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Voorwoord
Over intervisie is veel literatuur te vinden in mediatheken en via internet.
Wie literatuur over intervisie leest, zal al snel opmerken dat er in vrijwel alle
gevallen wordt uitgegaan van professionals. Voor zowel beginnende als ervaren
professionals is intervisie een methode om op een gestructureerde manier aan
kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering te werken.
Studenten in het hoger beroepsonderwijs en in het wetenschappelijk onderwijs
zijn vanaf het begin van hun opleiding bezig met hun professionele ontwikkeling. Die professionele ontwikkeling vindt plaats als onderdeel van andere
beroepsgerichte competenties.
Ons is gebleken dat er weinig praktijkgerichte boeken over intervisie zijn te
vinden die zich specifiek richten op de huidige leercontext waarbinnen studenten hun competenties in relatie tot hun toekomstig beroep leren ontwikkelen.
Dit praktijkgerichte boek is vooral bedoeld voor studenten die doelbewust en
gestructureerd willen werken aan de vereiste vaardigheden in hun professionele ontwikkeling door het leren gebruikmaken van intervisie.
Na de verschijning van het boek hebben wij het regelmatig gebruikt in verschillende intervisiegroepen bij diverse hbo- en wo-opleidingen. Onze eigen
ervaringen in het begeleiden van intervisiegroepen zijn ons van pas gekomen
bij het verzorgen van deze derde druk. Daarnaast hebben we hiervoor geput uit
geraadpleegde literatuur en ervaringen van gebruikers van het boek.
Wat is er veranderd in deze derde druk? In hoofdstuk 1 is meer aandacht besteed
aan het belang van theoretische concepten en het ontwikkelen van reflectievaardigheden voor verdieping van het leerproces. In hoofdstuk 4 is de werkvorm dilemma’s aangevuld en het intervisiemodel reflecting team toegevoegd.
Verder hoort er bij deze derde druk een website, www.intervisieleren.nl, met
nog meer ‘gereedschap’ voor intervisanten en intervisoren. Op de website is een
nadere uitwerking te vinden van een aantal theoretische concepten en vaardigheden die belangrijk zijn voor het laten slagen van de intervisiebijeenkomst.
Naast deze uitwerking van theoretische concepten staan op de website ook
diverse video’s die verschillende kanten van intervisie belichten. Dat betreft de
praktijk – je vindt er een video-opname van een beginnende intervisiegroep –
maar ook uitdieping van de theorie in drie flitscolleges. Deze gaan achtereenvolgens over verdieping van intervisie, vragen stellen en feedback geven
en ontvangen. Ook worden de gesprekstechnieken luisteren, samenvatten en
parafraseren nader uitgewerkt. Ten slotte zijn er oefeningen en een test luister
houding opgenomen.
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In het boek staan verschillende door de auteurs bedachte praktijkvoorbeelden
ter illustratie van de theorie of van een intervisiemethode. Overeenkomsten
met werkelijke situaties berusten op toeval.
Veel van het materiaal dat als basis voor dit boek is gebruikt, is ontwikkeld en
al verscheidene jaren toegepast in het competentiegerichte curriculum van de
opleiding Logopedie van de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanze
hogeschool Groningen. Bij het tot stand komen van de flitscolleges is gebruikgemaakt van expertise vanuit de Academie voor Sociale Studies.
We hopen dat ook deze derde druk een goede ondersteuning zal bieden voor
beginnende en gevorderde professionals in opleiding en voor professionals in
verschillende organisaties.
Mirabelle Schaub-de Jong
Bernard van de Beek
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Inleiding
Als je aan een studie voor een beroep begint, heb je een beeld van het beroep.
Meestal heb je een beeld van wat je gaat doen en waar je deskundig in wilt worden. Je verwacht in de opleiding vooral dat je leert wat je moet doen en waar je
bepaalde kennis en vaardigheden moet toepassen. En dat is ook goed; daarom
vergaar je kennis, oefen je vaardigheden, werk je met methoden, loop je stages
en maak je werkstukken.
Maar vanaf het begin van de studie blijkt er ook een heel andere kant aan het
beroep te zitten, namelijk jijzelf. Bij het toepassen van kennis en vaardigheden
speelt jouw persoon een rol: wie en wat je bent, je gevoelens, je gedachten,
je normen en waarden. Als je weet wie je bent als persoon en dat goed weet
vorm te geven, samen met je kennis en je vaardigheden, dan ben je een professional. Dit totale plaatje heb je niet meteen helder. Je zult allerlei vaardigheden moeten ontwikkelen en inzicht in jezelf moeten krijgen. Je noemt dat
professionalisering. In beroepsopleidingen wordt aandacht besteed aan deze
professionalisering. Dat wil zeggen: aandacht voor jezelf in je (toekomstige)
beroepsuitoefening.
Een effectieve manier om die aandacht vorm te geven is reflecteren. Dat betekent kijken naar persoonlijke ervaringen, bijvoorbeeld in een stage of andere
praktijkgerelateerde activiteiten. Wat was daaraan bijzonder, waarom vond ik
dat en wat kan ik daarvan leren? Reflecteren maakt je bewust van jezelf in je
beroep en geeft je de gelegenheid je handelen aan te passen. Reflectie kun je
alleen doen, maar het blijkt heel effectief om samen met je medestudenten te
reflecteren. In een groep medestudenten bespreek je ervaringen en ga je samen
na wat er is gebeurd en wat je ervan kunt leren. Het blijft aan jezelf om daarna
je gedrag aan te passen of niet. Een dergelijke groep werkt heel goed als er met
een bepaalde methodiek wordt gewerkt. Die methodiek noem je intervisie.
Nog even terug naar de rol van jezelf als persoon in je professionele beroeps
uitoefening. In je proces van een zichzelf ontwikkelende professional gaat het
om jou, jouw ervaringen, jouw vragen en jouw problemen. Niet alleen het
doen, het uitvoeren van je beroepsmatige werk, staat centraal, maar ook wat
jij denkt, vindt en voelt. Dit kan veel vragen bij je oproepen. Soms zelfs weerstand. Je vraagt je misschien af wat dat denken of dat gevoel te maken heeft met
je beroep. Wat je denkt en wat je voelt is toch privé? Je komt om een vak, een
beroep te leren en niet om aan jezelf te werken.
Toch kun je niet om dit deel van je ontwikkeling als professional heen. In de
loop van je studie leer je de relatie zien tussen jezelf en het werk dat je gaat
doen. Je ontdekt dat als je tijdens je studie niet assertief bent, je daarvan later
in de praktijk ook last kunt hebben. Intervisie blijkt een goed middel te zijn om
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samen met je medestudenten jezelf als persoon én als toekomstige professional
verder te ontwikkelen. Als je straks een beroepsopleiding hebt afgerond, zal
blijken dat intervisie ook in het beroepsveld wordt gebruikt. In veel bedrijven,
zorginstellingen, het onderwijs en bij de overheid wordt intervisie ingezet om
medewerkers verder te ontwikkelen en de kwaliteit van de werkuitvoering te
bewaken en te verbeteren.
Bijna alle beroepsverenigingen hebben tegenwoordig een beroepscode opgesteld. De beroepscode beschrijft de collectieve beroepsnormen voor het
beroepsmatig handelen van de beroepsgroep. In zulke beroepscodes wordt
intervisie steeds vaker genoemd als bijscholingsactiviteit waarmee punten voor
registratie kunnen worden behaald. Sommige beroepsverenigingen stellen bij
hun registratie het volgen van intervisiebijeenkomsten zelfs verplicht. Het kan
nuttig zijn de beroepscode te gebruiken om gestalte te geven aan de intervisie.
De beroepscode biedt namelijk een richtlijn en een aantal gedragsregels voor
het professionele handelen. De beroepscode kan in een situatie aangeven welke
waarden belangrijk zijn. Deze waarden, gedragsregels en richtlijnen kun je
betrekken bij de analyse en besluitvorming van je inbreng. De beslissing hoe je
wilt handelen neem je als professional zelf.
Dit boek gaat over intervisie als methode ter ondersteuning van de eigen professionele ontwikkeling. In hoofdstuk 1 beschrijven we wat intervisie is en waarom
intervisie een bijdrage kan leveren aan deze professionele ontwikkeling. Hoofdstuk 2 is samengesteld uit oefenmateriaal. Het gaat daarbij om vaardigheden
die in intervisie belangrijk zijn. Ook vind je in dit hoofdstuk ondersteunende
adviezen over het deelnemen aan intervisie. Tot slot is in de hoofdstukken 3
en 4 een verscheidenheid aan intervisiemethoden en aanvullende werkvormen
opgenomen die je kunt gebruiken tijdens intervisiebijeenkomsten.
In dit boek gebruiken we de termen inbrenger, deelnemers, voorzitter en begeleider. In de praktijk circuleren ook andere benamingen. De deelnemers worden
ook wel intervisanten genoemd, de voorzitter gespreksleider en de begeleider
intervisor.
In het boek wordt regelmatig verwezen naar de website bij dit boek,
www.intervisieleren.nl. Op deze website vind je onder andere video’s, flits
college’s, verdieping van de theorie uit het boek en alle werkvormen en for
mulieren die je tijdens de intervisiebijeenkomsten kunt gebruiken.

