Leren van het werk. Supervisie op
het werken met Themagecentreerde
Interactie (TGI)
Je bent al vertrouwd met de uitgangspunten en
methode van TGI. En je past dit toe in de
dagelijkse praktijk van je werk. Soms met succes,
soms eerder moeizaam.
In deze cursus willen we ingaan op jouw situatie
en onderzoeken waar jouw mogelijkheden liggen
om TGI volop in te zetten (integraal en holistisch).
Je krijgt daarbij de hulp van de hele groep.
We kijken analytisch met het 4F-model, èn focussen op de concrete operationele aanpak. Daarbij
komt het hele TGI-instrumentarium geïntegreerd aan bod: participerend leiden, methodisch
handelen met thema formulering en structuur, omgang met storingen, ethische interventies en
houdingsaspecten gebaseerd op de 3 axioma’s, selectieve authenticiteit, enz.
Wij superviseren niet de inhoud of aard van jouw werk, dat is jouw deskundigheid. Wij
superviseren de aanwending van TGI door jou in je opdracht of taak voor dat werk. Denk daarbij
ruim aan overleg en besluitvorming, intervisiegroepen, creatieve meetings, sollicitaties,
bemiddeling en conflicthantering, functioneringsgesprek, klas- en leersituaties, individuele
coaching, zelfhulpgroepen, online-meetings, therapeutische groepen, teambuilding, leergroepen,
zelfsturende werkgroepen, beleidsprocessen …
Aan deze individuele leerdoelen werken we in groep, en de groep werkt inspirerend en
confronterend. We gebruiken daarbij verschillende modellen en structuren (Kroeger,
opstellingswerk, ‘rollenspel’, …) We staan ook stil bij hoe jij ‘leren’ verstaat.
Deze cursus is geen cursus ‘leren supervisie geven’. Vanzelfsprekend kan daarover ook geleerd
worden, het is echter niet het doel.

Structuur
De cursus verloopt in 2 delen. Een opleider heeft een individueel intake contact met jou. Daarin
vernemen we graag meer over jouw huidige toepassing van TGI in je “werk”.
We verwachten schriftelijke verwerking vooraf, tussentijds en eventueel achteraf om het
leerproces te optimaliseren en te continueren.
Deze cursus wordt erkend als ‘supervisiecursus’ in de TGI-diploma-route. Deze TGIopleidingscursus kan ook aangewend worden als keuzecursus in de certificaatsroute.
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PRAKTISCH
Welkom in het conferentiecentrum van
de Oude Abdij Drongen. Een plek om te
reflecteren alvorens weer te handelen.

Begeleiding
Marleen Vandenberghe
marleen.vdberghe@schoolvoortgi.be
0484 23 78 67
Marc Verschueren
marc.verschueren@schoolvoortgi.be
0474 66 24 17
WANNEER

We starten het eerste blok op maandag 24 oktober 2022 om
9u30 uur en ronden af op dinsdag 25 oktober 2022 om 17u
Het tweede blok begint op vrijdag 25 november 2022 om 9u30
en eindigt op zaterdag 26 november 2022 om 17u
We werken en verblijven in de Oude Abdij van Drongen
(https://www.oudeabdij.be)

DEELNAMEPRIJS
(verblijfskosten niet
inbegrepen)

●
●
●

De algemene deelnameprijs bedraagt € 1.350,00 (exclusief 21% btw)
Voor medewerkers en bestuurders van non-profit sectoren, onderwijs,
etc… geldt als deelnameprijs € 900,00 (exclusief 21% btw)
Geïnteresseerden die tot andere groepen behoren (zoals parttimers,
particulieren, werkzoekenden, studenten,…): neem zeker contact op
met het bestuur via het secretariaat: inschrijvingen@schoolvoortgi.be
Bij voldoende inschrijvingen kan een aangepaste prijs overeengekomen
worden.

INSCHRIJVEN

Inschrijven doe je met een mailtje naar inschrijvingen@schoolvoortgi.be
Je vindt ook een inschrijvingsformulier op onze website. We nemen kort
erna contact met je om af te stemmen en te zien welke vragen je nog
hebt. (Max. 12 deelnemers)

VERBLIJFSKOSTEN

De verblijfskosten bedragen 230 € (inclusief BTW) voor de 4 dagen.
Dit behelst alle maaltijden, overnachting in éénpersoonskamer,
toeristenbelasting voor de 4 cursusdagen.

TWIJFELS OF VRAGEN?

Heb je interesse, twijfels of vragen over inhoud of werkwijze, over vervoer,
prijs, of wil je meer achtergrondinformatie over de cursus? Neem dan
zeker contact op: marleen.vdberghe@schoolvoortgi.be
Heb je vragen over kmo-portefeuille? Contacteer Luc Goethals op
inschrijvingen@schoolvoortgi.be
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