Module 5: Psychopathologische velden & circulerende thema’s in de supervisierelatie
Maya van Zelst
>>> Data: 3 & 4 februari 2021
We leren de psychopathologische dynamieken binnen de supervisierelatie te herkennen. Aan de
hand van casussen oefenen we de mogelijkheden om daarin te bewegen en de veiligheid van de
therapeutische relatie te beschermen. We oefenen vaardigheden in om onze aanwezigheid als
supervisor in te zetten om circulerende thema’s zichtbaar te maken en in beweging te brengen.
Module 6: Het experiment & het afsluiten van de supervisierelatie
Marianne De Wulf en Frank Van Mierlo
>>> Data: 20 & 21 april 2021

2020 - 2021

Vanuit de veiligheid van de supervisierelatie gaan we op zoek naar experimenten die
ondersteunend kunnen zijn voor de supervisant. We oefenen in het integreren van het
supervisieproces, en het afronden van de supervisierelatie.
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Visie

We oefenen in
Het aangaan van een ethische supervisie relatie
Het creëren van een basishouding van embodied empathy
Het verhogen van de aesthetic relational knowledge
Het aware zijn van psychopathologische dynamieken in de supervisierelatie
Het maken van veldgerichte interventies en het creëren van gezamenlijke grond
Het werken met schaamte en spontaneïteit in de supervisierelatie
Het experiment inzetten in supervisie en het afronden van het supervisieproces.

Module 1: Co-creatie van gezamenlijke grond: leerdoelen & support
Frank Van Mierlo & Riane Malfait
>>> Data: 28 & 29 januari 2020
Vanuit de leerdoelen gaan we in op het ontwikkelen van veiligheid en support in de
supervisierelatie. We leren wat de condities zijn om te komen tot een gemeenschappelijke grond.
We leggen de focus op het helder krijgen van de supervisievraag, de setting en het contract.
Module 2: Ethiek & Embodied Empathy in de supervisierelatie

Hoe werken we?
Deze opleiding geeft je een diepgaande ervaring omtrent je werk als supervisor.
Je krijgt theoretische kaders aangereikt, die je kunnen ondersteunen in het integreren
van ervaringen als supervisor.

Marianne De Wulf & Frank Van Mierlo
>>> Data: 24 & 25 maart 2020
We gaan op zoek naar de ethiek van de supervisiesituatie. Positionering, grenzen en
verantwoordelijkheid worden geëxploreerd. Embodied Empathy zien we als grondervaring voor

We gaan ervaringsgericht te werk:
- we staan stil bij jouw ervaringen als supervisor
- je oefent vaardigheden via gerichte oefeningen
- in oefeningen neem je zowel de rol als therapeut en supervisor in
- we gaan aan de slag met jouw supervisie-cases

het gehele therapeutische veld en wordt gelinkt aan casuïstiek.
Module 3: Aesthetic Relational Knowledge & parallelprocessen
Riane Malfait & Maya van Zelst
>>> Data: 8 & 9 juli 2020

Doelgroep
Deze opleiding richt zich naar gestalttherapeuten die minimum vijf jaar gestalttherapeutische praktijk kunnen voorleggen waarvan minstens 3 jaar gecertificeerd door NVAGT en/of EAGT.
Deze opleiding is conform de ‘EAGT training standards for supervisors’ en bevindt zich momenteel
in het proces tot accreditatie bij de EAGT.
Deelnemers werken reeds als supervisor of hebben de intentie om als supervisor te beginnen
werken gedurende de opleiding.

Praktisch
- De opleiding bestaat uit 6 blokken van 2 dagen. Dit vormt één geheel.
De modules kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden
- Trainers : Marianne De Wulf, Riane Malfait, Maya van Zelst, Frank Van Mierlo
- De training start om 9.30 en eindigt om 17.30 (overnachting is mogelijk tegen vergoeding)
- Locatie: IVC, Minister Vanden Peereboomlaan 27, 8500 Kortrijk
- Kostprijs voor de gehele opleiding : 2.100 euro (incl. lunch & koffiepauzes)
- Deze opleiding kan betaald worden met de KMO-portefeuille

We leren hoe de Aesthetic Relational Knowledge het supervisieproces kan voeden en
ondersteunen en hoe dit een meerwaarde biedt in het supervisieproces. Aan de hand van
casussen en oefeningen leren we oog hebben voor parallelprocessen in het supervisieveld en
hoe die te benutten in de relatie met de supervisant.
Module 4: Contacteren: schaamte & spontaneïteit in de supervisierelatie
Marianne De Wulf & Riane Malfait
>>> Data: 20 & 21 oktober 2020
Hoe schaamte deel uitmaakt van de supervisierelatie ervaren we aan den lijve. Het is precies
de ondersteunende kwaliteit van de supervisierelatie die de schaamte in het veld zichtbaar
en hanteerbaar kan maken. Spontaneïteit beleven we als expressie van het ondersteunde en
bevrijde gewaarzijn.
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