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SUPERVISIE 2023 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Werkwijze 
 

We beginnen iedere supervisiebijeenkomst met te 
inventariseren welke vragen de deelnemers hebben. Iedere 

deelnemer komt daarna om de beurt centraal te staan 
met zijn probleem/thema. We zullen samen de vraag 
gaan verkennen en maken gebruik van oefeningen en 
theoretische concepten die het probleem/thema 
belichten. De persoon van de supervisant zal hierbij  
tevens aan bod komen. Vaak zijn problemen niet 
alleen werk gerelateerd maar ook persoonlijk. 
Supervisie is ook nadrukkelijk leren van elkaar en met 
elkaar 

 

 Inhoud  
 

Tijdens de supervisie maken we gebruik van de 
concepten uit de Transactionele Analyse, NLP en 
Systemisch werk.  

 Doelgroep 

 Doelgroep  
 
Leidinggevenden in het middenmanagement die bij 

voorkeur de opleiding voor middenmanagement 
gevolgd hebben bij Kuijpers & van Gennip 
Consultancy. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Inleiding 
Haar sectordirecteur  en ook haar collega's 

hebben hoge verwachtingen van Henriette. 

Henriette is docent/mentor aan een school 

voor voortgezet onderwijs.  In een snel 

veranderende wereld wordt van haar meer 

verwacht dan dat zij  alleen maar lesgeeft. 

Van haar wordt ook verwacht dat zij haar  

leerlingen enthousiasmeert, dat zij ze "mee 

krijgt" en dat zij  haar collega's aanspreekt 

op hun verantwoordelijkheid wanneer dat 

nodig is. Maar wie is Henriette eigenlijk- 

zo vraagt Henriette zich zelf af -  dat zij 

haar collega’s ergens op mag aanspreken. 

Zij is immers geen sectordirecteur. En 

ouders? Hoe moet zij omgaan met steeds 

mondiger wordende ouders? 

Alhoewel Henriette erg van haar vak houdt 

heeft zij het er ook soms maar moeilijk 

mee. Haar vak geeft haar soms vreugde- en 

waardevolle momenten maar blijkt soms 

ook erg lastig te zijn. Het lijkt wel of ze het 

ook steeds drukker krijgt. “Het komt er 

allemaal bij” is een zinnetje dat ze vaak 

hoort op haar school. Maar mag je zowel 

denken en voelen in een professionele 

cultuur? Wat is dat eigenlijk een 

professionele cultuur en wat moet zij  dan 

precies doen of laten? 

Hoe kan zij haar persoonlijke effectiviteit 

in het contact met anderen verbeteren? En 

hoe kan ze beter voor zichzelf leren zorgen 

en haar grenzen bewaken zonder dat ze als 

egoïst te boek gaat staan. En hoe kan ze 

beter leren samenwerken met anderen 

zodat zij nog meer een gewaardeerd 

leerkracht wordt op haar school?   

 

In deze persoonsgerichte training werk je 

actief aan het grondig reflecteren op de 

eigen communicatiestijl en competenties 

als leerkracht. Het uitgangspunt is hoe je 

jouw persoonlijke effectiviteit in het contact 

met jouw leerlingen,collega's, ouders 

verder kunt ontwikkelen en uitbreiden. 

Het proces dat je als deelnemer ondergaat 

tijdens deze training zal je helpen om op 

een diepere laag in contact te komen met 

jouw leerlingen, ouders, collega’s en 

schoolleiding in jouw school waardoor zij 

graag meewerken om jouw ideeën en 

 Inleiding 
 
Soms is het zo dat je als 
leidinggevende niet alles binnen je 
eigen school wilt of kunt bespreken. 
Je ervaart derhalve  de 
“eenzaamheid” van het leiderschap. 
Verzucht je dan wel eens: hoe zal ik 
dit probleem oplossen? Hier loop ik 
tegenaan. En met wie kan ik dit 
probleem/thema in alle veiligheid en 
vertrouwelijkheid bespreken? Hoe 
kijken andere leidinggevenden 
buiten mijn eigen school hier 
tegenaan? Het zou fijn zijn als een 
ervaren deskundige op het gebied  
van leiderschap met mij zou willen 
meedenken. In de zin van: Je moet 
zelf oplossen maar je moet het niet 
alleen willen doen. 
Als zich deze zaken voordoen dan 
is deelnemen aan supervisie voor 
jou wellicht een interessante en 
effectieve manier om verder te 
groeien in je leiderschap en ook als 
persoon. 
Tijdens deze supervisie staan de 
vragen en thema’s  van 5 tot 7 
deelnemers centraal onder leiding 
van een supervisor. Gedurende de 
supervisiebijeenkomst komt iedere 
deelnemer aan de beurt met 
zijn/haar thema/vraag.  
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 Uw supervisor 
  

De supervisie wordt gegeven door Wil 
Kuijpers,  
 
"Onze inspiratiebron ligt in het werken met 
mensen. Wij streven naar meer gezondheid 
en welzijn van mensen en organisaties. Wij 
werken vanuit contact en intimiteit die 
persoonlijke groei van de ander en van 
onszelf bevordert. Wij staan bekend om 
onze indringende, aansprekende en 
'beweeglijke' manier van werken. Met passie 
voor mens, professioneel en persoonlijk, 
zakelijk en betrokken, humoristisch en 
serieus, ontroerend en 'ontmoetend', 
confronterend en ondersteunend, en vooral 
ook uitnodigend en uitdagend maar altijd 
vanuit respect en veiligheid." 
 

  Certificaat 
 
Alle deelnemers krijgen na afloop een certificaat 
uitgereikt. 
 

 Studiebelasting 

12 uur contact tijd en 3 uur literatuurstudie. 
 

 Praktische informatie  
De kosten van de 4 supervisiebijeenkomsten 
bedragen in totaal: € 600,- 
 
Data: 
Dag 1: 7 februari 2023                   
Dag 2: 5 april 2023                           
Dag 3: 28 september 2023                        
Dag 4: 31 oktober 2023  
 
De bijeenkomsten vinden plaats in MFC De 
Borgh  in Budel, Doctor Ant. Mathijsenstraat 
15, 6021 CK Budel. 
Tijden: 13.30 – 16.30 uur                
                                      

Inschrijven: 
Inschrijven is mogelijk door een e-mail te 
versturen naar w.kuijpers@kuijpers-
vangennip.nl 
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