
 

 

Supervisie overeenkomst  
 

Supervisant 

 
Naam:   

De supervisant heeft zich ingeschreven voor supervisie middels het inschrijfformulier  

op de website. Zie dit formulier voor overige gegevens. 

 

Supervisor:  

Naam  :  

Adres  : Zernikepark 12 

Plaats  : 9747 AN Groningen 

Telefoon : 050-7502088 

E-mail  :  

Beroep  :  

Registraties :  

Kwalificatie :  

 

 

Supervisie in het kader van: 

o EMDR vervolg / practitioner 

 

o GZ psycholoog 

 

o Orthopedagoog- generalist 

 

o Cognitieve gedragstherapie 

 

o Anders: ………………………………………….. 

    

 

Locatie  

Plaats: Psy-zo!, Zernikepark 12 in Groningen.  

 

Verwachtingen ten aanzien van de supervisant: 

 Houd 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 is voor zijn/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. 

 In geval van wisseling van supervisor tijdens het leerproces, om wat voor reden dan 

ook, verplichten supervisoren zich om informatie te geven of in te winnen bij collega-

supervisoren, die het belang dient van het leerproces van de supervisant. 

 

Vergoeding 

 Het honorarium bedraagt €104,- per uur voor een individuele supervisie. Dit tarief 

geldt ook per persoon per uur in een supervisiegroep voor maximaal 2 personen; 

voor iedere supervisant wordt dan één uur supervisie gerekend. 

 De supervisant ontvangt aan het begin van de maand een rekening op het door 

hem/haar opgeven factuuradres op het inschrijfformulier.  

 De supervisant draagt zorg voor de betaling van de rekening binnen 30 dagen.  

 Betaling door overboeking naar Rabobank rekening NL68RABO0125341164 t.n.v. 

Psy-zo!  

 Afspraken die niet 48 uur vóór de geplande afspraak zijn afgezegd, worden in 

rekening gebracht. 

 

 

 

 

 

Plaats:     Datum:  

 

 

 

 

 

 

Handtekening:        Handtekening: 

(supervisor)          (supervisant) 

 

 

 

 


