Criteria supervisoren Vereniging Tekentaal
De supervisie bij Vereniging Tekentaal is per 1-1-2020 vernieuwd op basis van onderzoek, een
inventariserende ledenenquête en kwaliteitstoetsing.
Van VT-supervisoren nieuwe stijl wordt verwacht dat zij
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een Hbo-opleiding, PSBK-Hbo, gelijkwaardig of hoger, succesvol hebben afgerond1)
een supervisieopleiding/training succesvol hebben afgerond1)
op professionele wijze dossiers bijhouden van supervisiesessies en/of supervisietrajecten
op professionele wijze administratie voeren betreffende de supervisie (verklaringen/facturen)
zelf ervaring hebben (gehad) als supervisant; per 1-1-2020 verplicht zelf supervisie volgen
zelfreflectie hebben
zichzelf blijven bekwamen in het vak d.m.v. bij-of nascholing, super- en intervisie
ervaring hebben in het geven van supervisie
als zij nieuw zijn in het vak tenminste 3 keer begeleiding hebben van een ervaren en opgeleide
supervisor
deskundig zijn in het vak, d.w.z. voldoende professionele kennis, vaardigheden, inzet en ervaring
m.b.t. het behalen en/of bewaken van de doelstellingen van de supervisant
de supervisant kunnen inspireren
zich positief opstellen, focussen op wat goed gaat, en positief opbouwend kritisch kijken
in staat zijn de supervisant nieuwe inzichten, nieuwe perspectieven, nieuwe gereedschappen te
geven, blinde vlekken zichtbaar te maken
flexibel zijn in het omgaan met de supervisanten, de diversiteit aan problematieken,
werkterreinen en niveaus
een goede werkrelatie kunnen opbouwen en onderhouden met supervisanten; aansluiten aan
behoeftes van supervisant en deze erkennen (de supervisant moet zich gehoord en gezien
voelen)
de juiste balans tussen betrokkenheid bij en afstand tot de supervisant kunnen houden
uitgaan van de vraag / doelstelling van de supervisant
aandacht geven aan de persoonlijke problematiek van de supervisant wanneer dit relevant is
voor de uitoefening van het vak
een diversiteit aan werkvormen gebruiken, waaronder tekentaal, beeldend werken en het
hanteren van een reflectieverslag

Tijdelijk verschil in criteria voor zittende supervisoren en nieuwe supervisoren
Nieuwe supervisoren (per 1-1-2020) moeten voldoen aan alle criteria.
De nu zittende supervisoren moeten ook aan deze criteria voldoen. Er is echter voor hen een
overgangsregeling van twee jaar voor het voldoen aan de eerste twee (criteria met 1)), namelijk
PSBK (of erkende vak-relevante Hbo-opleiding) en supervisieopleiding/training. Besluiten ze om dit
niet te doen, dan mogen ze per 1-1-2022 gewoon doorgaan met supervisie geven aan VT-leden,
maar voor de registratiepunten niet meer aan VT-registerleden.

