Postbus 342
8600 AH SNEEK
Telefoon 06 216 33 272

Overeenkomst Supervisie

Bezoekadres:
Van Giffenstraat 6
8601 EX Sneek

Locatie Sneek/ Driebergen*)

Tevens bezoekadres Driebergen:
Villa Xaverius
Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen-Rijsenburg
KvK 53839552
Rabobank 166252387
BIG registratienummer:
39054707225
www.vanderwallpsychologie.nl
info@vanderwallpsychologie.nl

Supervisant:
Naam
Adres
Pc Plaats

Werkzaam bij:
Organisatie
Adres
Pc Plaats

Supervisor:
Mw. Drs. J.W.C. van der Wall
Mail: info@vanderwallpsychologie.nl
Beroep: Klinisch psycholoog
Registraties: BIG KP, VGCT supervisor, VKJP Lid specialist, EMDR supervisor i.o.
Supervisie in het kader van:
o EMDR therapeut (voorbereidend op vervolgcursus)
o EMDR practitioner
o GZ psycholoog
*)

doorhalen wat niet van toepassing is

o
o
o
o

Orthopedagoog-generalist
Cognitieve gedragstherapeut
Cognitieve gedragstherapeut
Anders: ..................................................

Locatie:
o
o

Van Giffenstraat 6 (ingang geeuwkade), 8601 EX te Sneek
Rijssenburgselaan 11, 3972 EG Driebergen-Rijsenburg

Verwachtingen ten aanzien van de supervisant:
-

Houdt zich aan de beroepscode
Levert materiaal t.b.v. de supervisiezitting.
Is verantwoordelijkheid voor het ingebrachte (beeld-) materiaal en voor de toestemming van de
cliënt deze voor de supervisie te gebruiken.
Conformeert zich aan de opleidingseisen die de supervisie betreffen.
Heeft een actieve houding en verantwoordelijkheid voor eigen leerproces. Inbreng
supervisiemateriaal bij EMDR supervisie
Supervisant zorgt voor supervisiemateriaal door middel van video opnamen.
Supervisant brengt op scherp gestelde video-opnames in en bereidt vragen voor.
Supervisant zorgt zelf voor afspeel apparatuur, bij voorkeur een laptop.

Verwachtingen ten aanzien van de supervisor:
-

De supervisor is gehouden tot het in acht nemen van de beroepscodes die van toepassing zijn
voor haar beroepsgroep en van de supervisant.
De supervisant ontleent hieraan in het bijzonder het recht op vertrouwelijkheid van informatie en
klachtrecht.
Verantwoordelijkheid voor vertrouwelijk omgaan met het door supervisant
beschikbaar gestelde (beeld-)materiaal.
Actieve houding in steunen van supervisant bij zijn/haar leerproces en het stimuleren daarvan
Het bespreekbaar maken van eventuele stagnaties in het leerproces van supervisant.
Verantwoordelijkheid voor het juist bijhouden van het supervisiebeoordelingsformulier
Het honorarium bedraagt €100,- per uur (45 min directe tijd) voor een individuele supervisie.
De supervisant draagt zorg voor tijdige betaling van de rekening.
Betaling door overboeking naar Rabobank rekening NL67RABO0166252387 t.n.v. Van der Wall
Psychologie.
Afspraken die niet 48 uur vóór de geplande afspraak zijn afgezegd, worden in rekening
gebracht

Getekend te ………….,……………… op: …………………………………………………………..

Handtekening:
(supervisor)

Handtekening:
(supervisant)

