
 
 

 
 

Incompany training interne intervisiebegeleiders 
 

 

Deze incompany training is gericht op die organisatie die de intervisie breed wil gaan 
toepassen in diverse lagen binnen de eigen organisatie.  
Hiervoor eigen medewerkers wil laten scholen om op een enthousiaste en 
professionele wijze intervisiegroep(en) op te starten en te coachen binnen de 
organisatie tot zelfsturende intervisiegroepen. 
 

Inhoud training (op maat) 
Onder begeleiding van de trainer wordt er tijdens de les bijeenkomsten door de deelnemers 
geoefend en gewerkt vanuit de roulerende rol als intervisiebegeleider en met een 
roulerende casuïstiek inbreng. Daarnaast wordt het opzetten, de voortgang en de afronding 
van een intervisietraject behandeld en vanuit de handoutdoor theoretische bespreking / 
onderbouwing verstevigd. Het opstarten en begeleiden van intervisiegroepen in de 
organisatie is een leer onderdeel gedurende de training. Een tussentijdse reflectie geeft 
helderheid over het leerproces en de voortgang in de praktijk. 
 

Het aantal bijeenkomsten en tijdsduur 
De training heeft diverse (aantal nader te bepalen) les bijeenkomsten met een tijdsduur van 
3½ uur per les. De bijeenkomsten zijn één maal per aantal weken of rooster technisch 
afgestemd in overleg met de organisatie. De deelnemers ontvangen ruim voor aanvang van 
de start les de handout. 
 

De les bijeenkomsten 

In de eerste les is er een kennismaking tussen trainer en de deelnemers. Introductie van een 
intervisiemethode, theoretische bespreking / onderbouwing vanuit de handout.  
In de handout vindt u tevens verschillende intervisiemethodieken. 
Praktijksetting rondom feedback, reflectie, het stellen van verdiepingsvragen en er wordt 
geoefend als intervisiebegeleider met ingebrachte professionele casuïstiek. 
 

Meerdere lesbijeenkomsten creëren een stevig draagvlak 
In de diverse les bijeenkomsten is het beoefenen van de professionele rol als interne 
intervisiebegeleider (intervisor) een belangrijk uitgangspunt. Dit alles ondersteund met een 
roulerende casuïstiek inbreng vanuit een deelnemer geeft veel praktische ervaring. 
Zie het onderstaande lesschema PDF voor verdere theoretische en praktische scholing 
informatie.  

 
Evaluatie  

De deelnemers ontvangen op de laatste bijeenkomst een evaluatieformulier. Het 
evaluatieformulier wordt per lesgroep anoniem verwerkt tot een evaluatieverslag. Het 
evaluatieverslag geeft helderheid over het doorlopen leertraject, de voortgang incompany 
intervisiegroepen en inzicht over de ervaringen vanuit de deelnemers. 



 
 

 

 
 
Borging door praktijk ondersteuning 
Een ondersteuning (reflectie op praktijk ervaringen) naar de intervisiebegeleiders in het 
werk met de intervisiegroep is een belangrijk aandachtspunt binnen deze training. Voor 
ondersteuning tijdens het leertraject en implementatie interne intervisiegroepen kunnen de 
deelnemers altijd contact zoeken met de trainer voor overleg en of feedback.  
Tijdens de afsluitende bijeenkomst worden nog de laatste belangrijke aandachtspunten tot 
borging besproken en uitgewerkt.    
Ook na afronding van de training blijft de trainer bereikbaar via telefoon of e-mail, een service 
die u wordt aangeboden door Bureau Schippers. 
 

Offerte en opleiding voorstel op maat 
U ontvangt na een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek een offerte, tijdslijn en 
trainingsvoorstel op maat. De trainingslocatie is Incompany. 
 

De Incompany training inhoud lessen 
 

Klik op PDF afbeelding voor een overzicht van de lessen.   PDF >>. 
 
Lesniveau: MBO+ / HBO.   
De training wordt afgesloten met een certificaat. 
 
De volgende beroepsverenigingen accrediteren de training met PE punten 
NOBCO /EMCC met 7 PE punten voor coaches. 
Registerplein met 8.25 PE punten (ID nummer: 262650) maatschappelijk werkers, sociaal 
agogen en ggz-agogen. 
CRKBO geeft de erkenning i.v.m. kortdurende beroeps onderwijs. 
 

https://irp-cdn.multiscreensite.com/801dc05c/files/uploaded/PDF%201%20Lesrooster%20Incompany%20training%20intervisiebegeleiders.pdf

