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Intervisie en Supervisie 
 

Duur:  In overleg 
Thuisstudie: 1 à 2 uur per bijeenkomst. 
Locatie: Alkmaar, Heerhugowaard, 

Hoorn of Purmerend/incom-
pany 

Afsluiting: NVT 

 

Doel supervisie 
Bij supervisie wordt een supervisant in het persoonlijk 
en beroepsmatig functioneren begeleid door een su-
pervisor. U geeft als supervisant zelf richting en inhoud 
aan het leerproces, door leervragen in te brengen die 
voortkomen uit uw dagelijkse praktijk. De supervisor 
schept voorwaarden waarin dit leren mogelijk wordt en 
bewaakt het proces. 
 
Door op verschillend manier gebruik te maken van ken-
nis en ervaring van begeleiders en/of collega’s ontwik-
kelt u als beroepsbeoefenaar in de zorg, welzijn of 
sportsector zicht op uw handelen en geeft u hier meer 
inhoud en diepte aan. 
 
De inhoud van de gesprekken wordt bepaald door de 
onderwerpen uit de dagelijkse praktijk die u of uw me-
decursisten zelf inbrengen. 
 
Er wordt gewerkt aan de hand van verschillende  
inter- of supervisie methodes. Na elke bijeenkomst 
schrijft de cursist een reflectieverslag. 
 
Supervisie kan individueel worden gegeven of in groep-
jes van twee of drie personen, in 10 tot 15 bijeenkom-
sten met tussenpozen van ongeveer 14 dagen. 
 
 

Doel begeleide intervisie 
Bij intervisie begeleiden en/of ondersteunen beroeps-
genoten elkaar bij werkproblemen, waarbij het accent 
ligt op leren. Intervisie wordt doorgaans niet begeleid. 
Hebben de deelnemers onvoldoende intervisievaardig-
heden, dan is het zinvol om de eerste 4-5 bijeenkom-
sten te reserveren voor begeleide intervisie. Onder lei-
ding van een supervisor worden de nodige vaardighe-
den aangeleerd, met als doel dat de groep als zelfstan-
dige intervisiegroep verder gaat. De groepsgrootte kan 
variëren van 4 tot 8 personen. 
 
 
 
 
 

 

Voor wie? 
Professionals in de sectoren van gezondheidszorg, wel-

zijn en sport, maar als u uit een andere sector komt, 

bent u ook van harte welkom voor een incompany aan-

vraag. 

 

 

Vooropleiding/ voorkennis 
• Afgeronde MBO opleiding op niveau 3 of 4. 

• Intake vooraf. 

 

 

Kosten 
Incompany:  Op aanvraag. 

 

Aanmelden of vragen? 
Stuur een mail naar: 

bedrijfsopleidingengws@horizoncollege.nl 
U ontvangt van ons een digitaal aanmeldformulier of 
een antwoord op uw vragen van ons. 

 

Bijzonderheden 
Alleen incompany aanvragen. 

Onze locaties zijn wel beschikbaar, het hoeft dus niet 

op uw eigen organisatie plaats te vinden. 
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