Intervisie:
context en concept
In zijn boek Inleiding tot de verwondering schrijft Cornelis Verhoeven dat je verwonderen
over het gewone in het ongewone, of over het ongewone in het gewone, een belangrijke vaardigheid is. In intervisie leer je die verwondering in te zetten ten behoeve van je
professionele ontwikkeling. Als student groei je gedurende je opleiding uit tot een zelfstandig werkende professional. Je ontwikkelt daartoe competenties. Een competentie
is een integratie van kennis, vaardigheden en beroepshouding en komt tot uitdrukking
in je beroepsmatige handelen. Het is belangrijk dat de kwaliteit van je beroepsmatige
handelen steeds op een hoog peil blijft en je je vaardigheden en je kennis op een hoger
niveau ontwikkelt. Dit noemen we professionaliseren. Deelname aan intervisie kan je
daarbij helpen.

In dit eerste hoofdstuk wordt duidelijk wat intervisie is (concept) en hoe inter
visie ingezet kan worden als methode voor professionele ontwikkeling (context).
Dit hoofdstuk geeft inzicht in welke rol intervisie kan spelen bij de ontwikkeling van competenties (paragraaf 1.1 en 1.2) en aan welke eisen voldaan moet
worden om van intervisie zo veel mogelijk profijt te hebben in het kader van die
professionele ontwikkeling. De groep, de samenstelling van de groep, de begeleiding en vertrouwelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol (paragraaf 1.6,
1.7 en 1.10).
Deelname aan intervisie tijdens je opleiding (paragraaf 1.3) is van belang voor
je professionele ontwikkeling. Die deelname stelt je immers in staat je ervaringen uit de stage of opleiding (paragraaf 1.8) te analyseren en te relateren aan
je kennis en vaardigheden, zodat je zicht krijgt op meerdere perspectieven en
op ander of nieuw professioneel gedrag. Deelname betekent ook dat je vaardigheden gaat ontwikkelen die voor intervisie belangrijk zijn. In paragraaf 1.5
beschrijven we die vaardigheden. Veel opleidingen kiezen ervoor om deelname
aan intervisie te beoordelen. We hebben daarom ook een paragraaf opgenomen
(paragraaf 1.9) over het beoordelen van intervisie als onderdeel van het portfolio.

