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SUPERVISIECONTRACT 
 
Supervisant 

Naam       : 

Adres       : 

Plaats       : 

Telefoon      : 

E-mail       : 

 

Supervisor 

Naam       : 

Adres       : 

Plaats       : 

Telefoon      : 

E-mail       : 

Supervisor spec. Verenigingen    : 

Overige registraties/kwalificaties   : 

 

Opleiding 

Opleiding vindt plaats in het kader van  : 

Opleidingsinstituut      : 

 

Supervisie 

Supervisieperiode      : 

Supervisie       : individueel/groep 

Frequentie van supervisie     : 

Duur van de supervisiezitting     : 

Aantal supervisiezittingen     : 

Aantal in te brengen cliënten     : 

Inbreng casuïstiek door supervisant    : schriftelijk/mondeling/audio/video/live 

Rapportage supervisiebijeenkomst    : schriftelijk 

Evaluatie       : 

N=1 studie       : ja/nee 

Plaats        : 

Tijd        : 

 

Leerdoelen supervisant: 

• ….. 

• ….. 

• ….. 
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Verwachtingen ten aanzien van de supervisant: 

-Zich houden aan de beroepscode voor psychotherapeuten/NIP-psychologen/leden van de VGCt, 

welke eveneens van toepassing is voor de relatie van supervisor en supervisant. 

-Inbreng casuïstiek t.b.v. supervisiezitting 

-Het (tijdig) aanleveren met materiaal t.b.v. de supervisiezitting 

-Actieve houding en verantwoordelijkheid voor therapieverloop. 

-Actieve houding en verantwoordelijkheid voor eigen leerproces. 

-Inbreng t.b.v. tussentijdse - en eindevaluatie. 

-Rapportage aan opleidingsinstituut/beroepsvereniging/instelling. 

 

Verwachtingen ten aanzien van de supervisor: 

-De supervisor is gehouden tot het in acht nemen van de beroepscode voor 

psychotherapeuten/NIPpsychologen/ 

leden van de VGCt, welke eveneens van toepassing is voor de relatie van supervisor en 

supervisant. 

-De supervisant ontleent hieraan in het bijzonder het recht op vertrouwelijkheid van informatie en 

klachtrecht. 

-Actieve houding in steunen van supervisant en het stimuleren van zijn/haar leerproces. 

-Verantwoordelijkheid voor supervisieproces en eventueel bespreekbaar maken van stagnaties in het 

supervisieproces. 

-Vooraf bestuderen van supervisiemateriaal en zich inhoudelijk voorbereiden op supervisie. 

-Bewaken evaluatie tussentijds en aan het einde van de supervisieperiode. 

 

Evaluatie supervisie: 

Evaluatie tussentijds datum     : 

Evaluatie einde supervisieperiode    : 

Evaluatie vindt plaats door middel van    : 

Evaluatiecriteria zijn      : 

 

Eventuele andere punten die zijn overeengekomen : 

 

Het honorarium bedraagt €  per sessie 

Betaling contant/door overboeking op …….. . 

 

 

Plaats ………      Datum ………… 

Handtekening:      Handtekening: 

 

 

 

(supervisor)      (supervisant) 


