
Intervisie stagiairs niveau 4 Gom 
 

- Waarom 

Er zijn vele redenen om intervisie toe te passen voor onze stagiairs. Hier zijn een paar korte voorbeelden: 

o Het is een uitlaatklep om met hun frustraties om te kunnen gaan.  

o Het zorgt voor collegialering, samen een probleem oplossen schept een band tussen mensen 

en zal de werksfeer verbeteren.  

o Er worden praktische oplossingen bedacht voor problemen die mensen hebben binnen het 

bedrijf, hier heeft iedereen profijt van. 

o Het legt de aandacht op de ontwikkeling, iets dat van primair belang is voor een stagiair.  

 

- Doel 

Het doel van intervisie is vakmanschap ontwikkelen en om het functioneren tussen collega’s te verbeteren. 

Met behulp van (zelf)reflectie krijg je grip op het eigen denk- en leerproces. Met een klein groepje vorm je een 

intervisiegroep en sta je stil bij je eigen ervaringen en deel je de inzichten. 

Voorwaarden zijn gelijkwaardigheid en onderling vertrouwen.  

 

- Frequentie 

Intervisies zullen een of tweemaal per stageperiode gehouden worden. Dit is afhankelijk van de stageperiode 

van de student. 

 

- Hoe 

Voor een succesvolle intervisie houden we de groep klein, dus max 6 deelnemer excl. begeleiding. 

Wanneer je een sessie intervisie doet wil je dat iedereen aan de beurt komt en dat de aandacht behouden 

blijft. 

De begeleider is er om te zorgen dat het best mogelijke effect bereikt wordt én het proces te borgen. 

 

o Het belangrijkste onderdeel 

Alle deelnemers dienen van te voren een praktijkcasus voor te bereiden zodat iedereen de dag van de intervisie 

iets in te brengen heeft. Indien student zelf nog niets (recent) heeft gemaakt kan de praktijkbegeleider hier 

natuurlijk bij helpen en een praktijkcasus mee geven. 

 

o Methode 

Intervisie gesprekken kunnen op diverse manieren gevoerd. Binnen Facilicom/Gom hebben passen wij de 

“professionele roddelmethode” toe. 

 

Professioneel Roddelmethode  

Bij deze methode moet de inbrenger toezien hoe de anderen over hem ' professioneel roddelen'. Hij mag zich 

niet mengen in het gesprek. Neem ongeveer 30 tot 45 minuten per casus.  

 

Stap 1: 

Vraagintroductie: De inbrenger introduceert zijn vraag en geeft een korte toelichting.  

 

Stap 2: 

De groepsleden proberen meer duidelijkheid over het probleem te krijgen door gerichte vragen te stellen.  

Stap 3: 

 De vragensteller gaat buiten de kring zitten en mag zich niet bemoeien met het gesprek. Hij of zij luistert 

aandachtig en maakt aantekeningen over wat hij waarneemt. De groepsleden roddelen met elkaar over de 

achtergronden van de vraag, de mogelijke oorzaken en oplossingen.  

Stap 4: 

De vraagsteller komt terug in de groep en vertelt hoe hij het ervaren heeft om langs de lijn te zitten. Wat heeft 

hem of haar geraakt? Is hij het eens met het gegeven advies?  

Stap 5: 

Evaluatie: Inbrenger en groepsleden kijken samen terug op het proces. 

  

  



- Gedragsregels en tips 

Voor een succesvolle intervisie is het van belang dat de deelnemers zich aan de gedragsregels houden. 

• Zorg ervoor dat je alle telefoons op stil hebt. OOK NIET TIJDENS DE INTERVISIE STIEKEM JE MAIL 

CHECKEN! 

• Wees écht aanwezig, met aandacht voor elkaar. 

• Zorg dat de inbrenger zijn vraag helder en concreet formuleert. Dus niet: “wat moet ik doen als een 

cliënt geweld gebruikt”. Maar bijvoorbeeld: “Ik ben bang dat cliënt X een keer naar me uithaalt. Wat 

kan ik doen om dat te voorkomen?” 

• Dit is een van de grootste valkuilen: kom niet meteen met oplossingen! We willen allemaal heel graag 

adviezen geven, met de beste bedoelingen, maar bij intervisie gaat dit niet helpen.  

• Laat de inbrenger zoveel mogelijk zelf nadenken over wat hij of zij wil weten van de groep. En indien 

mogelijk, laat haar zelf tot inzichten komen. Zelf ontdekken wat je wilt veranderen, heeft nu eenmaal 

veel meer effect dan adviezen opgelegd krijgen van iemand anders. 

• Stel vooral vragen. Vraag naar feiten, gevoelens en meningen, zowel rondom de werkvraag als van de 

inbrenger. Stel vooral open vragen, dus: wat, waarom, wie, enz. 

• Wees kritisch naar elkaar. Van jaknikkers leer je weinig. Maar tegelijkertijd: wees liefdevol! Het is best 

spannend om tijdens een intervisie jezelf kwetsbaar op te stellen. Er kunnen hele persoonlijke dingen 

besproken worden. Houd hier te allen tijde rekening mee. Wees mild, wees liefdevol, wees respectvol. 

• En last but not least: what happens in intervisie stays in intervisie: informatie die wordt gedeeld is 

vertrouwelijk. 