1
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1.1

Professionalisering en competenties

In de meeste beroepsopleidingen leer je door het werken aan en ontwikkelen
van competenties. Een competentie betreft een bepaald aspect van het func
tioneren als beroepsbeoefenaar, waarin kennis, houding en vaardigheden worden geïntegreerd in het handelen. De verschillende competenties worden vaak
ingedeeld in competentiegebieden. Een competentiegebied omvat een aantal
competenties. Een voorbeeld van een competentiegebied is ‘werken aan professionalisering’. Dit gebied zelf bestaat uit drie competenties die hiermee te
maken hebben, bijvoorbeeld de competentie ‘het opstellen van richtlijnen of
preventieadviezen’.
Gedurende je studie werk je op verschillende niveaus aan je competenties,
zodat je je aan het eind van je studie voldoende hebt bekwaamd op het hoogste
niveau in alle competentiegebieden. Zo kun je verschillende beroepsinhoudelijk gerichte competenties onderscheiden. Professionaliteit maakt onderdeel uit
van iedere competentie. Dit betekent dat je je persoonlijke gedachten, ideeën en
gevoelens afstemt op wat beroepsmatig wenselijk is. Daarbij komt dat je als professional niet alleen vanuit een technisch/vakinhoudelijk perspectief de juiste
keuzes moet maken. Belangrijk is ook dat je leert afstemmen op de context
waarin je professionele handelen plaatsvindt. Daarover communiceren met
vakgenoten, collega’s en cliënten is een belangrijk aspect van je professionele
handelen. Zo leer je niet alleen de goede dingen te doen, maar ook de dingen
goed te doen.
Dit wordt zo belangrijk gevonden dat in de meeste opleidingen een competentie
‘professionalisering’ is gedefinieerd. In de vakken waarin je deze competentie
ontwikkelt, leer je om als professional kritisch naar jezelf te kijken. Je wordt je
bewust van jezelf als professional en je weet vanuit welke positie je spreekt en
handelt. Niet alleen het wat, maar ook het hoe en waarom zijn daarbij belangrijk. Je leert je keuzes aan andere professionals uit te leggen. Je legt uit hoe je tot
bepaalde keuzes in je handelen bent gekomen en hoe je rekening hebt gehouden
met professionele standaarden en je eigen professionele waarden en normen
(zie kader 1.1). We noemen dit verantwoorden. Door zo je eigen professionele
handelen te analyseren en bespreekbaar te maken, krijg je meer inzicht in je
professionele handelen en kun je dat aanpassen.
Kader 1.1

Hoe stel je je op als professional?

Jelle loopt zijn eerste externe stage. Hij heeft via zijn begeleidster te horen gekregen
dat een cliënte zijn telefoonnummer en e-mailadres wil om zo meer contact met hem te
hebben. De begeleidster heeft geen telefoonnummer of e-mailadres gegeven. Jelle voelt
zich erg ongemakkelijk onder de gegeven omstandigheden. Hij besluit deze situatie te
bespreken in de intervisiegroep.

1 Inter visie: context en concept

Om competenties goed te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat je leert je
eigen handelen onder woorden te brengen, te analyseren en de conclusies te
gebruiken voor aanpassing van je handelen. Dat noemen we reflecteren. Het
leren reflecteren speelt een belangrijke rol in de competentie ‘professionalisering’.
Reflecteren draagt bij aan het aanleren van alle andere competenties doordat je
een houding (bereidheid tot reflectie) en vaardigheden (het kunnen reflecteren)
ontwikkelt die de verwerving van andere competenties vergemakkelijken. In de
competentie ‘met cliënten omgaan’ speelt dit reflecteren een rol in het voortdurend nagaan van de juistheid van je beroepsmatige handelen. Je kijkt kritisch
naar de kennis en vaardigheden die je tijdens de bejegening van een cliënt hebt
toegepast. In de competenties waar het beroep centraal staat, wordt steeds gereflecteerd op je eigen functioneren. Jouw functioneren wordt daarbij vergeleken
met het functioneren van beroepsgenoten.
Samenvattend, je werkt als student aan je competentie (professionalisering)
door je kennis (geleerde theorie, beroepscodes) te toetsen in het kader van je
eigen ervaringen (reflectievaardigheden) in een reflectieve ruimte (intervisie).
Kader 1.2

Vertrouwelijkheid

Marjolein heeft video-opnamen gemaakt van oudergesprekken voor haar project
‘Allochtone ouders’. Ze heeft de ouders beloofd dat ze vertrouwelijk zal omgaan met het
materiaal en er geen derden naar zal laten kijken. Ze heeft de video’s bestudeerd en heeft
nog enkele inhoudelijke vragen. Ze heeft die besproken met een medestudent, die geen
deel uitmaakt van het project. Marjolein vraagt zich nu af of ze dit moet melden aan de
ouders en of ze de vertrouwelijkheid heeft geschonden. Ze besluit dit te bespreken in
haar intervisiegroep.

Intervisie biedt een goede leeromgeving om reflectie, zowel de houding als de
vaardigheden, te oefenen en ontwikkelen. Door actief deel te nemen aan een
intervisiegroep leer je kritisch te reflecteren op je eigen handelen. Je kunt door
een inbreng vanuit een stage of door andere praktijkgerelateerde activiteiten te
bespreken je eigen handelen kritisch toetsen en analyseren of je laten adviseren
(zie kader 1.2). Een intervisiegroep bevordert, stimuleert en ondersteunt het
leerproces. Je krijgt inzicht in eigen beroepsmatig en persoonlijk gedrag en het
gedrag van anderen en je ontwikkelt het vermogen om op beide te reflecteren,
zodat het mogelijk wordt weloverwogen beslissingen te nemen. Hierdoor kom
je tot een eigen manier van professioneel gedrag.
Met intervisie werk je dus aan de ontwikkeling van competenties in het gebied
van professionalisering en kun je de volgende resultaten bereiken: leren reflecteren, vinden van oplossingen en alternatieven, vaardigheden ontwikkelen en
anderen ondersteunen. Om te leren reflecteren en kritisch naar je eigen handelen te kijken, dien je ook reflectievaardigheden en algemene vaardigheden
onder de knie te krijgen. In paragraaf 1.5 zullen deze vaardigheden verder worden toegelicht. In paragraaf 1.2 gaan we eerst in op wat intervisie is.
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1.2

Wat is intervisie?

