supervisant

•

Leerdoelen:
•

Algemeen: Het versterken van de integratie van denken, voelen, willen en handelen en de

•

integratie van persoon, beroep en werkomgeving.
Specifiek: Vanuit de algemene doelen wordt een constante ontwikkeling van persoonlijke
leerdoelen nagestreefd.

•

In het derde supervisiegesprek worden de leerdoelen met de supervisant vastgesteld.

Leerdoelen van ………:
-

Betaling:
•

Het tarief bedraagt € 90,= per uur

•

Indien gespreksvoering plaatsvindt op locatie van de supervisant,
bedragen de extra kosten € 0,50 per km + 1/2 uurtarief per uur reistijd.

Supervisor acht zich gebonden aan de gedragscode voor geregistreerde supervisoren van de
L.V.S.C. Deze code is op te vragen bij het secretariaat van de L.V.S.C. te Wijchen.

Aldus vastgesteld te ………………………………………, op……………………………2021.

Handtekening

Handtekening
H.H.T. Keur

Handtekening

Supervisant,

Supervisor,

Opdrachtgever,

……………………

………………………..
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