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Superuisie
Supervisie is een Íntensieve leermethode voor mensen die met mensen werken. Je leerdoelen in
superuisie zijn gericht op het beter functioneren als professional. Daarbij werk je aan hoe je denkt,
hoe je voelt en hoe je handelt. Dat doe je als professional, maar natuurlijk neem je jezelf als mens
mee. Daarom kijken we in superuisie niet alleen naar je professionele deel, maar ook naar je
persoonlijke deel en naar de context (doelgroep, plaats, tijd, etc.) waarin je werkt.
Reflectie staat centraal en bij supervisie werk je aan jezelf: hoe zet je jezelf als professional beter in,
zodat je interuenties ten behoeve van je leerling/cliënt goed tot zijn recht komen? Daarbij heb je niet
alleen oog voor het welzijn van de ander maar ook voor dat van jezelf. Centrale vraag is altijd: "Wat
zie ik mezelf doen in deze werksituatie?".
Bij supervisie bespreek je in groepjes van hooguit 3 personen casussen uit je werkpraKijk. Via de
superuisiemethodiek worden deze casussen besproken. Daarbij gebruiken we diverse materialen
zoals het Kwaliteitenspel en het Associatiespel, maar worden ook technieken uit bijvoorbeeld
opstellingen, NLP en RET ingezet.
Superuisie in een traject van 10 bijeenkomsten. Groepssuperuisie (3 deelnemers) duurt 2 uur, een
triade (2 deelnemers) duurt L1h uur, individuele supervisie duurt I uur per bijeenkomst.

Voor wie?
Voor docenten en andere HBO-opgeleide werkers die met jongeren werken.
Deelnemers onWangen een door de LVSC erkend bewijs van deelname. Supervisie door Spoor 7 is
gevalideerd door Registerleraar.nl voor 30 registerpunten.
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Trainer
Marion Kemeling-Schurink (1967) is docent speciaal onderwijs en maatschappelijk werker. Ze werkt
fulltime als trainer, coach en superuisor in haar eigen bedrijf SpoorT Coaching te Deventer. Marion is
gespecialiseerd in begeleidÍng van docenten, specifiek in het omgaan met (vemrachte)
gedragsproblemen.
Marion is als erkend superuisor geregistreerd bij de LVSC onder nummer sL27o7.

Informatie en aanmelden
Enthousiast geraakt? Meer weten? Neem vrijblijvend contact op!

Spoor 7 Coaching
Diepenveenseweg
7413 AP Deventer

1B

06-48707778
info@spoorT.com
www.spoorT.com

KvK 081 97183

BTW Nll0102242680'l
IBAN NL05 |NGB 0007351075

