
V O O R  E N  D O O R  W I E ?

SUPERVISIE
GEVEN AAN...

. . .SKJ (POST-)MASTER PEDAGOGEN EN PSYCHOLOGEN

Wil je GZ-psychologen in opleiding superviseren? Dan moet je zelf minimaal 3 jaar GZ-
psycholoog zijn, met twee jaar werkervaring. Ook moet je aantoonbare
vakinhoudelijke kennis hebben.
Daarnaast moet je aantoonbare competenties hebben op het gebied van supervisie,
door opleiding of ervaring. Hiervoor kun je een van onze supervisie cursussen volgen.  

Jouw kennis en ervaring delen door middel van het geven van supervisie?
Goed idee! Weet je alleen niet aan welke eisen je moet voldoen, en wie je

wanneer supervisie mag geven? 
Dat is heel begrijpelijk. Daarom helpen we je op weg met dit overzicht.

Hiervoor moet je 'supervisor VGCt zijn'. Om dit te worden moet je aan deze eisen
voldoen.
Je bent dus als cognitief gedragstherapeut VGCt en BIG-geregistreerd met min. 3 jaar
ervaring als cgt'er. 
De cursus die je in het kader van de registratie tot supervisor VGCt kan volgen is
'Supervisorencursus VGCt'. 

Om SKJ post-master pedagogen of psychologen te superviseren, moet je NIP of NVO
supervisor zijn.
Wil je SKJ master pedagogen of psychologen superviseren? Dat mag als je NVO of NIP
supervisor bent, of een GZ, OG, KJ of SKJ post-master registratie hebt én 5 jaar
werkervaring als zodanig hebt. 
Er is geen cursus of opleiding verplicht. We raden je altijd aan om een cursus te volgen,
zodat je leert hoe je collega’s op een goede manier laat leren door te reflecteren. Bekijk
ons supervisie cursusaanbod. 

Wil je (post-)hbo SKJ'ers supervisie geven? Dan is een registratie als LVSC, NIP of NVO
supervisor prettig, maar niet vereist. We adviseren je wel kennis op te doen over
supervisie geven.

Om pedagogen met een registratie in het kwaliteitsregister van de NVO te mogen
superviseren moet je een aparte registratie hebben: 'Supervisor NVO'. Om deze
registratie te behalen moet je aan deze voorwaarden voldoen. 
Je bent dus al NVO Orthopedagoog-generalist, met minimaal 3000 uur ervaring.
De supervisorenopleiding die je voor deze registratie moet volgen is 'Supervisie geven
aan gedragswetenschappers'.

Om kinder- en jeugdpsychologen NIP te superviseren moet je 'Supervisor NIP KJ' zijn.
Hiervoor moet je aan de volgende voorwaarden voldoen. 
Je bent dus NIP KJ, NVO OG of GZ-psycholoog met 5 jaar werkervaring.
Welke cursus aan de scholingseis voldoet? Dat zijn de supervisorencursussen van VGCt
en NVO (zie hierboven) en 'oplossingsgerichte supervisie en intervisie'

Supervisie geven aan NIP A&O of A&G psychologen? Hiervoor moet je opgenomen zijn in
het supervisorenbestand van deze registraties. Je hebt hiervoor minimaal 5 jaar ervaring
nodig en een supervisorenopleiding. Of een opleiding geschikt is bepaalt de
accreditatiecommissie per aanvraag. Bekijk onze supervisiecursussen voor inspiratie. 

Om Schematherapeuten te mogen superviseren, moet je aan deze eisen voldoen. 
Je moet dus in in ieder geval zelf schematherapeut zijn.

Basiscursus Reflectie en ontwikkeling begeleiden: Wat is er nodig om zelf in
persoonlijke en professionele ontwikkeling te blijven en anderen hierin te
begeleiden? Leer jij hoe je intervisie, werkbegeleiding en supervisie vormgeeft. 
Verdiepingscursus Leren en ontwikkeling begeleiden: Hoe kom je met een groep
mensen, een team of hele organisatie tot leren? Na deze verdiepingscursus (die
volgt op bovenstaande cursus ) ben je expert als het gaat over volwassen leren.
Oplossingsgerichte supervisie en intervisie: Geef jij supervisie, intervisie of
werkbegeleiding aan professionals? Ontdek hoe je deze sessies oplossingsgericht en
positief kan insteken. 
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https://pao.nl/professionele-vaardigheden-supervisie/
https://www.vgct.nl/vgct.nl/public/opleiding-en-registratie/supervisor-worden
https://pao.nl/cursus-supervisie-geven-aan-therapeuten-in-opleiding/
https://www.psynip.nl/registraties/nip-registraties/kinder-en-jeugdpsycholoog-nip/supervisor-kinder-en-jeugdpsycholoog-nip/
https://www.nvo.nl/registraties/supervisorenbestand-nvo-orthopedagoog-generalist.aspx
https://pao.nl/professionele-vaardigheden-supervisie/
https://pao.nl/professionele-vaardigheden-supervisie/
https://www.nvo.nl/registraties/supervisorenbestand-nvo-orthopedagoog-generalist.aspx
https://pao.nl/blended-cursus-supervisie-geven-aan-gedragswetenschappers/
https://www.psynip.nl/registraties/nip-registraties/kinder-en-jeugdpsycholoog-nip/supervisor-kinder-en-jeugdpsycholoog-nip/
https://pao.nl/supervisorencursus-vgct/
https://pao.nl/cursus-supervisie-geven-aan-gedragswetenschappers-sgpr/
https://pao.nl/cursus-oplossingsgerichte-supervisie-en-intervisie/
https://pao.nl/professionele-vaardigheden-supervisie/
https://www.schematherapie.nl/opleiding-en-registratie/opleiding-tot-schematherapeut/
https://pao.nl/cursus-reflectie-en-ontwikkeling-begeleiden/
https://pao.nl/cursus-leren-en-ontwikkeling-begeleiden/
https://pao.nl/cursus-oplossingsgerichte-supervisie-en-intervisie/