Een eerste kritische reflectie op je eigen functioneren kan plaatsvinden in veilige, kleine intervisiegroepen waarin je met medestudenten, professionals in
opleiding of toekomstige collega’s praat over werkervaringen (zie kader 1.3).
Hierbij gaat het om elkaar ondersteuning geven bij het zoeken naar antwoorden op vragen uit de praktijk en het vinden van oplossingen of alternatieven
voor je beroepsmatige handelen. Intervisie is een manier om leren en werken
(stage) met elkaar te verbinden en dient twee doelen. Enerzijds ontwikkel je het
reflectieve leren, anderzijds werk je aan een oplossing van een probleem dat
zich tijdens je werk voordeed.
Om je een eerste indruk te geven van de verschillende aspecten van inter
visie, hebben we op de website een animatie geplaatst die toelicht wat inter
visie is. Je vindt daar ook een opname over een beginnende intervisiegroep
onder begeleiding van een intervisor/docent.
Intervisie kun je inzetten als methode om te leren reflecteren op professionele
ervaringen. Je kunt door te reflecteren je eigen opvattingen, overtuigingen,
gedrag, waarden en normen onderzoeken en verhelderen. Maar deelname aan
intervisie betekent niet dat reflecteren gelijkstaat aan intervisie. Intervisie is een
methode. Reflecteren is een vaardigheid. Wil je meer weten over reflecteren,
raadpleeg dan specifieke literatuur hierover. Er is tegenwoordig veel literatuur
specifiek gericht op het leren reflecteren beschikbaar. Deze literatuur geeft je
handreikingen als je je verder wilt bekwamen in het kunnen reflecteren.
Intervisie is een onderwijsmethode om professionele ervaringen op een praktische en systematische manier te analyseren. Deze analyse leidt tot oplossingen, alternatieven of adviezen. Met elkaar doorloop je een leerproces waarin je
reflecterend leert. Intervisie is een mogelijkheid om jezelf zowel op het persoonlijke als het professionele vlak te ontwikkelen.
Intervisie als onderwijsmethode levert veel op. Je onderscheidt drie gebieden.
Ten eerste doe je persoonlijke en professionele leerervaringen op. Je kunt hierbij denken aan: het leren nadenken over jezelf, het leren meer perspectieven te
zien, het leren herkennen van emoties, het ontwikkelen van empathie, en het
oefenen en ontwikkelen van vaardigheden die je straks in de praktijk nodig
hebt, bijvoorbeeld initiatief nemen, luisteren of vragen stellen.
Ten tweede kun je interactief leren door het delen van werkervaringen met je
medestudenten. Je kunt met elkaar werken aan het oefenen en experimenteren
met vaardigheden die ander (professioneel) gedrag bevorderen. Doordat elk lid
van de groep andere vaardigheden in meer of mindere mate beheerst, kun je
een rolmodel zijn voor elkaar. Bijvoorbeeld, het bevorderen van je deskundigheid op het terrein van gespreksvoering, het beter feedback te (leren) geven en
te ontvangen door van een ander lid van de groep de kunst af te kijken, en het
beter je gevoelens onder woorden leren brengen.

1 Inter visie: context en concept

Ten derde biedt de intervisiegroep je de mogelijkheid om elkaar steun te geven
tijdens een stageperiode en om even ‘stoom af te blazen’.

Afbeelding 1.1

Kader 1.3

De opzet van een intervisiegroep

Zeven derdejaarsstudenten doen hun eerste externe stage en vormen samen een intervisiegroep. Ze weten niet alleen wat intervisie is, maar hebben daarmee ook al wat ervaring. In het tweede jaar van hun opleiding hebben ze kennisgemaakt met intervisie die
was gekoppeld aan de interne stage. De opleiding heeft de groep samengesteld. Daarbij
golden als criteria de reisafstand tussen stageplek en opleiding en de onderlinge relaties.
De groepsleden mogen geen vrienden of vriendinnen van elkaar zijn.
De groep komt aan het begin van de stage bij elkaar en maakt samen met de begeleider
(docent) een rooster voor de bijeenkomsten en de inbreng van de verschillende groepsleden. Bovendien worden de verschillende taken en rollen verdeeld. De groep zal acht
keer om de veertien dagen bij elkaar komen op de opleiding. Iedere bijeenkomst neemt
twee lesuren in beslag en zal op een vast tijdstip plaatsvinden.
Elke student heeft één keer een inbreng. Degene die een inbreng heeft, mailt deze twee
dagen voor de bijeenkomst naar de medestudenten en de docent. Ook geeft hij aan
welke methode hij wil gebruiken. Alle studenten hebben een syllabus met daarin een
overzicht van de verschillende methoden. Onderling mag worden geruild, bijvoorbeeld
als een student tijdens zijn stage iets onverwachts heeft meegemaakt. Er wordt afgesproken de bijeenkomsten te beginnen met een rondje hoe het in de stage gaat. Van
elke bijeenkomst maakt iedere student een reflectieverslag dat twee dagen van tevoren
naar elkaar en de docent wordt gemaild. Degene die de inbreng had, beschrijft in zijn
verslag wat hij heeft gedaan met de adviezen, suggesties, tips of oplossingen van zijn
medestudenten.

17

18

Inter visie leren

Aan het begin van het traject hebben de studenten hun leerdoelen geformuleerd en aan
elkaar gemaild. Deze leerdoelen zijn afgeleid van de competenties. Tijdens de eerste bijeenkomst worden deze doelen besproken en vastgesteld. Dit gebeurt in overleg met de
daarbij aanwezige begeleider.
Elke bijeenkomst wordt geleid door een student. Hij heeft de rol van gespreksleider of
voorzitter. Hij zorgt ervoor dat de agenda wordt afgewerkt en dat iedereen aan bod
komt. Bovendien let hij erop dat er volgens de gekozen methode wordt gewerkt. Aan het
einde van elke bijeenkomst wordt zijn taak en rol geëvalueerd.
De begeleider richt zich zowel op de ondersteuning van het groepsproces als op het individuele leerproces van elke student. Hij geeft aan het einde van het traject een beoordeling. Elke student maakt van het traject een eindverslag. In dit verslag beschrijft hij hoe hij
heeft gewerkt aan zijn leerdoelen en hoe de samenwerking is verlopen. Deze verslagen
en de beoordeling van de begeleider worden besproken tijdens de laatste bijeenkomst.

