Regeling werkstuk Practitioner in Logosynthese
In het werkstuk werk je de volgende vragen uit:
-

Hoe heb je Logosynthese zelf ervaren?
Hoe denk je over Logosynthese?
Hoe heb je Logosynthese concreet toegepast?
Hoe passen deze toepassingen bij je kennis?

Opbouw van het werkstuk
Het verslag heeft minimaal 10 en maximaal 20 pagina’s (4000-6000 woorden).

Onderwerpen
Het werkstuk omvat drie hoofdstukken:
1. Wie ben ik?
Beschrijf relevante feiten over jouw (professionele) achtergrond, opleidingen,
werkveld, context waarin je Logosynthese inzet (coaching, supervisie,
psychotherapie, advisering etc.).
Beschrijf je eigen proces in jouw ervaringen met Logosynthese.
Beschrijf filosofische, theoretische en methodische verschillen en overeenkomsten
met andere modellen die je geleerd hebt.
2. Wat heb ik gedaan? De casus
Beschrijf je toepassing van Logosynthese aan de hand van een concrete casus uit je
praktijk, met een minimum van vier zittingen:
a. Context en voorgeschiedenis
b. Voorbereiding – werkrelatie, contract, focussen, metavragen, SUD/VoC
c. Toepassing en proces van Logosynthese
d. Resultaat, effect en nawerking
3. Wat heb ik geleerd? Zelf- en procesreflectie
Reflectie, ontdekkingen, nieuwe ideeën en associaties, inzichten, valkuilen, wat ging
goed en wat niet, mogelijkheden en grenzen, ethiek, open vragen… Leg voor zover
mogelijk een link met dat wat je bij 1. hebt beschreven, qua leerpunten, thema’s in je
leven/ rode draad, ontwikkelingen.

Beoordeling
Het werkstuk krijgt maximaal 9 punten toegekend. Ieder hoofdstuk wordt met maximaal 3
punten gewaardeerd. Je moet per hoofdstuk in ieder geval twee punten behalen. Je krijgt
een 10 wanneer het werkstuk van uitzonderlijke kwaliteit is.
Criteria voor de beoordeling zijn:
-

Laat de kandidaat een leerproces zien?
Is de inhoud leesbaar en begrijpelijk?
Zijn de theorie en methode correct en consequent begrepen en toegepast?
Leidt het werk naar een oplossing voor de gepresenteerde thema’s?
Is het werk effectief, efficiënt, ethisch?

Procedure
-

-

-

De beoordeling van het werkstuk, het Practitionercertificaat en de registratie bij de
Logosynthesis International Association kosten eenmalig €250 voor LIA-leden of €330
voor degenen die geen lid zijn van de LIA (het lidmaatschap van de LIA kost €80 per
jaar en is eventueel te combineren met de beoordeling van het werkstuk).
Stuur je uitgeprinte werkstuk op naar:
Stichting Logosynthese Nederland, tav Ineke Kersten, Roelofsstraat 22, 2596 VN Den
Haag.
Je ontvangt per e-mail een bevestiging van ontvangst.
Je ontvangt per e-mail een inhoudelijke terugkoppeling op het werkstuk, binnen 4-6
weken.
Wanneer je werkstuk aan de eisen voldoet en je de rest van het opleidingstraject
hebt gevolgd, krijg je het Practitionercertificaat van de Logosynthesis International
Association toegestuurd.

Bevoegdheden
Als Practitioner in Logosynthese mag je:
-

de titel «Practitioner in Logosynthese» in alle officiële documenten verwerken
het logo van Logosynthesis International Association en van de Stichting
Logosynthese Nederland op je website plaatsen
je naam publiceren op de practitionerlijst op www.logosynthese.nl en
www.logosynthesis.international.
zelf de officiële introductieworkshop Logosynthese voor zelfcoaching aanbieden en
geven; 1e keer samen met een Instructor
informatie over je aanbod publiceren op www.logosynthese.nl
deelnemen aan Master Classes van het Instituut voor Logosynthese

