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Posi eve Psychologie

Posi eve supervisie en intervisie
Cursus over het bouwen aan successen voor supervisoren en intervisanten. Door
Fredrike Bannink, klinisch psycholoog, jurist en auteur van Posi eve supervisie en
intervisie.

Kosten € 995,00
Inclusief koﬃe/thee, lunch en digitale reader, exclusief
boeken

Accredita e
Accredita e is aangevraagd bij FGzpt, NIP/NVO, NIP
A&O, Registerplein & VGCt

Duur

Cer ﬁcaat

Verdeeld over 3 lesdagen

Minimaal 90% aanwezig en beoordeling casusverslag door

Klassikaal

Toetsing

Theoriegedeelte & workshop

Casusverslag beoordeeld door docent

Feedback

docent moet voldoende zijn




Uitgangspunten
‘Van je fouten leer je het meest …’ is het gezegde. Onderzoek laat echter zien dat je meer leert van je successen. Toch wordt er in
supervisie en intervisie nog vaak alleen besproken wat er mis is en hoe dat te herstellen is.

Bij posi eve supervisie en intervisie draait het juist om wat er goed gaat en waarop verder gebouwd kan worden. Wat werkt? Hoe lukt
dat? Wat zijn de sterke kanten en talenten van supervisanten en intervisanten – en van jezelf als supervisor? Hoe zijn die kwaliteiten
vaker in te ze en? Deze vernieuwende visie, gebaseerd op de posi eve psychologie en oplossingsgerichte therapie, versterkt de
competen es van supervisanten en intervisanten. En dat is nu precies het doel van supervisie en intervisie.
In deze cursus presenteert Fredrike Bannink haar model gebaseerd op de vier pijlers:

1. doelformulering, 2. vinden van competen es, 3. werken aan vooruitgang en 4. reﬂec e.
Elke pijler wordt onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek en geïllustreerd met prak jkvoorbeelden en oefeningen. Er is tevens
aandacht voor de samenwerkingsrela e tussen supervisoren en supervisanten, en tussen intervisanten onderling.

Doelgroep
•
•

Supervisoren die samen met hun supervisanten willen bouwen aan successen en competen es in plaats van mislukkingen en
tekortkomingen te repareren.
Deelnemers aan of begeleiders van intervisiegroepen die deze visie willen leren kennen en inze en in het leren van en aan collega’s.

De cursus is geschikt voor zeer uiteenlopende werkse ngen zoals de (g)gz, onderwijs, bedrijfsleven, coaching, media on.
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Doel
Na aﬂoop van deze cursus:
•
•
•

heb je kennisgemaakt met de theorie en prak jk van de posi eve supervisie en intervisie
heb je geoefend met een aantal prak sche toepassingen, die je direct in je werk kunt inze en
heb je nieuwe inspira e opgedaan voor (nog) meer werkplezier

Werkwijze
Iedere bijeenkomst bestaat uit een theoriegedeelte en een workshop waarin je – vaak in kleine groepen – oefent en discussieert. Je kunt
ook zelf een casus inbrengen. Naast de cursusbijeenkomsten moet je rekenen op een jdsinvestering van ongeveer 6 uur per cursusdag
voor huiswerk (opdrachten, literatuurstudie).

Achtergrond docent
Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog specialist en jurist. Ze hee een prak jk voor therapie, training,

Feedback

coaching en media on in Amsterdam. Ze is docent en supervisor van onder andere de Vereniging voor Gedragstherapie en Cogni eve
therapie (VGCt) en docent postacademisch onderwijs.
Ze is een interna onaal keynote speaker, trainer en auteur van rond de veer g boeken op het gebied van oplossingsgerichte
gespreksvoering, posi eve psychologie, posi eve cogni eve gedragstherapie en posi eve supervisie.




Check ook: www.fredrikebannink.com (h p://www.fredrikebannink.com)

Accredita e
Accredita e is aangevraagd bij FGzpt, NIP/NVO, NIP A&O, Registerplein & VGCt

Literatuur
Posi eve supervisie en intervisie
Bannink, F.P. (2012)
Amsterdam: Hogrefe. ISBN 9789079729685

Docenten
Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

Drs. Fredrike Bannink MDR, klinisch psycholoog en jurist -
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