Veel opleidingen gaan uit van competentieprofielen waarin het ontwikkelen
van professionaliteit een eigen plek inneemt. Dat betekent voor jou als student
dat je zicht dient te krijgen op je eigen professionele gedrag en dit leert te ontwikkelen. Dit kan voor een deel plaatsvinden binnen een intervisiegroep door
te reflecteren op ervaringen uit de beroepspraktijk.
Soms kiezen opleidingen ervoor om in de studie al in een vroeg stadium te
starten met het leren reflecteren als voorbereiding op intervisie. In paragraaf
1.3 hebben we beschreven hoe je al in een vroeg stadium van de opleiding kunt
leren reflecteren op beroepsmatige thema’s.

1.3

Intervisie in de opleiding

In de eerste jaren van een opleiding loop je meestal nog geen stage en ontbreken
eigen beroepsmatige ervaringen. Soms kiezen opleidingen ervoor om je alvast te
leren reflecteren. Je kunt reflectievaardigheden oefenen door een beroepsmatig
thema te kiezen en daarover met een groep te reflecteren, bijvoorbeeld feedback
geven en ontvangen, waarden en normen hanteren, omgaan met multiculturaliteit, assertief zijn, initiatief nemen, omgaan met gevoelens of leren gevoelens
te signaleren (zie kader 1.4). Je kunt dit uitwerken door te onderzoeken wat er in
de theorie over een onderwerp wordt uitgelegd en dat te koppelen aan je eigen
ervaringen. In de groep kun je dan door middel van discussie, visualisatie en/of
spel met elkaar reflecteren over een onderwerp. Je oefent tijdens de bijeenkomst
het analyseren van je eigen gedrag in relatie tot het onderwerp door je gevoelens en je gedachten tijdens de bespreking van een thema te concretiseren en
te expliciteren. Door elkaar vragen te stellen over deze gevoelens en gedachten
stimuleer je elkaar ze te verklaren. De beschikbare literatuur over reflecteren
biedt een scala aan oefeningen om je reflectiebekwaamheid te ontwikkelen.
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Kader 1.4

Reflecteren over assertiviteit

Een groep van tien eerstejaarsstudenten heeft een reflectiebijeenkomst over het onderwerp assertiviteit. In twee groepen van vijf zoekt de groep uit wat er in de literatuur wordt
gezegd over dit onderwerp. Tijdens de bijeenkomst bespreken de studenten met elkaar
wat ze gevonden hebben. Vervolgens gaan ze kijken hoe assertief, subassertief of misschien wel agressief ze zelf zijn in bepaalde situaties. Bovendien proberen ze door het
delen van hun persoonlijke ervaringen te achterhalen waardoor ze bepaald gedrag in
een bepaalde situatie laten zien. Zo achterhalen ze belemmeringen, blokkades en succeservaringen. Aan het eind van de bijeenkomst bespreken ze met elkaar hoe assertief/
subassertief gedrag een rol speelt in de beroepssituatie.

Zodra praktijkervaringen een belangrijke plek gaan innemen in je studie kun je
reflectievaardigheden oefenen door je beroepsmatige ervaringen tijdens stages
in te brengen in een intervisiegroep (zie kader 1.5). Een dergelijke groep noem
je ook wel leergroep, reflectiegroep, intervisiegroep of coachgroep.
Kader 1.5

Praktijkervaring en intervisie

Rika is eerstejaarsstudent en begeleidt een groepje allochtone vrouwen tijdens een computercursus. In de pauze vertelt een van de vrouwen iets over haar moeilijke thuissituatie.
Ze wordt erg kort gehouden door haar man. Rika vraagt zich af wat ze hiermee moet. En
ze besluit haar ervaring in te brengen tijdens intervisie, omdat ze graag wil analyseren
hoe haar overtuigingen/opvattingen met betrekking tot allochtonen haar gedrag beïnvloeden. Daarnaast wil ze graag een advies.

Een intervisiegroep werkt volgens een intervisiemethode (vastgestelde structuur). Tijdens de bijeenkomsten deel je ervaringen, ondersteun je elkaar en zoek
je samen naar oplossingen. In een intervisiegroep werk je aan je individuele
ontwikkeling door te reflecteren op de stage-ervaringen en andere ervaringen
uit je opleiding. Die reflectie is gericht op een verbetering van je professionele
handelen. De verbetering bestaat hieruit dat je de beschikking krijgt over meerdere perspectieven, inzichten of oplossingen.
Tijdens de intervisiebijeenkomsten presenteer je aan elkaar ervaringen die bijvoorbeeld gevoelens opriepen van verbazing, twijfel, onzekerheid of vragen die
je aan het denken zetten. Met elkaar kies je één of twee ervaringen. Met de groep
ga je deze ervaring uitspitten met behulp van een intervisiemethode. Je wordt
je bewust van gevoelens, meningen, gedachten, gedrag of handelen. Bovendien leer je kritisch te analyseren door het stellen van vragen aan de inbrenger
en verder te leren kijken dan de gepresenteerde situatie. Je gaat met elkaar op
zoek naar verschillende aspecten van een ervaring. Je krijgt hierdoor een beeld
van het wat, het hoe en het waarom van je eigen professionele handelen in een
bepaalde situatie. Je leert van en met elkaar. Door met elkaar te reflecteren over
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je praktijkervaringen leer je open te zijn over hoe en waarom je iets doet in je
professionele handelen (zie kader 1.6). Je wordt je bewust van wie je bent, wat je
denkt en voelt in de positie van professional in opleiding.
Kader 1.6

Feedback geven en ontvangen

Christa is tweedejaars. Ze zit in een coachgroep met tien studenten. Onlangs heeft ze een
paar dagen stage gelopen. Ze moet een verslag maken en dat mailen aan haar mede
studenten en de begeleider van de groep. Op haar beurt ontvangt zij de verslagen van
haar medestudenten. Op deze verslagen moet zij feedback geven.
Uit de feedback op haar verslag blijkt dat ze nauwkeurig beschrijft hoe de praktijk reilt
en zeilt, maar weinig schrijft over zichzelf. Tijdens het bespreken van de feedback in de
groep wordt ze zich daarvan bewust. Ze neemt zich voor om het volgende verslag in de
ik-vorm te maken en te beschrijven wat ze denkt en voelt.

