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Profiel Supervisor Vereniging Tekentaal

Bauk Zwaan
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

B Zwaan
Lochemseweg 92 E
7217RJ Harfsen (bij Deventer)
info@tekenenismeer.nl
0630040751
2005
nee
nee
nee
Ja
Ja
Ja
Maandag t/m donderdag 10-21.00 u
Gesprek / dialoog; Beeldend werken. Anders: Schrijven
Optioneel
1,5
€ 90,00 btw vrij
Afhankelijk van het aantal deelnemers max 6 uur (max 4 pers)
125,00 per dag
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KWINTESSENS
Leer kijken en lezen op een open mind.

DE SUPERVISOR
Bauk Zwaan geboren 1955.
Na mijn HBO opleiding Pedagogiek en 10 jaar een baan in de volwasseneducatie heb ik de 4-jarige
opleiding voor tekentherapie afgerond. In deze opleiding heb ik 15 jaar les gegeven o.a. ook als docent
‘specialist creatieve communicatie’ en ben ik mij gaan specialiseren in de ontwikkeling van kinderen.
Zo ook een methode ontwikkeld om kindertekeningen te onderzoeken. Ik ben in 2009 mijn eigen
bedrijf gestart Tekenen is meer! en ook een opleiding kindertekeningen leren lezen en begrijpen.
In deze opleiding geef ik les aan professionals die met kinderen en pubers werken. Ik geniet elke dag
van mijn werk en van het uitdragen van mijn missie om samen met anderen opzoek te gaan naar de
essentie, naar verbinding, naar de mogelijkheden van ieder mens.

DE SUPERVISIE
De supervisie is bedoelt voor professionals die opzoek zijn naar verdieping en hun deskundigheid
willen vergroten. Mijn specialisatie is kinderen/pubers maar ik werk in mijn eigen praktijk als therapeut
ook met volwassenen, individueel, ouders, (echt)paren.
De centrale vraag in de supervisie is vaak? Tekeningen lezen maar wat dan? Wat is de juiste
vervolgopdracht die aansluit op de hulpvraag? Heb ik zelf ook stokpaardjes? Heb ik nog wel een open
mind? In een supervisiegroepje staat de tekening, jouw casus en vragen centraal. Wij onderzoeken
met elkaar de tekening en kijken naar het verhaal wat verteld wordt. Samen gaan we op zoek naar de
juiste vervolgopdrachten. In een groepje krijg je ruim de tijd voor je inbreng. Het doel is ook om elkaar
wakker te houden. Hoe blijf ik alert en verruim ik weer mijn invalshoeken.
Voor de een is het een meerwaarde om in een klein groepje samen te komen. Je leert dan van en aan
elkaar. Een ander komt liever alleen met een casus of en tekeningen of omdat er een specifieke
begeleidingsvraag is. Er kan ook een sessie nodig zijn. Zo ja, dan geef ik die.
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