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Bij Altra zijn tijdens verschillende bijeenkomsten

Leidraad #2 en #3

de kernelementen van het mentorgesprek van

De leidraden voor het werken met video-

School2Care vastgesteld en

opnames en rollenspellen in supervisie en voor

geoperationaliseerd.

het opleiden en ondersteunen van supervisoren

Bij Spirit worden momenteel de kernelementen

zijn ontwikkeld door Pauline Goense en Inge

van het mentorgesprek op de Leefgroepen

Ruitenberg van de HvA met behulp van Mirjam

achterhaald.

Bekker en Titia de Jong van

De kernelementen van GGW van

Jeugdbescherming. Deze leidraden zijn

Jeugdbescherming waren al uitgewerkt.

voorgelegd in de eerste netwerkbijeenkomst.

Effectief reflecteren op je eigen werk?
Lees in deze nieuwsbrief hoe wij daarmee

Ontwikkeling reflectie-instrument

bezig zijn!

Deze kernelementen worden vervolgens
samengevoegd in een reflectie-instrument waarmee

Vanaf nu zijn de leidraden te
vinden op de projectpagina:
www.hva.nl/effectievereflectie!

Wie doen er mee?

naar video-opnames en rollenspellen gekeken kan

Bij School2Care van Altra, de Leefgroepen van

worden. Aan dat instrument wordt momenteel hard

Spirit en bij Jeugdbescherming zijn er

gewerkt. Een leidraad (#1) om als instelling zelf aan

enthousiaste teams met hun supervisor

de slag te gaan met het ontwikkelen van een

betrokken bij dit project. Deze professionals

dergelijk instrument is naar verwachting aan het

Pauline Goense via p.b.goense@hva.nl

gaan aan de slag met een nieuwe vorm van

einde van de zomer gereed.

of de contactpersonen binnen

Neem voor meer informatie contact op met

uw eigen organisatie.

supervisie. In deze supervisie staat reflectie op
de uitvoering van het werk centraal. Die reflectie

Overige ontwikkelingen

gebeurt door de inzet van video-opnames en



rollenspellen.

Bij Altra hebben alle betrokkenen bij het project
een korte training ontvangen in het maken van
video-opnames en worden momenteel de

Vaststellen en operationaliseren kernelementen
Om te kunnen reflecteren op de uitvoering van

Meer weten?

eerste baseline video-opnames gemaakt.


Expert Jolle Tjaden van Pi-Research zal

een interventie is het nodig om die elementen

op 30 augustus en 6 september een training

die maken dat de interventie werkt, ook wel de

verzorgen voor de supervisoren waarin ze

kernelementen genoemd, te achterhalen.

samen aan de slag aan om de nieuwe manier
van werken in de vingers te krijgen.