Je inbreng wordt besproken tijdens de intervisie. Deze inbreng kan betrekking
hebben op de volgende punten:
– Ervaringen met de opleiding, bijvoorbeeld in de organisatie of met betrekking tot docenten of medestudenten.
– Problemen met het studeren op zich, bijvoorbeeld uitstelgedrag.
– Ervaringen die je in de stage tegenkomt, bijvoorbeeld te veel of te weinig
werkzaamheden, conflicten in het team, vervelende klussen moeten doen.
– Persoonlijke ervaring, bijvoorbeeld niet voor jezelf durven opkomen of
moeite hebben met het aangeven van je grenzen.
– Een succeservaring, bijvoorbeeld ik durfde mijn grenzen aan te geven en de
stagebegeleider reageerde hierop positief.

1.4

Leerdoelen

Door leerdoelen te formuleren geef je richting aan je leren in de intervisiegroep.
Je kunt bewust oefenen met verschillende posities, rollen of vaardigheden. Je
oefent bijvoorbeeld de rol van voorzitter. Dikwijls is het een hele ervaring om zo
centraal te staan in een groep en het proces en de inhoud te begeleiden. Je kunt
ook aan andere leerdoelen werken, zoals het leren verwoorden van je denken,
voelen en handelen in de intervisiegroep, of aandacht schenken aan de vragen
die je stelt.
Ook kan een leerdoel zijn dat je theoretische concepten die je eerder in de opleiding hebt gehad weer opfrist, zodat je ze actief kunt betrekken bij de vragenronde, de analyse of het advies. Binnen de intervisie staat de ervaring nooit op
zich maar is er altijd sprake van een integratie van jou als persoon (denken, voelen, handelen en willen) en jij als beroepsbeoefenaar (beroep, werksituatie en
persoon). Concreet houdt deze integratiedriehoek in dat je tijdens de analyse de
ervaring vanuit verschillende invalshoeken onderzoekt. Daarbij is kennis van
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de theorie onontbeerlijk. Afhankelijk van de context waarin de situatie plaatsvindt, kunnen verschillende theoretische onderwerpen belangrijk zijn. Het kan
bijvoorbeeld voorkomen dat een situatie de volgende vragen oproept: welke
opvattingen over gesprekken zijn er, welke fasen van verlies of rouw spelen hier,
waarom gedroeg iemand zich als slachtoffer en waarom schoot ik te hulp, of wat
is de invloed van de veranderende samenleving? Om de bovenstaande vragen
te kunnen beantwoorden en te betrekken in je analyse, moet je onder andere
beschikken over kennis van gesprekstechnieken of gespreksmodellen zoals het
slechtnieuwsgesprek, transactionele analyse, dramadriehoek of fasen van verlies en rouw, maar ook over kennis van protocollen en richtlijnen. Tijdens de
intervisie kun je erachter komen dat je die kennis niet (meer) actief kunt inzetten en dus de diepte in de analyse niet kunt aangaan. Wil je belangrijke kennis
tot onderdeel van je professionele bagage maken, dan is het verstandig om je dat
expliciet als leerdoel te stellen. Kortom: het is van belang dat je als professional
kunt beschikken over kennis en de bijbehorende vaardigheden zodat je die niet
alleen kunt inzetten tijdens intervisie maar ook tijdens je beroepsuitoefening.
Op de website kun je onder ‘Theoretische concepten’ aanvullende infor
matie vinden over de transactionele analyse en de dramadriehoek, en een
toelichting op enkele gesprekstechnieken. Tevens zijn er ter verduidelijking
van de theorie video’s over de transactionele analyse en de dramadriehoek
te bekijken.

1.5

Vaardigheden

Deelname aan een intervisie betekent dat je specifieke en algemene vaardig
heden gaat ontwikkelen. De specifieke vaardigheden noem je reflectievaardigheden, bijvoorbeeld expliciteren, concretiseren, analyseren, vragen stellen bij de
ervaring en generaliseren. Deze vaardigheden zijn afkomstig uit de supervisietheorie. De belangrijkste vaardigheid is vragen stellen. Deze vaardigheid komt
in de verschillende reflectievaardigheden terug. Je hebt deze vaardigheid nodig
als je expliciteert, maar ook bij concretiseren, analyseren en problematiseren.
Het trainen van alle genoemde vaardigheden oefen je door actief deel te nemen
aan de intervisiebijeenkomst.
De vaardigheid in het reflecteren wordt zichtbaar doordat je in staat bent om
eigen ervaringen in te brengen in een intervisiegroep, deze te analyseren en
jezelf nieuwe doelen te stellen die anders handelen bevorderen.
Daarnaast oefen je algemene vaardigheden, zoals luisteren, feedback geven en
samenwerken, omdat deze belangrijk zijn wanneer je deelneemt aan intervisie.
Deze vaardigheden komen ook aan de orde tijdens andere onderdelen van je
studie, zoals het uitvoeren van een gezamenlijk project of deelname aan een
tutorgroep of een vergadering.
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1.5.1

