
Supervisie en coaching voor 
professionelen 

 
Voor  opvoeders en begeleiders die 
werken met volwassenen of met kinderen 
(aparte supervisiegroep per doelgroep) en  
die via creatieve werkvormen willen 
werken aan hun ‘be-geleider’ zijn 
 
Voor  leerkrachten  die via creatieve 
werkvormen willen werken aan hun ‘leer –
kracht’ zijn 
 
Inhoud 
Aan de hand van verschillende creatieve 
opdrachten gaan we aan de slag met 
vragen die er leven rond het beroep van 
begeleider zijn. 
Spanningsvelden, moeilijkheden  en 
mogelijkheden worden bekeken vanuit 
verschillende standpunten.  Ervaringen 
worden uitgewisseld 
 
Via opdrachten kom je jezelf tegen als 
persoon en als opvoeder / begeleider of 
als leerkracht. Je leert ontdekken waar je 
het moeilijk mee hebt en waarom. Je leert 
je sterke kanten meer benutten om uit te 
groeien tot de enthousiaste zelfbewuste 
be-geleider / leer – kracht die in je zit. 

Wanneer: 
8  bijeenkomsten van 2  uur (in groep met 
collega leerkrachten of met collega 
opvoeders die werken met dezelfde 
doelgroep) of individueel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ook voor leerkrachten of opvoeders 
in opleiding kan er een individueel 
of groepsaanbod uitgewerkt worden 
op vraag. 
 
 

Supervisie en coaching voor 
hulpverleners  

Wie als hulpverlener met individuele 
cliënten of patiënten werkt, kan in Aglaia 
terecht voor supervisie. Er wordt 
stilgestaan bij persoonlijke leervragen. Het 
aangeboden kader is vanuit creatief 
therapeutische invalshoek.  

Supervisie voor hulpverleners wordt zowel 
individueel als ook in kleine groepen 
aangeboden.  Er wordt gewerkt met 
gerichte creatieve opdrachten.  In groep 
kunnen casussen ingebracht worden die 
vanuit een afgesproken supervisiemodel 
samen worden besproken. 

Hulpverleners vanuit verschillende 
achtergronden en verschillende 
therapeutische visies zijn welkom. Ervaring 
met creatieve therapie is niet nodig wel 
interesse in beeldend werken. 
 
Wanneer: 
8  bijeenkomsten van 2 uur (in groep 
of individueel) 
 

 
 



Principes coaching en supervisie via 
creatieve middelen 

 
 

 
 
 

 
Supervisietrajecten in Atelier Aglaia 
vertrekken vanuit creativiteit. 
Vragen en moeilijkheden worden niet 
alleen verbaal verkend en uitgediept maar 
ook via creatieve opdrachten (spel en / of 
beeld) 
 
Het functioneren binnen het werkveld 
wordt bekeken vanuit de samenhang 
denken, voelen, willen en handelen en hoe 
dit proces zich kan ontwikkelen t.o.v. jezelf 
als persoon, je werksituatie en je beroep 

 
 
 

Verkenningsgesprek: 

Elke supervisie (in groep of individueel) 
start met een verkenningsgesprek van 1u à 
1u30.  Tijdens dit gesprek verken ik  je 
vragen en je krachten.  Indeling in groepen 
(volgens werk) wordt gedaan aan de hand 
van de vragen en aan de hand van het 
beroep. 

Na dit gesprek beslissen de beide partijen 
of de supervisie binnen Aglaia zal starten 
en in welke vorm (indiviudeel, in groep ...). 

Kostprijs verkenningsgesprek: 15 euro 
De kostprijs van de supervisie wordt 
besproken tijdens het gesprek. 
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