
 

Supervisiemiddag Kids’ Skills en Mission Possible 
2017   
Op 5 dagen per jaar organiseert BrandNewWay in Haarlem een supervisiemiddag. Deze zijn bedoeld 
om alle leervragen die de praktijk van het werken met Kids’ Skills en Mission Possible oproept aan bod 
te laten komen. Daarmee nog eens extra te oefenen of te verdiepen. Deze dagen zijn voor alle mensen 
die eerder een Kids’ Skills of Mission Possible training hebben gevolgd.  

Voor deelnemers aan het certificeringstraject is het volgen van minstens 2 van deze 
supervisiemiddagen verplicht onderdeel van hun afstudeertraject. Voor hen verdient het 
aanbeveling de gewenste supervisie direct bij hun inschrijving in het certificeringstraject te 
boeken. 

Het aantal plaatsen per middag is beperkt. Het verdient dus aanbeveling op tijd in te schrijven. 

Informatie en inhoud van deze supervisiemiddag: 

Start: 13:00 uur 

(Vanaf 12:45 uur bent u al welkom voor kennismaking en een kopje koffie/thee) 
We starten met een korte inventarisatie van alle aanwezige leervragen en wensen. 
De concrete inhoud van deze dag bepalen de deelnemers in grote mate zelf. De aanwezige 
supervisor/trainer kan indien gewenst extra informatie bieden, oefeningen leiden, cases in 
rollenspellen vatten, etc.. 

Globale inhoud: 

• Oefensituaties met supervisor/trainer aansluitend op de individuele leervragen                       
• Aanvullende theorie (indien gewenst)                   
• Reflectie                         
• leren van elkaar  

Pauze: 14:50-15:10 uur (Koffie/thee/sap en een snack inclusief). In het Crown Business Center 
restaurant is het mogelijk om te lunchen.  

Eind: 17:00 uur                       

U kunt via deze website inschrijven voor deze dagen.  

 

Doelstelling   

Na deelname aan deze dag hebben de deelnemers gelegenheid gehad hun leervragen uit de praktijk 
en/of hun eigen leertraject met elkaar en de supervisor door te spreken en te oefenen. Hebben zij 
indien relevant extra informatie/theorie aangeboden gekregen. En hebben zij gelegenheid gekregen 
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van elkaar en met elkaar te oefenen en hun kennis te verdiepen.   

Doelgroep  Deze dagen zijn speciaal ontwikkeld voor o.a.; Deelnemers aan het certificeringstraject 
Kids’ Skills en/of Mission Possible, leerkrachten in het basisonderwijs, ib-ers, orthopedagogen, 
remedial teachers en onderwijsbegeleiders, psychologen, kinder- en jeugdcounselors, etc.) en coaches 
die eerder een training hebben gevolgd in oplossingsgericht werken volgens de  

Benodigd studiemateriaal  Deelnemers aan deze dagen leveren zelf de leervragen aan vanuit hun 
eigen praktijkervaringen. 

Data, locaties en kosten van deelname:  Zie website, Locatie BrandNewWay Haarlem Voor actuele 
prijzen zie het inschrijfmenu op onze website. 

Inschrijving:  Na inschrijving volgt een automatische bevestiging per e-mail naar het door u 
opgegeven e- mailadres met in de bijlage uw inschrijfformulier.                                                 
Indien de factuur door uw werkgever wordt betaald, dient u ons een door de verantwoordelijke 
persoon ondertekend exemplaar van uw inschrijfformulier toe te sturen. Ingeval u zelf de factuur 
betaalt is dit niet nodig. Na 14 dagen wordt uw inschrijving dan automatisch als definitief beschouwd. 
Het is vanaf dan alleen mogelijk te annuleren na betaling van annuleringskosten (zie de informatie 
hieronder). 

Factuur:  Na 14 dagen (of na ontvangst van uw ondertekende formulier) is uw deelname definitief en 
bevestigen wij uw deelname door middel van een factuur. De betalingstermijn is afhankelijk van de 
vervaldatum van uw factuur. Uw betaling dient binnen de vervaldatum, doch uiterlijk vóór aanvang 
van de training door ons te zijn ontvangen om uw deelnameplaats te verzekeren. Te late betaling kan 
betekenen dat u geen gegarandeerde plaats hebt in de training. Let wel!: Dit ontslaat u niet van de 
verplichting de factuur alsnog te betalen. Wij hebben immers een plaats voor u gereserveerd. 

Wat in geval van annulering van uw inschrijving:  Bij annulering van uw definitieve inschrijving 
(vanaf 15 dagen na uw inschrijving online) moeten wij u helaas € 55,00 annulerings- en 
administratiekosten berekenen. Vanaf 10 werkdagen voor aanvang van de training is geen 
restitutie van cursusgeld meer mogelijk. Uiteraard hanteert BrandNewWay in voorkomende 
situaties van werkelijke overmacht in onderling goed overleg een coulanceregeling. Dit ter beoordeling 
van BrandNewWay. Voor een exacte omschrijving van de geldige annuleringsredenen zie onze 
Algemene Voorwaarden. 

Voor meer informatie en offertes op maat kunt u contact opnemen met BrandNewWay, 
telefoonnummer 023 5371230 of info@brandnewway.nl 
Inschrijven  voor bovenstaande trainingen kan alleen via onze website www.brandnewway.nl 
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