Reflectievaardigheden

In intervisie kun je op twee manieren werken aan het ontwikkelen van de
reflectievaardigheden. Enerzijds oefen je de vaardigheden in groepsverband
door actieve deelname tijdens de bijeenkomst. Het kritisch kunnen reflecteren
is belangrijk in intervisie. Dat doe je door zowel in de diepte als in de breedte
te gaan met je reflectieve vragen. Je reflectieve vragen zijn kritisch en gaan de
diepte in als je niet alles zomaar aanneemt en dus verder kijkt dan de oppervlakte van de ervaring. Je onderzoekt aan de hand van vragen welke aspecten
van het eigen gedrag, welke overtuigingen, welke vooronderstellingen, welke
waarden en normen een rol spelen. Zie hiervoor ook paragraaf 2.2. De breedte
van de ervaring onderzoek je door kritisch te reflecteren op de verschillende
invalshoeken en te onderzoeken wat de invloed van de samenleving en de
context van het beroep is op de persoonlijke ervaring. Hier komt de kennis
van theoretische concepten ook weer van pas (zie paragraaf 1.3 en het websiteonderdeel Theoretische concepten). Door zowel in de breedte als in de diepte
kritisch de ervaring te onderzoeken stel je in de reflectie drie niveaus aan de
orde, die met elkaar in verbinding staan. Wanneer je vanuit het eerste niveau
van reflectie vragen stelt aan de inbrenger (het zogeheten single loop-niveau),
hanteer je het perspectief: ‘Doe ik het goed?’ Je vraagt naar de kwaliteit van de
uitgevoerde handeling. Wat deed de inbrenger goed? Werden de regels op de
juiste wijze toegepast? Voldeed de inbrenger aan de maatstaf die is gesteld voor
deze handeling of het gesprek? Was de inbrenger effectief in zijn behandeling
of gesprek? Kortom: nadenken en stilstaan bij de vraag waarom de inbrenger
dingen op een bepaalde manier doet. Wanneer je probeert om een niveau dieper te gaan (double loop) stel je vragen vanuit het perspectief ‘Doe ik wel het
goede?’ Je onderzoekt op een dieper niveau gedachten, gevoelens en intenties.
Je stelt vragen die de inbrenger bewust maken van zijn of haar vooronderstellingen en impliciet gebruikte methodes. Je helpt de inbrenger om patronen te
herkennen en helpt de inbrenger zich bewust te worden hoe deze patronen het
professionele handelen beïnvloeden. Het diepste niveau (triple loop) van reflectie bevragen, betekent dat je vragen stelt aan de inbrenger vanuit het perspectief
‘doe ik het om de goede redenen?’ Je stelt dan vragen die ook een breder maatschappelijk kader verbinden aan de gedachten, gevoelens en intenties (van het
tweede niveau). Je stelt vragen naar achterliggende waarden en normen die een
rol spelen in de situatie. Je betrekt in je vraagstelling bewust de morele kant van
de inbreng en onderzoekt die.
In de groep oefen je bijvoorbeeld het expliciteren door een ervaring te vertellen
aan de groep, of je helpt een medestudent met het concreter maken van een
ervaring door vragen te stellen. Anderzijds oefen je individueel door het schrijven van reflectieverslagen na afloop van een intervisiebijeenkomst en door het
schrijven van een leerverslag aan het einde van een intervisietraject. In de individuele reflectieverslagen train je het onder woorden brengen, analyseren en
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generaliseren van het eigen gedachtespoor. Bovendien leer je op basis van je
inzichten een link te leggen naar de beroepspraktijk. Dat levert een belangrijke
bijdrage aan de ontwikkeling van een professionele houding.
Expliciteren
Expliciteren betekent een ervaring onder woorden brengen en vertellen aan je
groepsgenoten. Door afstand te nemen van de directe ervaring ben je in staat
deze ervaring te onderzoeken. Deze ervaring wordt als het ware geherdefi
nieerd tot een inbreng, omdat deze elementen in zich draagt die interessant zijn
om te onderzoeken. Dat wil niet zeggen dat er een probleem wordt gecreëerd,
maar dat je het nog verbeterbare herkent in een situatie. Het is aan te bevelen
om te spreken van een betekenisvolle situatie in plaats van een probleem. Als je
expliciteert, zeg je: ‘Ik heb iets’ of ‘Ik zit met iets’ (zie kader 1.7).
Kader 1.7

Expliciteren van een ervaring

Marije vertelt in de groep: ‘Ik heb een vervelende ervaring gehad met een collega over
de verdeling van de werktijden. Er is nu sprake van een conflict. Ik ben hierover erg boos
en ik weet niet wat ik moet doen. Ik wil dit graag met jullie bespreken.’

Concretiseren
Concretiseren betekent het concreet kunnen maken van de ingebrachte situatie
en het beschrijven van je voelen, denken, handelen en willen in die situatie.
Als je concretiseert, stel je vragen en geef je antwoord op vragen zoals: wat
gebeurde er precies? Wat is jouw rol daarin? Wat is er feitelijk gebeurd? Hoe
heb jij de situatie beleefd? Hoe heb jij het gedrag van de ander geïnterpreteerd?
Welke gedachte kwam toen bij je op? Hoe voelde de cliënt zich en hoe voelde jij
je? Wat heb je gezegd of gedaan met deze opmerking? (zie kader 1.8).
Kader 1.8

Concretiseren van een ervaring

Peters inbreng is gekozen en hij licht zijn inbreng als volgt toe in de groep: ‘Ik merk dat ik
al voor de behandeling van een kind gespannen ben en probeer heel goed voorbereid
te zijn. Als ik met dat kind een spelletje ga doen, denk ik steeds dat ik niet goed met het
kind omga; ik weet ook niet zeker of ik het wel goed doe. Als ik naar de moeder kijk, ziet ze
er erg streng uit, kritisch. Ik heb dan de neiging de behandeling zo kort mogelijk te laten
duren, bijvoorbeeld door niet door te vragen op opmerkingen van het kind.’

