
formulier mentorschappen 
	
Na het blok overdracht en tegenoverdracht in het derde jaar kun je je aanmelden bij Vasna 
voor een mentorschap. Een mentorschap houdt in dat je één of meer studenten uit de 
eerste tweede jaar individueel begeleidt bij hun proces en de dingen waarin ze in de 
opleiding en in het leven tegen aan lopen. Dit vind plaats in de vorm van individuele sessies. 
Voor deze begeleiding ontvangt de mentor een onkostenvergoeding van € 25 – 35,-  per 
sessie. 
 
Aan deze mentorschappen zijn een aantal verplichtingen verbonden: 

• Je schrijft als begeleider van iedere sessie een verslag die je mailt naar je supervisor.  
 
• De student die je begeleidt mailt ook van iedere sessie een verslag naar Vasna 

 
• Je volgt per jaar minimaal methodische supervisiedagen. 

 
• Aan te raden is om ook van tijd tot tijd de methodische intervisiedagen bij Vasna en 

Jan te volgen die een aantal keren per jaar wordt georganiseerd in Lieveren. Meer 
info vind je hier: https://www.aumm.nl/praktijkmodules/prt-praktijk-intervisiedagen 
 

• Belangrijk is ook dat je regelmatig in het Aumm veld bent zodat je werkt aan je 
proces en deskundigheid. Dus van tijd tot assisteren en/of regelmatig trainingen 
volgen bij verdieping en professionalisering is een vereiste. 

 
• Om als mentor te werken hoef je je niet direct aan te sluiten bij de 

beroepsvereniging SBLP of een verzekering af te sluiten. Het kan op een gegeven 
moment zijn dat je wilt afstuderen als Primal Rebirth therapeut. Dan kun je je 
ervaring met deze begeleiding in overleg met je supervisor, in het afstudeertraject 
inbrengen. Om af te studeren dien je ook met mensen van buiten de opleiding 
gewerkt te hebben. En er zijn een aantal andere voorwaarden waaraan je dient te 
voldoen. Zie hiervoor de afstudeereisen. 

 
• Van de sessieverslagen van je cliënt en je eigen verslagen houdt je een dossier bij. 

 
• Als mentor vul je dit formulier in en mail je naar vasna@aumm.nl 

 
Door het ondertekenen van dit formulier geef je aan in te stemmen met bovenstaande 
punten. 
 
Naam:         Datum: 
 
Handtekening: 
 
 


