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INTERVISIE – LEREN MET COLLEGA’S 

 

Intervisie is leren met collega’s, van praktijkgevallen. Wie die collega’s zijn, 

maakt op zich niet zoveel uit. Het hoeven niet letterlijk collega’s te zijn, het kan 

ook met soortgenoten, lotgenoten of gevoelsgenoten. Eerlijk gezegd vind ik 

intervisie beter werken met relatieve vreemden, dan met mensen uit hetzelfde 

team.  

 

Intervisie is in theorie een methode die groepen of teams uiteindelijk ook zelf kunnen 

(leren) doen, dus zonder begeleider. Veel methodes die in dit hoofdstuk staan beschreven 

zijn daar geschikt voor. Maar vooral de ervaringsgerichte methodes vragen een begeleider 

die kennis van zaken heeft. In de tabel zie je alle methodes, met tussen haakjes het 

paragraafnummer. Teamcoaches en trainers moeten minimaal een handvol 

intervisiemethodes kennen.  
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Via de inhoudsopgave kun je naar het betreffende hoofdstuk klikken. Dit zijn de 

methodes die in elk hoofdstuk worden besproken. 

 

 

Oplossingsgerichte intervisie 

• De Balint-methode  

• De wondervraag  

• De schaalvraag/schaalwandelen  

• Waarderende intervisie  

 

Ervaringsgerichte intervisie  

• Rollenspel en clinic  

• Inspiratie vanuit psychodrama  

• Inspiratie vanuit Voice Dialogue  

• Inspiratie vanuit opstellingen 

 

Socratische intervisie  

• 10-stappenmethode  

• Variatie: de deugdenmethode  

• Variatie: kwaliteiten ontdekken  

• The Work  

 

Associatieve intervisie 

• De spiegelmethode  

• De roddelmethode  

• De methode Raguse  

• Kruip in de huid van  

 

Overige methodes  

• Basisintervisie in vijf stappen  

• Intervisie met het Keuzekruispunt  

• Minivisies voor als je weinig tijd hebt  

• Intervisie voor grote groepen (60)  
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1. Wat is intervisie?  

 

Intervisie is een geliefde aanpak omdat het praktisch is en omdat mensen van elkaar 

kunnen leren. Varieer al naargelang het vraagstuk maar doe één ding niet: van de 

methode die je kiest te veel afwijken. Je eindigt vrijwel zeker in een discussie en je schept 

een podium voor allerlei goedbedoelde adviezen. Voor je het weet zit de hele groep de 

probleemhebber te coachen. Nog even de voordelen en valkuilen van intervisie op een rij:  

 

 Voordelen van intervisie 

Leren van de praktijk, dus geen 

theoretische omzwervingen.  

Leren van elkaar: kennis en ervaringen 

delen. 

Kunnen oefenen in een relatief veilige 

situatie (lotgenoten). 

Na een aantal keren kan een team het zelf 

doen. 

Valkuilen bij intervisie  

Te snel willen adviseren en oplossen 

/sturende vragen stellen. 

Inbrenger brengt iets in van zijn to-do lijst 

(managementvraag). 

Inbrenger heeft een vraag… én de 

oplossing ook al (ja-maar). 

Iemand van de omstanders trekt het 

verhaal naar zich toe. 

 

Intervisie is een methode die groepen of teams uiteindelijk ook zelf kunnen (leren) doen, 

dus zonder begeleider. Dan is het wel belangrijk dat iedereen precies de basisregels en de 

oervorm van intervisie kent. Enkele basisregels spreek je van tevoren af en je oefent ze al 

doende.  

 

1. De vraag van de casusinbrenger staat centraal. De anderen leren mee.  

2. Het verwerven van inzicht gaat boven het oplossen van een probleem.  

3. Respectvolle dialoog.  

4. Methodische aanpak onder begeleiding (dit kan ook een teamlid zijn).  

 

Als je intervisie met een team doet, heeft dat een aantal beperkingen. Om te beginnen 

kunnen mensen belanghebbend zijn bij het vraagstuk dat iemand inbrengt. Vervolgens 

heeft men al aannames bij de persoon die het inbrengt. En ten slotte kan er onderstroom 

zijn in de groep die het proces van intervisie sterk gaat beïnvloeden. Onderstroom is er 
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altijd, dus ook ineen groep van relatieve vreemden, maar in een bestaand team is dat toch 

anders.  

 

Eerst divergeren, dan convergeren 

De kern van vrijwel alle methodes is dat je eerst gaat divergeren, dus het gesprek zoveel 

mogelijk open maakt en nog geen oplossingen bedenkt.  Pas helemaal op het laatst kun je 

convergeren, kunnen er conclusies volgen en een antwoord op de vraag ‘wat nu?’. 

 

Intervisie is niet hetzelfde als supervisie, maar ik vind het verschil voor teamcoaching 

niet erg relevant. Bij supervisie is de begeleider wat meer de expert. De onderwerpen zijn 

meer gericht op ‘heb ik dat nou goed gedaan of niet?’ Intervisie is ook niet hetzelfde als 

een managementvraagstuk of een regelding oplossen. Geschikte vragen gaan altijd (ook) 

over de inbrenger zelf.  

 

De meeste methodes vragen minimaal anderhalf uur, werkend met een kleine groep tot 

maximaal acht personen. Aan het eind van dit hoofdstuk geef ik ook een aantal suggesties 

voor intervisie met heel weinig tijd of met een erg grote groep. Er zijn enorm veel 

intervisiemethodes, die allemaal variëren op de volgende oervorm.  

 

2. Basisintervisie in vijf stappen  

 

Bij intervisie zijn er drie rollen: de casusinbrenger, de begeleider en de helpers (alle 

anderen). Wie al ervaring met intervisie heeft, vindt het onderstaande schema 

waarschijnlijk wat kaal. Toch is hier al een essentiële voorwaarde in de procedure 

geborgd, namelijk dat helpers niet onmiddellijk losbranden met oplossingen en ideeën. En 

wie weleens intervisie zonder procedure heeft meegemaakt, weet hoe totaal ineffectief 

zo’n adviesbombardement is. Pijnlijk zelfs. Dus, zorg dat je altijd minimaal deze 

basisstappen inbouwt.  

 

1. Introductie van de casus – Inbrenger schetst de situatie, het vraagstuk en de 

belangrijkste kenmerken, rollen, een zeer beknopte historie en misschien de vraag: wat 


