Ben jij afgestudeerd aan de PCSA en heb je veel ervaring met het observeren van en
feedback geven op individueel gedrag in interactie? Dan zijn we wellicht op zoek
naar jou!
Dit zou je taak zijn:
Een keer per jaar (in leerjaren 1 t/m 3) krijgen onze studenten een dag
Therapeutische Vorming. Tijdens deze dag wordt er interactief gewerkt aan thema’s
die voor aankomende therapeuten van belang zijn. Bijvoorbeeld: overdracht en
tegenoverdracht. De docent leidt gerichte oefeningen, observeert en geeft aan het
einde van de dag in de groep feedback aan de individuele studenten.
Een inschatting van de toekomstige therapeutische vaardigheden van de student
deelt de docent met de studiebegeleider.
Dit vragen we van je:
- Je bent afgestudeerd aan de PCSA of hebt zeer ruime ervaring met wat cranio en
tafelwerk inhoudt
- Je hebt kennis van en zeer ruime ervaring met (het begeleiden van)
groepsdynamische processen en houdt van interactief werken
- Je beschikt over aantoonbaar (regulier) HBO werk- en denkniveau en didactische
scholing
- Je deelt de visie dat toewijding aan jouw/het eigen proces een voorwaarde is om
een goed therapeut te kunnen zijn
- Je kunt binnen de lesstructuur zó werken met een individuele student dat zowel
die persoon als de hele groep daar van leert
- Jouw door ervaring ontwikkelde vermogen om mee te resoneren kun je inzetten
als instrument/op metaniveau in plaats van ‘in je eigen thema te schieten’
- Mede vanuit je eigen groeiproces en overlevingsstrategieën ben je in staat
liefdevol en accepterend hierover te vertellen en hiermee te werken
- Je bent bereid jezelf in te brengen inclusief kwetsbaarheden
- Tegelijk durf je te confronteren, met als doel om te motiveren, stimuleren en
inspireren
- Met jouw zorgvuldige taal en manier van vragen stellen en feedback geven kun je
studenten zo raken dat ze aan het werk gaan
- Je bent bereid om te worden ingewerkt vóór de eerste lesdagen in juni 2020 en je
bent in 2020 beschikbaar op 18 en 20 juni en op 20 oktober.
- Je hebt als docent een CRKBO-vrijstelling voor de BTW of bent bereid deze vóór
juni 2020 aan te vragen
We bieden:
Drie lesdagen per jaar tegen het geldende uurtarief voor het docentschap aan onze
opleiding.
Wil je reageren?
Stuur je reactie voor 15 februari 2020 naar contact@pcsa.nu

