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Inleiding
Waarom supervisie?
Supervisie is een vak apart en van een supervisor mag worden verwacht dat deze
niet alleen kundig en ervaren is als therapeut, maar ook didactische vaardigheden
verenigt met inzicht in het specifieke van het supervisieproces. Supervisie wordt
beschouwd als een belangrijk en essentieel onderdeel binnen psychotherapieopleidingen.
Internationaal gezien is er sinds het begin van deze eeuw sprake van een sterke
toename in de aandacht voor het onderwerp supervisie en het opleiden van supervisoren (Scaife, 2009; Bernard & Goodyear, 2014; Watkins & Milne, 2014). Ook in
Nederland groeit nog steeds de belangstelling. Zo komt binnen de psychotherapieverenigingen in toenemende mate de nadruk te liggen op de eisen die worden
gesteld aan het verwerven of verlengen van het supervisorenchap (Peute, 2010;
Beunderman & Van der Maas, 2011; Baljon, 2014). Deze ontwikkeling heeft vijf
jaar na de uitgave van Supervisie in de GGz (Beunderman & Van der Maas, 2011)
er mede toe geleid dat een nieuw boek verschijnt. In Theorie en praktijk van supervisie in de ggz (Beunderman, Colijn, Geertjens & Van der Maas, 2016) wordt het
onderwerp supervisie verder uitgediept.

Verantwoording
De papers die Max Rientsma en Ruud Beunderman schreven ten behoeve van de
cursussen voor supervisoren VGCt vormden de basis van het boek Supervisie in
de GGz dat in 2011 verscheen. Veel onderwerpen die in de cursussen aan de orde
kwamen, waren eveneens van toepassing op een breder werkterrein dan alleen
cognitieve gedragstherapie en waren ook relevant voor andere specialistische
psychotherapierichtingen, opleidingen voor gz-psychologen, klinisch psychologen
en psychiaters, en kinder- en jeugdpsychologen (NIP).
In vergelijking met het eerder verschenen boek uit 2011 is er in Theorie en praktijk
van supervisie in de ggz (2016) sprake van een verbreding en verdieping van de
supervisiepraktijk. Dit betekent dat naast de keuze voor het handhaven van een
aantal hoofdstukken (in herziene versie), het boek wordt uitgebreid met een deel
over psychotherapie en onderwerpen als persoonsgerichte supervisie, beroepsethiek, cultuur en opleiden en competenties.
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Toelichting
Deel I Supervisie: een verkenning
Het eerste deel van het boek vormt een algemene verkenning en oriëntatie op het
werkveld van supervisie in de ggz. Zo geeft hoofdstuk 1 een aanzet tot begripsbepaling en positionering van supervisie. In hoofdstuk 2 worden de rollen, taken
en verantwoordelijkheden van de supervisor afgegrensd ten opzichte van andere
opleidingstaken, zoals die van de praktijkopleider en werkbegeleider.
Deel II De basis van supervisie
In het tweede deel worden de voorwaarden voor supervisie besproken. In hoofdstuk 3 komt aan de orde over welke kwaliteiten of competenties een supervisor
moet beschikken. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de verschillende
stijlen van interactie en leren en hoe dit in de supervisiepraktijk vorm krijgt en
worden in hoofdstuk 5 de verschillende supervisiemodellen besproken.
Deel III Supervisiepraktijk
In het derde deel komen onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op de
praktijk, zoals het supervisieproces en de supervisierelatie in de psychotherapie.
Daarbij worden onderdelen besproken die onmisbaar zijn in het supervisieproces
zoals het vastleggen van afspraken aan het begin van supervisie (hoofdstuk 6),
evalueren en beoordelen dat in alle fasen van supervisie een rol speelt (hoofdstuk
7) en beëindigen (hoofdstuk 13).
In hoofdstuk 8 wordt aandacht besteed aan de verschillende fasen, vormen,
methoden en technieken in supervisie. In hoofdstuk 9 De supervisierelatie en
persoonsgerichte supervisie komt het belang van de supervisierelatie aan de orde.
In hoofdstuk 10 worden de factoren besproken die de supervisierelatie kunnen
beïnvloeden en verstoren. Het is daarbij van belang om ineffectieve supervisie
processen tijdig te signaleren en te bespreken. Nieuwe onderdelen zijn Supervisie
en beroepsethiek (hoofdstuk 11) en Cultuur en supervisie (hoofdstuk 12).
Deel IV Supervisie en psychotherapie
Het vierde deel gaat over supervisie in de verschillende psychotherapierichtingen.
Achtereenvolgend komen aan de orde hoe supervisie plaatsvindt in respectievelijk: cognitieve gedragstherapie (hoofdstuk 14), psychodynamische psychotherapie
(hoofdstuk 15), persoonsgerichte-experiëntiële psychotherapie (hoofdstuk 16),
kinder- en jeugdpsychotherapie (hoofdstuk 17), systeemtherapie (hoofdstuk 18) en
groepspsychotherapie (hoofdstuk 19).

Inleiding

Deel V Supervisie en opleiden
De toenemende aandacht voor opleiden en in het bijzonder voor competentiegericht opleiden van supervisoren komt aan de orde in hoofdstuk 20 Het opleiden
van supervisoren – de stap naar competenties.
Ter wille van de leesbaarheid is ervoor gekozen de supervisor en de supervisant te
vermelden in de derde persoon mannelijk enkelvoud.
Ruud Beunderman, Sjoerd Colijn, Lidwien Geertjens en Fatima van der Maas

9

