
Begeleide intervisie 
Veiligheid en proces

Inspiratiebronnen: Handboeken van Bernard&Goodyear, Joyce Scaife, the Wiley
International HB of Clinical Supervision en Jeroen Hendriksen Intervisie



Waarom deze onderwerpen?

Begeleide Intervisie is nieuw en onderscheidt zich van cursus en supervisie

Meeste supervisoren werken individueel en minder met groepen

Proces: Werken aan therapeutfactoren zal angsten activeren bij 
deelnemers en vermijdingspatronen 

Uitdagende leeromgeving: hoe beweeg je als supervisor?



Interactioneel model
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Model 
• Inskipp en Proctor





Supervisie stijl

• Authoriative: gezaghebbend/dominant, individuele supervisie in een groep; 
voordeel: duidelijke tijdsverdeling en structuur; nadeel supervisor bepaalt 
en deelnemers ontwikkelen minder ‘group skills’

• Participative: alle deelnemers nemen actief deel aan een gedeelde taak, 
focus op groep en minder op ‘client’, minder structuur en tijdshantering

• Coöperatieve stijl: groep bepaalt, supervisor faciliteert vooral en laat proces 
bij de groep



Ontwikkelingsfase opleideling

• Beginner – gevorderde 

• Motivatie: afwezig—aanwezig

• Combinaties: 

• Weinig competent—hoge motivatie

• Weinig competent---lage motivatie

• Competent--- hoge motivatie

• Competent --- lage motivatie



Groepsproces

• Forming: kennismaken en wennen aan elkaar

• Storming: bepalen invloeden, rivaliteit en competitie

• Norming: bepalen regels/normen groepsgedrag

• Performing: taken uitvoeren, meest productieve stadium

• Adjourning: goodbye fase



Structuur

• Overeenkomst

• POP

• Afspraken over tijd, werkwijze, rollen

• Vertrouwelijkheid 

• Klachtregeling 

• Informatiebeheer, verslaglegging richting Registratie Commissie 

• Sociale media afspraken

• Evaluatiemomenten



Rollenspel

• Doel: bewust worden van supervisor acties die veiligheid en groepsproces bevorderen

• Hoe: groepen van >7 deelnemers: 1 supervisor, 2 observatoren en >4 opleidelingen

• Instructie: opleidelingen spelen een eigen supervisant of zichzelf, voorbereiding: noteer 
een doel (therapeutfactoren-doel)

• Supervisor gebruikt de ‘agenda’ en kiest op basis van de ingebrachte 
onderwerpen/doelen een werkvorm in overleg met de opleidelingen om te werken aan 
de doelen

• Observator 1: noteer de acties van de supervisor die veiligheid bevorderen

• Observator 2: noteer de kenmerken van deze groep en bepaal de fase van de 
groepsontwikkeling en noteer acties van de supervisor die deze stimuleren dan wel 
remmen

• Tijd: 5 minuten max: rolverdeling, 1 minuut deelnemers noteren een doel, 15 minuten 
begeleide intervisie en neem nog 3 minuten om proces te evalueren in de begeleide 
intervisie, na de begeleide intervisie: 6 minuten observatoren delen observaties



Methoden 

• Reflectie oefening
• Vaardigheidsoefening

• Voorbeeld (psychodrama achtig)

• Een deelnemer brengt als onderwerp in warmte opbrengen in de situatie 
dat patiënt gedrag irritatie oproept; korte exploratie van de context, en 
laten benoemen wat irritatie oproept en dan rollenspel van interactie, dan 
reflectie op tegenoverdracht, sharing en feedback door deelnemers, wat 
neem je mee?















Aanbevelingen praktijk

• Moedig peerfeedback aan

• Stimuleer deelnemers om met elkaar te werken en elkaar feedback te 
geven (in tegenstelling tot ‘individuele supervisie in groepsverband’)

• Spreek verwachtingen uit dat deelnemers actief meedoen en 
instrueer/bespreek hoe open en opbouwend feedback te geven

• Faciliteer en modereer (en laat beoordelen vanuit een docentrol 
achterwege)

• Communiceer open en bevorder groepscohesie

• Manage de tijd zinvol (bv door zijpaden om te buigen naar het hoofdpad)

• Monitor het angstniveau in de groep en maak de thema’s bespreekbaar



Uitleiding 

• Spanningsvelden: persoonlijke doelen en therapeutfactoren

• Intervisie met 4-8 deelnemers

• Hoe vertrouwd en veilig kan het zijn

• Zelfonthulling vs afwijzing


