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Cursussen & Trainingen  Zorg & Welzijn / Communicatie en Effectiviteit  

Supervisie en intervisie 

Duur, tijd en plaats in overleg 
 
Voor gekwalificeerde beroepsbeoefenaren in de 
sectoren zorg of welzijn die ondersteuning willen 
krijgen bij ingrijpende ontwikkelingen in de be-
roepssfeer, zoals verandering van functie-inhoud, 
ingewikkelde situaties en organisatieveranderin-
gen. 
 
Doel 
Door op verschillende manieren gebruik te maken 
van de kennis en ervaring van begeleiders en/of 
collega’s ontwikkelt u als beroepsbeoefenaar in 
de zorg of de welzijnsector zicht op uw handelen 
en geeft u hier meer inhoud en diepte aan. 
 
Inhoud 
De inhoud van de gesprekken wordt bepaald door 
de onderwerpen uit de dagelijkse praktijk die u 
en uw eventuele mededeelnemers zelf inbrengen. 
 
Werkwijze 
Bij supervisie wordt een supervisant in het per-
soonlijk en beroepsmatig functioneren begeleid 
door een supervisor. U geeft als supervisant zelf 
richting en inhoud aan het leerproces, door leer-
vragen in te brengen die voortkomen uit uw da-
gelijkse praktijk. De supervisor schept voorwaar-
den waarin dit leren mogelijk wordt en bewaakt 
het proces. Supervisie kan individueel worden 
gegeven of in groepjes van twee of drie perso-
nen, in 10 tot 15 bijeenkomsten met tussenpozen 
van 14 dagen. Bij intervisie begeleiden en/of 
ondersteunen beroepsgenoten elkaar bij werk-
problemen, waarbij het accent ligt op leren. In-
tervisie wordt doorgaans niet begeleid. Hebben 
de deelnemers onvoldoende intervisievaardig-
heden, dan is het zinvol om ca. 4 bijeenkomsten 
te reserveren voor begeleide intervisie. Onder 
leiding van een supervisor worden de nodige 
vaardigheden aangeleerd, met als doel dat de 
groep als zelfstandige intervisiegroep verder 
gaat. De groepsgrootte kan variëren van 4 tot 8 
personen. 
 

Vooropleiding/voorkennis 
Beroepsopleiding zorg of welzijn. Er wordt altijd 
eerst een intakegesprek gehouden. 
 
Thuisstudie 
1 à 2 uur per gesprek voor het schrijven van het 
zgn. reflectieverslag. 
 
Vervolgcursussen 
Geen. 
 
Bijzonderheden 
Alleen incompany. 
 
 


