
 

Verschillende 

intervisiemethodieke

n leren toepassen 

Bevorder en stimuleer 

de dialoog binnen 

jouw organisatie 

Intervisiebijeenkomsten begeleiden 

in de zorg 

Maak van jouw online bijeenkomst een succes! 

Leren van elkaar is een belangrijke manier om continu te kunnen verbeteren in de zorg. Met 

intervisie faciliteer je een leerklimaat waarin je open kennis en ervaringen met elkaar uitwisselt. 

Als intervisiebegeleider bepaal je voor een groot deel het succes van een intervisiebijeenkomst. 

Jij schept (samen met de groep) de voorwaarden om met elkaar te kunnen leren. Een grote 

verantwoordelijkheid dus. Hoe pak je dit goed aan?  

 

Wat is jouw rol als intervisiebegeleider? Wat komt er kijken bij het organiseren van een intervisie? Welke 

intervisiemethoden zijn er en met welk doel zet je deze in? Deze vragen staan centraal tijdens de training 

Intervisiebijeenkomsten begeleiden in de zorg. Tijdens deze 2-daagse training ga je aan de slag met de benodigde 

vaardigheden om een intervisie goed te begeleiden, waaronder het creëren van een veilige setting, vragen stellen, 

feedback geven, reflectie en observatie bevorderen en stimuleren van de dialoog. We nemen je mee door het 

gehele proces van de intervisie van aanvraag en voorbereiding, tot en met de evaluatie. Er is veel gelegenheid om 

onderling kennis en ervaring uit te wisselen. 

Intervisiebijeenkomsten 

organiseren, voorbereiden 

en begeleiden 



Programma (2 dagen) 

Digitale kick-off 

Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de leerbehoefte van jou en de 
andere deelnemers, vindt er voor de training een (individuele) digitale kick-off 
plaats. Hierin maak je alvast kennis met de trainer en breng je je leerdoelen in 
beeld. 

Intervisiebijeenkomsten & de zorg 

• Belang van intervisies in de zorg 

• Ontwikkelingen en toepassing 

• Het intervisieproces: aanvraag, voorbereiding, 

uitvoering en evaluatie 

• Randvoorwaarden voor een succesvolle 

intervisiebijeenkomst 

Intervisiemethodieken 

• Welke methoden zijn er en wat houden ze in? 

• In welke situatie pas je welke methode toe? 

• Intervisiemethodiek(en) oefenen op casuïstiek 

Rol van de intervisiebegeleider 

• Belang van goede begeleiding en structuur 

• Hoe breng je structuur aan? 

• Belangrijke communicatievaardigheden 

• Do’s & Don’ts  

Groepsdynamiek 

• Veiligheid en vertrouwen creëren 

• Stimuleren van de dialoog en leeromgeving 

• Hoe zorg je dat iedereen aan het woord komt? 

• Reflectie en observatie bevorderen 

• Feedback geven 

• Hoe houd je de energie tijdens de bijeenkomst 

hoog? 

• Welke type deelnemer vind je lastig als 

begeleider? En van wie krijg je energie? 

Waarom Q-Academie? 
 
Leren volgens de Q-Leerformule 
Je leert pas echt als je de opgedane kennis en vaardigheden 
effectief kan toepassen in de praktijk. Met de Q-Leerformule 
realiseren we dit samen met jou. Deze visie op leren en 
ontwikkelen vormt de basis van elk van onze trainingen.  

 
Trainers met kennis van de zorg 
Onze kundige en energieke trainers bezitten naast didactische 
vaardigheden, jarenlange ervaring als consultant in de zorg. Zij 
kennen de zorg door en door! 

 
Complete dienstverlening 
Niet alleen kun je bij ons terecht voor een uitgebreid aanbod aan 
training, opleiding en coaching. We helpen je ook met coaching-
on-the-job, advies, projectmanagement en detachering vanuit  
Q-Consult Zorg en Q-Talent.  

Locatie, data & tijden 

Bekijk voor de meest actue-

le trainingsmomenten onze 

website www.qacademie.nl 

Incompany 

Volg je deze training liever met jouw 

collega’s binnen je eigen organisatie? 

We verzorgen de training graag op 

maat bij jullie op locatie! Neem gerust 

contact met ons op. 

Investering 

€ 875,- per persoon (btw-vrij) 

inclusief trainingsmateriaal en 

dagarrangement 

https://www.qconsultzorg.nl/
https://www.qtalent.nl/