Analyseren
Analyseren is het kritisch kijken naar en het vragen stellen over iemands
inbreng en het denken, voelen, willen en handelen van die persoon in die situa
tie. Bij analyseren probeer je bovendien verbanden te zoeken tussen denken,
voelen, willen en handelen van de inbrenger. Je probeert vanuit verschillende
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perspectieven naar de inbreng te kijken en antwoord te geven op vragen als:
hoe zou het komen dat? Hoe werkt dit bij mij? Waardoor ben ik in deze situatie
beland?
Je kunt als volgt stilstaan bij de relatie tussen voelen en handelen: ik voelde
opluchting en ik heb dat laten blijken want ik lachte. Of je onderzoekt de relatie
tussen denken en handelen: ik dacht ‘wat is dat oneerlijk’, maar ik zei dat ik het
wel met de beslissing eens was. Of de relatie tussen denken en voelen: ik dacht
‘wat een aardige cliënte’, maar ik voelde me niet op m’n gemak bij haar.
Als het je gemakkelijk afgaat, onderzoek je alle vier de aspecten samen: ik
voelde boosheid in me opkomen (voelen), ik dacht ‘dat gebeurt me nu geen
tweede keer’ (denken) en ik heb toen duidelijk gezegd (handelen) dat ik deze
keer niet aan het verzoek tegemoet wilde komen (willen). Zo kun je ontdekken
welke relaties tussen denken, voelen, willen en/of handelen aanwezig zijn.
Problematiseren
Bij het problematiseren gaat het om het vragen stellen bij je eigen ervaring, maar
op een ander, dieper niveau dan de inbreng. Je bent op zoek naar ‘de inbreng
achter de inbreng’. Soms kan er in de loop van een intervisiegesprek een ander
aspect naar voren komen dan de oorspronkelijk geformuleerde inbreng. Problematiseren doe je door een kritisch vragende houding aan te nemen, waarbij je
probeert oorspronkelijke vanzelfsprekendheden en referentiekaders te onderzoeken, te bevragen en te doorbreken. Zie hiervoor ook paragraaf 2.2 Oefenen
in vragen stellen.
Door de vaardigheid problematiseren te gebruiken kun je je oorspronkelijke
inbreng ombuigen naar een ander aspect van de inbreng. Waar eerst (kader 1.8)
de vraag was ‘Hoe kan ik behandelen?’, is deze nu ‘Hoe ga ik om met het gevoel
beoordeeld te worden?’ of ‘Hoe werkt dat door in deze situatie? En in andere
situaties?’ (zie kader 1.9).
Kader 1.9

Problematiseren van een ervaring

Peter doet in zijn groep als volgt verslag van zijn praktijkervaring: ‘De ervaring met de
begeleiding van dat kind maakt me onzeker: ik vind het therapeutisch werken toch al
lastig. Ik bereid me erg goed voor, maar dan blijken er zo veel dingen te zijn waarop je
moet letten, dat dat eigenlijk de onzekerheid niet verkleint. Ik ga me dus erg op mijn
handelen concentreren. Bovendien vind ik het lastig om met kinderen om te gaan: een
vlot b
 abbeltje over school, zoals mijn collega’s zo gemakkelijk doen, gaat me slecht af.
Ten slotte vind ik het vervelend als er over mijn schouder meegekeken wordt door de
begeleider of een van de ouders. Vroeger keek mijn moeder ook zo streng als ik na mijn
huiswerk wat anders ging doen (“Heb je echt je huiswerk af?”).’
Aspecten onderliggend aan de inbreng die hier belangrijk zijn om te onderzoeken: contact maken, omgaan met onzekerheid, geobserveerd worden, omgaan met beoordelen,
functioneren met collega’s.
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Generaliseren
Bij generaliseren probeer je de betekenis van de ervaring uit te breiden naar
andere werk- en beroepssituaties. Je probeert patronen in je eigen gedrag te zien
en te benoemen. Zo kun je adviezen die je krijgt met betrekking tot een situa
tie generaliseren naar andere situaties. Generaliseren betekent ook dat je het
verband ziet tussen je persoonlijke kwaliteiten en het beroep én de specifieke
werksituatie waarin je verkeert (zie kader 1.10).
Kader 1.10

Generaliseren van een ervaring

Een student beschrijft hoe hij een stage-ervaring generaliseert naar andere situaties: ‘Ik
heb ontdekt dat wanneer een cliënt niet zo gemotiveerd is voor de groepsbehandeling,
ik me meer ga inspannen, dat ik harder ga werken tijdens de behandeling. Ik doe dit
omdat ik anders het gevoel heb dat er niet genoeg resultaat behaald zal worden. Ik realiseer me nu dat ik dat ook op school doe wanneer mijn tutorgroep zich niet goed heeft
voorbereid, of in de taakgroep wanneer mijn studiegenoten geen zin hebben. Ik realiseer
me dus dat ik me erg verantwoordelijk voel voor iets wat een gezamenlijke klus zou moeten zijn. Voor een goede beroepsuitoefening is het nodig dat ik de verantwoordelijkheid
daar kan laten waar deze thuishoort. Ik wil me dus verder ontwikkelen op dit punt.’

Experimenteren
Na de bewustwording van je gedrag in bepaalde situaties, is het mogelijk dat je
concludeert dat ander gedrag nodig is (zie kader 1.11). Nu je geanalyseerd hebt
hoe gedrag tot stand is gekomen, kun je een opzet of plan maken hoe je anders
kunt handelen in een vergelijkbare situatie. Je neemt je dus voor anders te denken, voelen, willen of handelen in een situatie. Het daadwerkelijk uitproberen
van nieuw gedrag is experimenteren. Dit uitproberen kan plaatsvinden op de
werkplek, maar ook tijdens de intervisiebijeenkomsten.
Kader 1.11

Hoe kom je tot nieuw gedrag?

Een student beschrijft hoe hij tijdens een intervisie vaststelt dat hij zijn gedrag moet aanpassen: ‘Ik heb gemerkt dat ik bij intervisie de inbreng van de ander op mezelf probeer
te betrekken, in de zin van: hoe zou ik dat doen in die situatie? De adviezen die ik aan de
inbrenger geef, zijn dan ook adviezen die goed bij mijn werkstijl of leerstijl passen, maar
niet noodzakelijkerwijs goed aansluiten bij die van de inbrenger. Deze conclusie heb ik
getrokken aan het eind van een reflectieverslag dat handelde over mijn bijdragen in een
intervisiebijeenkomst. Ik sluit deze conclusie af met een voornemen: de volgende intervisiebijeenkomst ga ik me meer richten op de persoon van de inbrenger en de manier
waarop deze vertelt over zijn inbreng. Ik neem me voor om bij een advies aan te sluiten bij
de behoeften en stijl van de inbrenger en daarmee meer een advies “op maat” te geven.’
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