
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                       

Supervisie overeenkomst  
 

 

Naam supervisant:   

 

 

Naam en gegevens van supervisor 

Naam  :   

Adres  :  Zernikepark 12 

Plaats  :  9747 AN Groningen (praktijkadres) 

Telefoon :  050 7502088 

E-mail  :   

Beroep  :   

Registraties    :  

 

 

Soort supervisie:  

o In kader GZ opleiding 

o In kader van EMDR opleiding 

o In kader van CGT opleiding 

o In kader van KP opleiding 

o Anders:  

 

Supervisie 

Supervisie: individueel of in een groep 

Plaats: Praktijkadres van Psy-zo! Zernikepark 12, 9747 AN Groningen 

 

Verwachtingen ten aanzien van de supervisant: 

• Zich houden aan de beroepscode.  

• Het aanleveren van materiaal t.b.v. de supervisiezitting.  

• Verantwoordelijk voor het ingebrachte (beeld)materiaal en voor de toestemming van 

de cliënt deze voor de supervisie te gebruiken. 

• Actieve houding en verantwoordelijkheid voor eigen leerproces. 

• Conformeert zich aan de opleidingseisen van de betreffende beroepsvereniging. 

 

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. 

• Verantwoordelijk voor vertrouwelijk omgaan met het door supervisant beschikbaar 

gestelde (beeld)materiaal. 

• Actieve houding in steunen van supervisant en het stimuleren van zijn/haar 

leerproces. 

• Het bespreekbaar maken van eventuele stagnaties in het leerproces van supervisant. 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Inbreng supervisiemateriaal bij EMDR supervisie 

 

Supervisant 

• Supervisant zorgt voor supervisiemateriaal door middel verslaglegging en video-

opnamen. 

• Supervisant brengt op scherp gestelde video-opnames in en bereidt vragen voor. 

• Supervisant zorgt zelf voor de benodigde afspeelapparatuur om de opnamen af te 

spelen zoals eigen laptop of notebook. 

 

Organisatie en vergoeding van de supervisie 

 

Duur 

• Een sessie duurt 45 minuten face-to-face contact, danwel online contact. 

• Leestijd (N=1) wordt apart in rekening gebracht, tegen hetzelfde tarief.   

 

Combinaties  

• Mocht de supervisie voor meerdere doelen gelden (bv. een combinatie van GZ, KP, 

VGCT, EMDR, etc.) dan worden eventuele extra werkzaamheden hieruit voortvloeiend 

in rekening gebracht. Bv. het beoordelen van uitgebreide casuïstiek. 

 

Vergoeding 

• Het tarief bedraagt €110 euro per supervisiesessie.  

• Bij een supervisiegroep van 2 deelnemers geldt €165,00 euro per sessie. 

• De supervisant ontvangt eens in de maand een factuur.  

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

• Afspraken die niet 1 week van tevoren worden afgezegd, brengen we in rekening. 

 

 

 

Plaats:       Datum:  

 

 

 

Handtekening:    Handtekening: 

(supervisor)      (supervisant) 

 

 

 


