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INTERVISIE 

Ten behoeve van de beroepsregistratie 

 

Omschrijving intervisie volgens de Reflectievoorwaarden van Registerplein: 

Onder intervisie wordt het volgende verstaan: bij intervisie komt een groep collega’s over een langere 

tijdsperiode regelmatig samen om elkaar methodisch te beoordelen, om elkaar te begeleiden en om van de 

ervaringen die met het eigen uitvoeren van beroepstaken worden opgedaan te leren. 

 

Omschrijving intervisie volgens de LVSC: 

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te 

verbeteren.  

Doel: de deelnemers leren over het werk en begeleiden elkaar daarin 

Middel: zoveel bijeenkomsten als de deelnemers noodzakelijk achten 

Werkwijze: de deelnemers brengen beurtelings actuele ervaringen in, onderling wordt hulp geboden met het 

omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren.  

Vorm: een intervisiegroep heeft idealiter drie tot zes deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij 

de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe werk- of gezagsrelatie. 

 

Reflectievoorwaarden intervisie Registerplein: 

Doel is om het inzicht in het eigen functioneren als professional en de kwaliteit van het eigen 

beroepsfunctioneren - in het bijzonder in het hanteren van interacties - te verbeteren. 

Omvang en samenstelling van een intervisiegroep: 

Een intervisiegroep is een groep professionals die idealiter bestaat uit vier tot zes deelnemers, 

· die een vergelijkbaar of overeenkomstig beroep of functie uitoefenen, 

· die onderling geen directe gezagsrelatie en bij voorkeur ook geen onderlinge werkrelatie hebben in de 

uitvoering van hun werk. 

 

Frequentie en tijd: 20 bijeenkomsten van minimaal 1,5 à 2 uur (afhankelijk van het aantal deelnemers), met 

een frequentie van idealiter minimaal eens per 8 weken. 

 

In geval van intervisie moet een verklaring worden overlegd, ondertekend door de intervisant, de mede-

intervisanten èn door de werkgever, waarin deze verklaren wat de omvang is in aantal bijeenkomsten en uren 

per bijeenkomst en dat deze is uitgevoerd conform de beschrijving hierboven. 
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N.B.: Alleen reflectie die niet langer dan vijf jaar geleden heeft plaatsgehad kan meetellen voor de 

beroepsregistratie. 

N.B.: Aan de reflectie t.b.v. de specialisaties kunnen aanvullende eisen gesteld 

 

Intervisie versus collegiale consultatie: 

In (collegiale)consultatie staat het verkennen, beter hanteren en zo mogelijk oplossen van een concrete 

werksituatie voorop. 

De focus ligt op: Perspectiefverbreding, handelingsalternatieven en oplossingen. Daarbij staan de casus en het 

verbeteren van het professioneel handelen met betrekking tot de  

casus centraal.  

In intervisie wordt weliswaar de casus als vertrekpunt genomen,  de aandacht wordt echter gericht op wat er 

bij de handelend professional in de situatie zelf gebeurt. Niet wat is het probleem, maar wat is hierin jouw 

probleem. 

Door de focus op de persoon als instrument te richten gaat intervisie verder dan alleen het verbeteren van het 

handelen van de professional. Er wordt onderhoud gepleegd aan de professional als instrument, tot aan het 

niveau van zinervaring in het werk toe. Intervisie staat zodoende in de traditie van supervisie. Zo is intervisie 

ook ontstaan: als het ware als supervisie zonder supervisor. 

De focus ligt op: Vergroten zelfinzicht en gebruik maken van reeds aanwezige kennis bij de inbrenger, 

ontwikkelen counselend vermogen van de vragensteller, versterken vermogen tot observatie en feedback bij 

de deelnemers. 

 

In zijn algemeenheid moet er tijdens een intervisiebijeenkomst sprake zijn van zelfonderzoek door de inbrenger 

als instrument in de hulpverlening.  

Registerplein verzoekt werkgevers dan ook bovenstaande informatie in acht te nemen bij het invoeren en 

uitvoeren van intervisie op de werkvloer. 

Registerplein verzoekt deelnemers aan intervisiegroepen buiten die op de werkvloer en zelfstandig gevestigden 

zich te houden aan de vorm van intervisie zoals hierboven beschreven. 

 

Verklaringen van intervisie worden na afloop van een bepaalde periode (b.v. een jaar) of na afloop van een 

aantal sessies (b.v. 10 of 20) gezamenlijk opgesteld. Iedere geregistreerde vult de verklaring volledig in, 

ondertekent deze en laat de verklaring door de mede-intervisanten en de leidinggevende (indien van 

toepassing) mede ondertekenen. De geregistreerde toont hiermee aan dat hij/zij gedurende een bepaalde 

periode een bepaald aantal bijeenkomsten intervisie heeft bijgewoond en met wie. 
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Het invulformulier Verklaring van intervisie is te downloaden via de website www.registerplein.nl bij Links & 

Downloads. 

 

Het is aan te bevelen per intervisiebijeenkomst een aanwezigheidslijst samen te stellen. Hierop wordt vermeld: 

de datum + jaartal van de bijeenkomst, de duur van de bijeenkomst, de namen en handtekeningen van de 

aanwezigen die dag. Deze lijsten vormen dan de basis van de later in te vullen intervisieverklaring. 

 


