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Profiel Supervisor Vereniging Tekentaal

Ellen Dekker
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

E.E. Dekker
Berkelkade 15
7201 JE Zutphen
ellendekker@me.com
0624789096
2012
Nee
Nee, wel MBK
Nee
Ja
Ja
Ja
Maandag t/m zondag 10 - 17u
Gesprek/ dialoog Beeldend werken
Optioneel
1 uur of langer indien gewenst
€ 90,75
1 uur p.p.
€ 78,65
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KWINTESSENS
Iemand waar jij met je vragen terecht kunt

DE SUPERVISOR
Na de kunstacademie en een loopbaan als decorontwerpster/ art director voor televisie, heb ik
in 2000 de opleiding Genezend Tekenen voltooid. Zo kon ik de overgang maken van mooie
‘buitenkanten’ (decors en interieurs) naar mooie ‘binnenkanten’ van mensen, en nog altijd op een
creatieve manier. Aansluitend heb ik nog het Kinderjaar gevolgd, een specialisatie jaar voor het
werken met kinderen.
Ik heb een praktijk aan huis voor het individueel begeleiden van kinderen en (jong-) volwassenen. Ik
ben 10 jaar als docente verbonden geweest aan de Kolam. Inmiddels ben ik docente van de opleiding
Creatieve Therapie van Civas. Verder geef ik workshops, cursussen en trainingen (op maat) aan
diverse groepen, op locatie of in onze eigen ruimte: Atelier ‘t Pakhuys.
Steeds gaat het om bewustwording en zelfontplooiing via de taal van beelden.
Ik sta voor een veilige sfeer; voor een warm hart, een heldere geest en professioneel handelen.
www.ont-dekking.nl

DE SUPERVISIE
Begeleiding van professionals in groepjes (3 à 4 personen) of individueel

Voor ieder die met mensen tekent, groot of klein, individueel of in groepen
Bij supervisie in groepjes van max. 4 personen krijgt ieder een uur de tijd om vragen in te brengen
over bijvoorbeeld
-

een begeleidingstraject
een casusbespreking
het lezen van tekeningen, en het bedenken van vervolgopdrachten daarbij
het tekenen met een bepaalde doelgroep, met mensen met een bepaalde aandoening
het voorbereiden van een lezing/oudergesprek/workshop……enz.

Het kan ook zijn dat er iets is waar je zelf tegenaan loopt in je werk, dan geef ik zo nodig een sessie.
Het uur is dus voor jou en jouw vragen ten aanzien van je werk.
Als groepje bepaal je hoe vaak je bij elkaar wilt komen.
Bij supervisie in groepjes kun je ook veel leren van elkaar en van wat de ander inbrengt.
Individuele supervisie is natuurlijk ook mogelijk.
Ik deel graag mijn kennis en 20-jarige ervaring.
Naast de Opleiding Genezend Tekenen heb ik mij op verschillende gebieden bijgeschoold, o.a. familie
opstellingen bij het Hellinger Instituut, kernkwadranten bij Daniel Offman, het lezen van kindertekeningen
bij Theresa Foks-Appelman, rouwverwerking bij de Elisabeth Kübler Ross stichting, HSP.

Dit profiel is voor het laatst bijgewerkt op: 22-01-2020

