
FW dec 2014 

 
Tips voor een verslag over je intervisie 
 
Wij nodigen je uit om een verslag van ongeveer 1,5 pagina A4 te schrijven over 
de intervisie die je bijgewoond hebt. De ervaring leert dat het leerrendement 
van een intervisie door vooraf en achteraf op de intervisie te reflecteren veel 
groter is. Als je de intervisies volgt als onderdeel van het lange traject tot 
mindfulness trainer dan is deze verslaglegging een verplicht onderdeel. 
 
Verschillende mensen hebben verschillende manieren van reflecteren. We 
willen daarom geen strikte regels stellen over de manier waarop je reflecteert 
op de intervisie. Hieronder vind je wel een aantal tips/adviezen die je kunt 
overnemen als het voor jou past: 
 

- Het is prettig als je voorafgaand aan de intervisiebijeenkomst expliciet 
reflecteert op wat je graag zou willen inbrengen. Concrete actuele 
(trainings)situaties leveren vaak het rijkste materiaal. Je kunt je 
casus/dilemma/uitdaging/situatie beschrijven en tevoren opsturen naar 
de opleider die de intervisie bijwoont. Deze beschrijving kan gedeeld 
worden met de groepsgenoten van de intervisie (door jouzelf of door de 
opleider). Je kunt deze beschrijving ook opnemen in je intervisieverslag. 

- Let er op dat je in je intervisieverslag de anonimiteit van zowel 
cursusdeelnemers als deelnemers aan de intervisiegroep respecteert. 
Het is niet nodig om mensen met naam te noemen. 

- Schrijf een reflectie over je inzichten in de situatie na afloop van de 
intervisie. Je kunt hierbij ook beschrijven hoe je verder om wilt gaan met 
de situatie of toekomstige vergelijkbare situaties. 

- In je intervisieverslag kun je ook beschrijven wat andere mensen hebben 
ingebracht. Het gaat dan niet zozeer over wat andere mensen hiervan 
geleerd hebben, maar om jouw perspectief en wat jouw 
leerpunten/inzichten waren door de inbreng van anderen. 

- Het intervisieverslag kan gedeeld worden met de groepsgenoten. Als je 
dit niet wilt, geef dat dan expliciet aan bij de opleider. 

 
 
Wij wensen je een leerzame intervisiebijeenkomst toe! 


