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LEIDRAAD INTERVISIEGESPREK 
 

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het 
gaat bij intervisie om het inbrengen van een ervaren werkprobleem of knelpunt dat wordt 
voorgelegd aan een aantal co(ncu)llega’s met de vraag het probleem te analyseren en van een 
advies te voorzien. 
 
Het intervisiemodel gaat dus uit van een leergroep en de bereidheid te leren van de bijdrage van 
co(ncu)llega’s. Veiligheid, eerlijkheid, vertrouwen, gelijkwaardigheid en respect voor de ander zijn 
voorwaarden om gezamenlijk in een groep te kunnen leren. In de leergroep moet men dus eerlijk 
en open met elkaar kunnen en willen communiceren met respect voor de leerweg van de ander.  
 
Intervisie als gespreksvorm kent een aantal verscheiden doelen en/of opbrengsten zoals:  

• het oplossen van problemen met behulp van verschillende deskundigheden en ervaringen; 

• themagerichte situaties bespreken; 

• zien van oplossingsalternatieven en het maken van keuzes; 

• de groep gebruiken als oefensituatie; 

• leren leren van elkaar; 

• leren luisteren, accepteren, invoelen van de ander(en); 

• onderlinge uitwisseling en steun; 

• professionele ontwikkeling van de deelnemers; 

• vergroten van de eigen vaardigheden; 

• inzicht in eigen kennis, expertise en vaardigheden; 

• … 
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EEN GESPREK IN VIJF-STAPPEN 
 

Stap 1  Vraagintroductie 

De probleeminbrenger introduceert zijn probleem of case en geeft een 
beknopte toelichting: Wat is de situatie; Waarom is het belangrijk; Waar zit het 
strop?.... 

5 / 10 
minuten  

Stap 2  Probleemverkenning 

De groepsleden mogen vragen stellen ter verduidelijking van het probleem of 
de case en de inbrenger mag meteen antwoorden. 

Het is van belang dat zowel de vragen van de groepsleden als de antwoorden 
van de probleeminbrenger binnen het kader van het probleem of de case 
blijven. Een maximaal rendement wordt bereikt wanneer groepsleden 
gebruikmaken van open vragen en samenvattingen van hoe zij de 
probleemstelling begrepen hebben. 

5 / 10 
minuten  

Stap 3  Bedenktijd 

De groepsleden krijgen nu de tijd om voor zichzelf (op papier) minstens één 
advies te formuleren voor de inbrenger. 

De groepsleden denken na over volgende vragen: Wat kan jij vanuit je eigen 
ervaring/praktijk/kennis aanreiken om dit probleem / deze case mee te helpen 
oplossen? Hoe doe jij het in je eigen praktijk? Welke tips heb je? …. 

5 minuten  

Stap 4  Advisering 

Om beurt brengen de groepsleden aan wat zij als advies hebben opgeschreven. 

De vraaginbrenger mag tijdens deze adviesronde nog niet reageren. Hij mag 
wel dingen noteren of vragen stellen ter verduidelijking van het advies. 

Het gaat erom dat in deze stap de volle wijsheid van de groep tot uiting kan 
komen. Wat misschien voor de inbrenger niet relevant is, is dat misschien voor 
andere groepsleden wél. Het idee is dat de hele groep kan leren van elkaar, en 
niet alleen de inbrenger zelf. 

10 / 15 
minuten  

Stap 5  Evaluatie 

De inbrenger evalueert het advies en mag nu reageren op het advies: Wat vindt 
hij van de voorstellen? Wat pikt hij op? Waar gaat hij mee aan de slag? Of wat 
gaf stof om verder over na te denken?....  

5 minuten  

 


