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Profiel Supervisor Vereniging Tekentaal

Ingeborg van Dijk
Voorletters en achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Supervisor-ervaring sinds het jaar
Supervisietraining/opleiding gehad
PSBK of gelijkwaardig niveau gehad
RBCZ-geregistreerd
Biedt reeks supervisiegesprekken
Biedt individuele supervisie
Biedt groepsintervisie
Aanbodmogelijkheden supervisie
Werkvormen:
Vraagt reflectieverslag
Duur individuele sessie(s)
Tarief individuele sessies per uur incl. btw
Duur groeps-sessie(s)
Tarief groeps-sessies per uur incl. btw

I.C.J. van Dijk
De Waarden 307
7206 GV Zutphen
ingeborgvandijk@planet.nl
0612520211
2016
nee
nee
nee
Ja
Ja
Ja
Maandag t/m vrijdag, zaterdag, zondag 9-22 uur
Beeldend werken met gesprek / dialoog
Optioneel
1,5 uur
75 euro
6 uur bij 4 deelnemers
65 euro p.p.
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KWINTESSENS
Je eigen ontwikkelingsweg gaan met tekenen.

DE SUPERVISOR
Plezier in tekenen, zingen, muziek maken en in de natuur zijn is voor mij altijd een rode draad
geweest. Net als interesse in mensen. Ik word blij van de ontwikkelingsweg die mensen gaan door
te tekenen en hoe je vanuit de tekening zoveel meer informatie kunt inzetten vanuit het
on(der)bewuste.
Vanuit mijn ervaring in mijn eigen praktijk, als docent op de opleiding Genezend Tekenen en als
huiswerkdocent/mentor begeleid ik je graag bij alle vragen die je tegenkomt in je werk en hoe jij de
dingen doet.

DE SUPERVISIE
Je kunt bij mij individueel supervisie volgen maar ook in een groepje van maximaal 4 personen, waarbij
we veel van elkaar leren. Ieder brengt steeds een persoonlijke (leer)vraag in, waar we ongeveer 1-1 ½
uur mee bezig gaan.
Je gaat weer met frisse blik naar jezelf en je vak kijken en wordt steeds vakbekwamer. Het volgende
kan aan bod komen:
•
•
•
•
•

Je wilt zicht krijgen op je kwaliteiten, valkuilen en patronen en bijvoorbeeld een (beeldende)
oefensessie doen en daar feedback op krijgen.
Een casus die je inbrengt. Misschien loop je ergens tegen aan met deze cliënt of met je lessen.
Of je wilt eens samen met collega’s kijken wat je een volgende sessie of les gaat doen.
We kunnen samen kijken hoe je praktijk loopt en wat je daar nog bij nodig hebt.
Nieuwe ideeën en sessievormen delen en oefenen.
Tekeningen lezen. Er zal steeds veel aandacht zijn voor de tekentaal in de tekeningen die je
meeneemt. Wat zie je in de tekening? Past dit bij de ontwikkeling van de tekenaar? Wat speelt
er bij deze cliënt? Welke vragen stel ik? En wat kan ik aanbieden als vervolg?

Dit profiel is voor het laatst bijgewerkt op: 23 januari 2020

