
Opleiding psychoanalytische supervisie 2023- 2024

Locatie

Hostel de Blauwput (vlakbij station Leuven)
Martelarenlaan 11a
3000 Leuven

Informatie en inschrijving

Verdere inlichtingen: info@vvpt.be

Inschrijven en betaling enkel via de website 
https://www.vvpt.be/voor-professionelen/opleidingen

Inschrijven is mogelijk tot 10 september 2023.

Er is een maximum van 12 deelnemers.

Enkel betaling geeft recht op deelname. 

Accreditering voor artsen is aangevraagd

Kostprijs opleiding

De kostprijs omvat de seminaries, het boek 
‘Psychoanalytic Supervision’ van Nancy McWilliams en 
het middagmaal op de eerste opleidingsdag.

VVPT-leden: 1150 euro
Niet-VVPT-leden: 1400 euro

mailto:info@vvpt.be
https://www.vvpt.be/voor-professionelen/opleidingen


Doelstellingen

Supervisoren hebben een belangrijke rol in de vorming en 
opleiding van toekomstige psychotherapeuten. Zowel 
theoretische en praktische ervaring als didactische 
vaardigheden zijn belangrijk voor een supervisor. In deze 
opleiding psychoanalytische supervisie willen we hierbij 
stilstaan, voldoende aandacht gevend aan de specifieke 
aspecten binnen de psychoanalytische supervisie waarin 
men vertrekt van leren en groeien in de relatie.

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding psychoanalytische supervisie staat open voor 
klinische psychologen en psychiaters die een psychoanalytische 
psychotherapie opleiding hebben gevolgd en minimum 10 jaar 
werkervaring hebben als psychotherapeut. Deelnemers hebben 
een bestaande of beginnende supervisiepraktijk en hebben de 
bereidheid om supervisiemateriaal te delen en ter bespreking in 
te brengen. 
Het boek van Nancy McWilliams is aanbevolen literatuur. Op het 
einde van de opleiding wordt een beknopt (+/- 2500 woorden) 
reflectieverslag adhv fragmenten/ casusmateriaal verwacht.
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Opleiders

De opleiders zijn mensen met ervaring in de psychoanalytische supervisie.

Myriam Vangael
Claudia de Vin
Sus Weytens
Ilse De Clippeleer
Dries Dulsster
Evi Verbeke 



Opleidingscurriculum

Dag 1 Psychoanalytische supervisie: geschiedenis en brede 

theoretische situering: 22 september 2023, 9u - 17u

Kennismaking en toelichting bij het opleidingscurriculum.

Geschiedenis van supervisie in psychoanalyse en psychoanalytische 

psychotherapie. 

Diversiteit van kaders en modellen – controverses en implicaties voor de 

supervisiepraktijk.

Competenties van de supervisor – kenmerken van effectieve supervisie.

Aspecten van ethiek en diversiteit in hedendaagse supervisie.

Dag 2: De supervisierelatie: 26 oktober 2023, 9u -12u30

Wat is er nodig voor het installeren en onderhouden van een veilige 

supervisiealliantie, waarbinnen de reflectie rond (tegen)overdracht en 

parallellprocessen zich kan ontvouwen. Hoe kunnen mogelijke weerstanden 

binnen de supervisierelatie begrepen en gehanteerd worden.

Dag 3: Praktijkseminarie: installeren en onderhouden van een veilige 

en werkzame  supervisierelatie: 23 november 2023, 9u -12u30

Focus op de supervisiepraktijk: 2 deelnemers brengen eigen materiaal in.

Dag 4: Technieken en methodes in supervisie: 28 november 2023, 9u - 12u30

Klinisch materiaal: presentatie via zelfrapportage, gebruik van audio- of videomateriaal, 
rollenspel.
Casusconceptualisatie en doelstellingen voor therapie.
Klinisch materiaal: reflectie en formatieve feedback over het hanteren van een 
psychoanalytisch kader, het expliciteren van impliciete theoretische modellen. De 
supervisor als rolmodel. 

Dag 5 Praktijkseminarie: technieken en methodes in supervisie: 12 december 
2023, 9u - 12.30
Focus op de supervisiepraktijk: 2 deelnemers brengen eigen materiaal in
Dit praktijkseminarie wordt eventueel opgesplitst in functie van de doelgroep 
(therapeuten voor kinderen versus volwassenen)

Dag 6: Supervisie vanuit Lacaniaans perspectief: 9 januari 2024, 9u - 12u30
Supervisie vanuit een Lacaniaans perspectief  geïllustreerd via voorbeelden uit Lacan
zijn praktijk.
Het superviseren van groepen, meer specifiek in een institutionele context.

Dag 7: Evaluatie en reflectie, 29 januari 2024, 9u – 12u30
Evaluatie van voortgang in de therapie – kenmerken van psychologische vitaliteit.
Eindfase van een therapeutisch proces.
Zelf-evaluatie van de supervisor.
Evaluatie van de supervisant.
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