
Groepssupervisie Traject- Ervaringsgericht Leren in een Groep 

GROEPSTRAINING  Verdieping Groepstherapie voor (max.) 8 groepsbehandelaren in de 

Gezondheidszorg/GGZ  (traject in het kader van NVGP opleiding tot groepstherapeut) 

Docenten : Mieke Bossers, supervisor/cursusgever NVGP, en Ayan Ramnath  psychiater 

kandidaat supervisor, beiden docent Basiscursus  Groepsdynamica NVGP 

Plaats: Doorn, dichtbij Utrecht: Academie voor Haptonomie, Jan Ligthartlaan 1 Doorn.  

Data: eenmaal per maand op acht woensdagen gedurende 2023 in 

januari/februari/maart/april/september/oktober/november met drie of vier dagen voor de 

zomer, en vier of vijf na de zomer. (onder voorbehoud bij voldoende aanmeldingen) 

Aanmelding : via mail (info@owhs.nl), One World Health Services 

(www.oneworldhealthservices.nl ) t.a.v. secretariaat o.v.v groepssupervisie traject 2023, en 

naam, dan krijg je een factuur met  betalingsgegevens per mail. En nadere gegevens  over de 

cursus, waaronder het gebruikte boek, Kosten: 1195 euro, inclusief lunch. 

Introductie: Deze cursus is bedoeld voor cursisten van de Basiscursus  Groepsdynamica die 

deze met een certificaat succesvol hebben afgerond. Het traject  maakt samen met de basis- 

cursus groepsdynamica deel uit van het opleidingspakket dat leidt tot het  lidmaatschap 

Groepstherapeut van de NVGP. De ervaring leert dat het verder oefenen van opgedane 

ervaringen en vaardigheden de flexibiliteit en de effectiviteit van je handelen als 

groepsbehandelaar  vergroot. Het zijn competenties die je nodig hebt en kunt aanleren in 

rollenspellen en feedback.  Minimaal 25 uur sessies (van een uur) deelname supervisie zijn 

oodzakelijk voor het bereiken van de titel Groepstherapeut-NVGP.   

Doel van dit Supervisie-traject 

Verdieping: De groepsbehandelaren ondersteunen bij het hanteren van groepsdynamische 

processen en hun interventies in therapiegroepen. Het geleerde in de basiscursus wordt 

door de groepsbehandelaren toegepast en  ingeoefend  en eigen gemaakt op hun eigen 

werkplek. Met behulp van dit traject is er een unieke gelegenheid om de geleerde kennis 

vaardigheden en houding verder aan te scherpen en te actualiseren of verdiepen waardoor 

je als groepsbehandelaar effectiever groepen kunt leiden. De meerwaarde van de supervisie 

in een groep is evident door ervaringsleren. Doordat de groepsbehandelaren, net als in 

groepstherapie, steun en herkenning vinden bij elkaar. Ze kunnen elkaar constructief 

feedback geven en elkaar bevragen, steunen en samen middels rollenspelen casuïstiek 

uitwerken en interventies oefenen. Dit onder de leiding van de docenten.  Dit is onderdeel 

een aan gezamenlijk creatief leerproces. 

Voorwaarden:  

Eigen groepstherapiesessies  inbrengen als informatie en oefenmateriaal (schriftelijk, 

mondeling, visueel en/of auditieve opnames (na toestemming) 
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 -formuleren van persoonlijke  leerdoelen, om te kunnen aan sluiten bij je leerbehoefte (Tip: 

hiervoor kan het reflectieverslag van de Basiscursus Groepsdynamica gebruikt worden als 

startpunt, indien mogelijk)  

-een korte beschrijving van de opzet van de  groep (samenstelling, duur, doel, werkwijze 

etc.) waardoor we kunnen aansluiten bij de groep en je eigen leerbehoefte als 

groepsbehandelaar -na iedere bijeenkomst een reflectie-verslag over het geleerde, actieve 

bijdrage en meedoen aan rollenspelen zodat we het (individuele en gezamenlijke 

groepsleerproces) kunnen aangaan  

-bereidheid te oefenen in groeps(ervarend)leren en rollenspellen van groepssessies 

– vooral veel plezier, vertrouwen en creativiteit in het willen aangaan en onderhouden van 

het eigen en gezamenlijk leerproces. Daarnaast investeringen zoals (voorbereidings-)tijd.  

Beoordeling/Toetsing:  o.b.v. actieve deelname en competenties beoordelingen passen bij 

het opleidingsniveau, en competenties en vaardigheden genoemd, en vastgelegd en/of 

afgeleid van het werkveld waarden (in o.a. het Opleidingsreglement van de NVGP en zeker in 

de geest ervan).  Beoordeling vindt voornamelijk plaats door de opgedane ervaringen 

van/uit het werkveld indachtig een waardige groepstherapeut. De verslagen en de bijdragen 

worden als toets en voortgang meegenomen in het eindoordeel van de supervisie waar het 

voornamelijk de bedoeling is het plezier met het werken met groepen niet te vergeten. Als 

Opleiders-Supervisoren houden wij rekening met evt. individuele beperkingen zodat we 

gezamenlijk de eindopleidingstermen kunnen bereiken.  

Praktische gegevens:   Indien nodig worden RIVM regels gevolgd, ten allen tijde staat 

voldoende veiligheid van de deelnemers centraal. De locatie en de werkwijze is daarop 

ingesteld om zo covid vrij mogelijk te werken.  

 

 

 

 


