
Begeleiden van intervisie 
met vakgenoten

Donderdag 12 september 2019, donderdag 14 november 2019  
en donderdag 16 januari 2020 



Toelichting

De Radboudumc Health Academy organiseert, samen met de bedrijfs-en 

verzekeringsartsenopleiding SGBO,  verspreid over een drietal dagen in 

2019 en begin 2020 de cursus:

Begeleiden van intervisie met vakgenoten

Binnen de medische beroepsgroep wordt intervisie gebruikt als middel 

om gezamenlijk te reflecteren op en te leren van casuïstiek en dilemma’s 

die een van de deelnemers inbrengt. Voor een goed resultaat is van belang 

om intervisie sessies zodanig vorm te geven dat de inbrenger van een 

casus goed gehoord wordt en dat hierbij de juiste diepgang wordt bereikt. 

Het begeleiden van intervisie vergt daarom specifieke deskundigheid. Je 

oefent met intervisiebegeleiding, verschillende intervisiemethodieken, 

leert verschillen te onderkennen met intercollegiale toetsing (ICT) en 

kunt na afloop zelfstandig intervisiegroepen begeleiden. 

Wat is intervisie?
Intervisie is een manier van leren waarbij kennis en ervaring met 

collega’s wordt gedeeld, maar waarbij vooral de professionele opvattingen 

en het gedrag van de beroepsbeoefenaar centraal staan. Bij intervisie 

brengen deelnemers in een (vaste) groep om de beurt een vraagstuk in. In 

overleg met de inbrenger kiest de begeleider (of facilitator) vooraf een 

gespreksmethode die goed aansluit bij het vraagstuk. Door de vragen die 

de groep aan de inbrenger van een casus stelt, wordt deze tot nadenken 

aangezet. De groep levert geen oordeel of oplossing. De onderzoekende 

vragen dienen vooral de reflectie van de casusinbrenger zodat deze 

hiervan leert en zijn of haar handelswijze kan verbeteren. Omdat het 

doorgaans om herkenbare casus gaat, leren ook de overige deelnemers 

hiervan.

Praktijkervaring opdoen 
Deelnemers begeleiden -bij voorkeur- een intervisie-groep of ICT-groep 

van collega’s. Indien deelnemers geen groep begeleiden, wordt gezocht 

naar een alternatieve mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te 

kunnen brengen. 



Programma begeleiden van intervisie met vakgenoten

Dag 1 Introductie

12 september 2019

Deze eerste dag staat in het teken van kennismaking met elkaar en met de 

docenten. Ook is er uitleg over de werkwijze tijdens de cursusdagen. We 

bespreken vervolgens wat intervisie is en wat het op kan leveren. We staan 

stil bij de spelregels en voorwaarden voor intervisie en bij het soort 

casuïstiek dat hiervoor geschikt is. Uiteraard is er ook aandacht voor de rol 

en stijl van de facilitator. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? 

Vervolgens maken we kennis met enkele veel gebruikte methodes zoals de 

incidentmethode, de tien stappenmethode, de Balint-methode en 

roddelmethode. Een ruim deel van de dag wordt concreet geoefend met de 

facilitator-rol.

Aandachtspunten  

- Kennismaking en uitleg over het programma.

- Intervisie: doel, spelregels en voorwaarden.

- Jouw rol als facilitator.

- Uitleg over en zelf oefenen met veel gebruikte intervisie methoden.

Tussen cursusdag 1 en 2

Je krijgt een begeleidingsopdracht om uit te voeren in de eigen  

intervisiegroep



Dag 2  Aandacht voor het groepsproces

14 november 2019

Deze tweede dag staat het groepsproces centraal. Wat doe je wanneer het 

niet lekker loopt in de groep. Hoe herken je dat er wat aan de hand is? Hoe 

reageer je dan? Er is aandacht voor de dynamiek en weerstand in groepen. 

We oefenen in het hanteren en benoemen daarvan. Later op de dag maken 

we kennis met werken met ‘helpende vragen’ en wordt geoefend in de 

facilitator rol met een methode naar keuze.

Aandachtspunten 

- Leren hanteren van het groepsproces.

- Benoemen en hanteren van weerstand.

- Uitleg over ‘helpende vragen’.

- Zelf oefenen met veel gebruikte intervisie methoden.

Tussen cursusdag 2 en 3

Je krijgt opnieuw een begeleidingsopdracht om uit te voeren in de  

eigen intervisiegroep.



Dag 3 Intervisie in een breder kader

16 januari 2020

 

Tijdens deze laatste dag kijken we terug op ieders ervaring bij het 

begeleiden van intervisie sinds dag 1. Daarna verbreden we onze horizon 

wat en staan we stil bij vragen als hoe intervisie bijdraagt aan het 

opleidingsklimaat en de kwaliteit van zorg in de organisatie waar je werkt? 

En hoe is intervisie te gebruiken in het kader van teambuilding of ‘binden 

en boeien’ van nieuwe collega’s? We maken vandaag kennis met nieuwe 

intervisiemethoden zoals Appreciative Inquiry, de U-methode en de 

Socratische dialoog. Uiteraard is weer gelegenheid om te oefenen in de 

facilitator rol. We sluiten deze dag af met een evaluatie van dit driedaagse 

programma.

Aandachtspunten 

- Benutten van intervisie in het kader van opleiding, kwaliteitszorg en 

teambuilding.

- Aandacht voor nieuwe intervisie methoden.

- Opnieuw zelf oefenen in de facilitatorrol.

- Afronding van het driedaagse programma.  

Na dag 3

Begeleiding van de eigen intervisiegroep in de praktijk en reflecteren op het 

eigen handelen met hulp van een vragenlijst.

 

  



 

Docenten/ Voorbereidingscommissie

V. van Reusel CMC,  

Management Consultant en trainer, NEXTprofessional.nl,  

Breda 

Dr. J. van der Gulden,  

bedrijfsarts, hoofd SGBO Radboudumc, 

Nijmegen

Drs. G.C.M. Claessen,  

projectmanager,  

Radboudumc Health Academy,  

Nijmegen



Algemene informatie

Doelgroepen 

De cursus  is bestemd voor professionals die intervisie en/of ICT-bijeen-

komsten met vakgenoten (gaan) begeleiden als facilitator. Het verdient de 

voorkeur als je ervaring hebt met het deelnemen aan intervisiesessies.

Professionals als klinisch specialisten, bedrijfs- en verzekeringsartsen, en 

huisartsen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. Van al 

deze professionals nodigen we zowel artsen in-opleiding uit, als geregis-

treerde artsen. 

Om de cursus op maat te snijden stellen we bij inschrijving een aantal 

vragen over uw ervaring met intervisie en ICT.

 

Locatie 

De scholing vindt plaats in Vergader- en conferentiecentrum Soeterbeeck, 

Ravenstein

Accreditatie 

Accreditatie wordt aangevraagd bij: 

•  Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg). 

•  ABAN voor alle medisch specialisten

Inschrijven / Betalen 

•   De kosten voor deelname bedragen € 990,- inclusief lesmateriaal 

waaronder een boek.

•   U kunt zich inschrijven en uw betaling regelen via  

www.radboudumc.nl/intervisie

•   De algemene voorwaarden van de Radboudumc Health Academy zijn van 

toepassing

Contact 

Radboudumc Health Academy  

Bianca Gremmen- van Bergen, projectmedewerker

T  06-27209601

E  Bianca.gremmen-vanbergen@radboudumc.nl 

www.radboudumc.nl/blijfontwikkelen

Radboud universitair medisch centrum


