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Activiteit toevoegen

Datum activiteit 21-1-2019
Categorie VGCt - Evaluatieformulier

Vul alle gegevens in.

I. Opleidingscontext

II. Gegevens supervisie

III. Leerdoelen zoals opgenomen in het supervisiecontract: 
In deze supervisieperiode kwamen de volgende leerdoelen met betrekking tot mijn functioneren als therapeut aan de orde. 
Geef per leerdoel kort aan wat je hebt geleerd.

IV. Praktijktoetsen (minimaal 1 praktijktoets verplicht in te vullen)

Datum activiteit voltooid 21-1-2019

Categorie * VGCt - Evaluatieformulier

klik (hier) voor een toelichting op de automatische berekening van het aantal supervisiesessies.

Laten goedkeuren door * testaccountvgctSV (testaccountvgctSV)

De supervisie vond plaats in het kader van de opleiding tot cognitief
gedragstherapeut en eventueel in het kader van de opleiding tot:

Kies items...

Supervisie in het kader van het schrijven van een N=1 verslag * Selecteer

Soort supervisie * Selecteer

Aantal supervisiebijeenkomsten (max. 20) *

Duur van de supervisiebijeenkomsten in aantal minuten * Selecteer

Tijdvak (datum van) *
 

Tijdvak (datum tot) *
 

Frequentie * Selecteer

Behandelsetting  * Selecteer

Aantal besproken cliënten/cliëntsystemen *

Aantal gesuperviseerde therapiesessies *

Leerdoel 1 *

Leerdoel 2 *

Leerdoel 3 *

Opstellen van gedragsanalyses met de cliënt Selecteer

Opstellen van een gedragstherapeutisch behandelplan met de cliënt Selecteer

Hanteren van de therapeutische relatie Selecteer

Evalueren van de gedragstherapeutische behandeling en werkrelatie met de
cliënt

Selecteer

Toepassen van cognitieve procedures in de behandeling Selecteer

https://www.pe-online.org/proforg/24/567/Toelichtingautomatischeberekeningaantalsupervisiesessiesversie20180308.pdf
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V. Casusbeschrijvingen (in te vullen door de supervisant).  
Zie het document Richtlijn supervisie-evaluatieverslagen cgt'er i.o. op de website van de VGCt.

Wat zijn de leerdoelen voor de komende periode ?

Akkoordverklaring

Toepassen van imaginaire procedures in de behandeling Selecteer

Toepassen van gedragsmatige procedures in de behandeling Selecteer

Aanleren van alternatief gedrag in de behandeling Selecteer

Upload van supervisie-evaluatieverslag *  Bladeren...

Feedback van de supervisant over de supervisor *

Leerdoel 1 voor de komende periode *

Leerdoel 2 voor de komende periode

Leerdoel 3 voor de komende periode

Met dit formulier verklaar ik (als supervisant)  *  a. dat de supervisie hee� plaatsgevonden conform het gestelde in het registratiereglement  
b. dat ik zowel schri�elijk, mondeling als door middel van audiovisuele opnames casuistiek heb ingebracht in de supervisie  
c. dat ik dit formulier correct en naar waarheid heb ingevuld  


