Voor wie?

Opleiding tot

De opleiding is bedoeld voor iedereen die wil leren hoe je
mensen optimaal kunt begeleiden en tot ontplooiing kunt laten
komen. Met name professionals in het bedrijfsleven en in de
sociale sector. Denk aan managers, teamleiders, intern begeleiders, adviseurs, docenten, hulpverleners of coördinatoren. Onze
opleiding sluit het beste aan bij een hbo-werk- of -denkniveau.
Ook is de opleiding geschikt voor mensen die een eigen praktijk
als supervisor willen beginnen of hun eigen praktijk verder willen
uitbouwen.

Supervisor

SUPERVISIE VOOR IEDEREEN

Praktische informatie
Programma
• 28 lesdagen, op woensdag van 9.30 uur tot 17.30 uur.
• Start: van 2 oktober 2019 t/m 25 november 2020.
• Locatie: Albregt Engelmanstraat 3, Rotterdam.
Kosten: 6.750,- (btw vrij) exclusief studiemateriaal ten bedrage
van ongeveer € 425,-.
Heb je interesse? Je bent altijd welkom voor een kennismaking
of een proefavond. Neem contact met ons op via
info@begeleidenvooriedereen.nl
Wij streven naar een hoge kwaliteit en zijn geregistreerd bij het
CRKBO. Daarnaast is de supervisorenopleiding erkend door de LVSC.
(www.lvsc.eu)
Kijk op www.begeleidenvooriedereen.nl voor meer informatie.

Supervisie voor iedereen

Begeleiden voor iedereen
Wij verzorgen opleidingen en leergroepen voor mensen die
werkzaam zijn als begeleider, supervisor of coach of zich
hiertoe willen laten opleiden. Deze professionals begeleiden
of ondersteunen mensen in moeilijke situaties, begeleiden
veranderingen binnen organisaties, geven sturing aan teams
of begeleiden mensen die privé of in het werkzame leven
voor grote veranderingen staan.
De opleidingen van Begeleiden voor Iedereen leiden op tot
Coach, Supervisor, Teamcoach of Intervisiebegeleider. Wij
organiseren opleidingen en activiteiten waarbij onder andere
normatieve professionaliteit, werken in het hier en nu van de
context, diversiteit en ontschuldigen centraal staan.

Zo werken wij…
In de begeleiding is het belangrijk dat beide partijen beseffen
dat we allemaal van elkaar verschillen en dat dit verschil niet
opgelost hoeft te worden. Dan kan de begeleiding effectief
zijn en is er ruimte voor nieuwe perspectieven. Tijdens de
opleiding leer je hoe je dit besef weet te ontwikkelen en in
te zetten. Met deze visie - gecombineerd met wat je al aan
bagage en ervaring hebt - kun je mensen met verschillende
achtergronden en rollen goede begeleiding geven.
Onze opleiders en coaches staan midden in de samenleving
en houden zich dagelijks bezig met het begeleiden van groepen, personen en organisaties. Zij kunnen en durven dagelijks
te kiezen voor het wandelen búiten de gebaande paden. Zo
vinden zij steeds weer de ruimte om tot iets nieuws te komen.
Iets dat wél werkt.

De opleiding Supervisie voor iedereen is een professionele opleiding
tot supervisor, met een persoonlijke aanpak. De opleiding bouwt
voort op en maakt gebruik van de ervaringen die opgedaan zijn in
onze coachopleiding. Wij vinden dat iedereen, ongeacht zijn afkomst, sociale klasse of religie, recht heeft op goede begeleiding. Dus
ook op een goede supervisie. Omdat wij deze visie te weinig terugvinden in bestaande opleidingen, starten wij onze eigen supervisorenopleiding. Een opleiding waarbij het zien, benutten én waarderen
van verschillen en aandacht voor alle verschillende contexten waarin
mensen werken en leven, voorop staat. Supervisie is te omschrijven
als een leermethode waarbij men door het bespreken en onderzoeken van relevante werkervaringen, zicht krijgt op het eigen handelen
en de al dan niet bewuste keuzes en overtuigingen.

Zo denken wij erover…
Wij geloven dat de samenleving supervisoren nodig heeft die erop
toegerust zijn mensen die een verandering of leerproces doormaken,
adequaat te begeleiden. De verschillen in mens- en wereldbeelden,
de steeds wisselende werkelijkheden en de invloed van de sociale
media, maken het soms lastig om in het werk constructieve relaties
op te bouwen. Denk hierbij aan ingrijpende levensfaseovergangen
als verandering van baan of functie, migratie, reorganisatie, midlifecrisis, scheiding, ziekte en andere vormen van verlies. Wij leren jou
in deze opleiding om, als “supervisor voor iedereen”, normatief en
professioneel met een grote verscheidenheid aan vragen om te gaan.

Hier zetten wij ons voor in…
De docenten en supervisoren van onze opleiding hebben een duidelijke missie: het is onze wens dat iedereen in Nederland en België de
mogelijkheid heeft om goed begeleid te worden. Dit geldt ook voor
teams of andere samenwerkingsverbanden in het bedrijfsleven of de
sociale sector. Daarbij streven we natuurlijk naar een hoge kwaliteit
en voldoen ruim aan de opleidingseisen van de beroepsvereniging
LVSC.
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