
   Supervisie (Mid)week  Algarve 

Inschrijven? Mail naar   info@theraplay.nl  of bel 06-53277611 

 
Wil jij ook even uit de dagelijkse routine? 

Een flinke stap maken in je supervisie traject?  

 
15-16-17 mei 2023  

Wat kun je verwachten? “Theraplay dimensies” voor jezelf! 
 
Structuur: 
’s Ochtends groepssupervisie  
’s Middags tijd voor jezelf  
’s Avonds gezamenlijk dineren 

 

      Betrokkenheid: 
Gastvrij en persoonlijk onthaal,  
Gezelligheid van gelijkgestemde collega’s, 
maar wel je eigen kamer om je terug te 
trekken.  
 

 
Verzorging: 
Overnachtingen op basis van halfpension 
(overnachting, ontbijt, diner). 
Vers gemaakt ontbijt en een gezonde en 
lekker diner. 
 

 
 

 

Uitdaging: 
Kom alleen of neem je partner/ vriend of 
vriendin mee.  
Je boekt zelf je vlucht. 
Huur zelf een auto of laat je ophalen en 
brengen naar het vliegveld    
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De supervisie: 
Afhankelijk van de inbreng van de deelnemers: Groepssupervisie, vergelijkbaar met de 
terugkomdagen, maar dan ‘live’. Elke dag brengen minimaal 2 en maximaal 4 personen een 
sessie in. De overige deelnemers zijn toehoorder. Je aanwezigheid kan meetellen voor je 
Practicum als toehoorder of inbrenger of als individuele supervisie… net wat jou het beste 
uitkomt. Het minimumaantal deelnemers is 6, de inbreng wordt verdeeld over de 3 dagen. 
Deelnemers brengen tenminste 1 x iets in. Extra supervisie, bijvoorbeeld ter voorbereiding 
op je Midterm of Final Exam, of als je een MIM hebt die je graag wilt bespreken, is mogelijk, 
zowel individueel als in de groep. Individuele supervisie in overleg, op afspraak.  
 
Tijd voor jezelf: 
Jij bepaalt zelf wat je nodig hebt tijdens deze dagen… voor de één is dat naast de supervisie 
lekker ontspannen en afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen, voor de ander 
bijvoorbeeld het afmaken van een verslag of brainstormen over het beginnen van een eigen 
praktijk. In principe heb je de middaguren om je eigen programma te doen.  
 
Samenvattend: 
Mogelijkheid om deel te nemen aan 3 terugkomdagen (ma t/m woe), eventueel aangevuld 
met individuele supervisie.  Van jou verwachten we tenminste 1 x inbreng in de 
groepssupervisie, maar heb je meer sessies, dan is dat ook mogelijk. 
Minimaal verblijf van 3 nachten op basis van ‘halfpension’. 

 
Verblijfskosten: Arrangement bij Casa do Alto: 3 nachten half pension (overnachting, 
ontbijt en diner): € 285,-. Te verlengen met extra nachten met of zonder ontbijt, partner kan 
mee voor een geringe extra vergoeding.  
 
Kosten Supervisie:  
Indien je nog supervisieruimte hebt in je Practicum pakket zijn er geen extra kosten aan je 
supervisie verbonden. Indien je extra supervisie wilt: € 90,- per inbreng / supervisie. 
 
Vervoer:   
Je boekt zelf je vlucht en huurt evt. een auto (alleen of samen met anderen). Indien gewenst 
kunnen we vervoer vanaf vliegveld regelen, er staat dan iemand op je te wachten.  

      


