
INTERVISIE IN 7 STAPPEN

 

Bron: www.hansvdveen.nl/intervisie  

 

• Indien van toepassing: vraag de inbrenger van de vorige bijeenkomst of en hoe hij/zij het geleerde in de praktijk heeft gebracht. 
Wat heeft de vorige intervisie opgeleverd? Eventueel ook voor de andere groepsleden

1. Terugblik

• Elke deelnemer schetst heel kort de situatie die hij/zij zou willen inbrengen. Vermijd doorvragen of praten over de casus.

• Kies een casus o.b.v. de volgende criteria: nieuwsgierigheid/interesse, urgentie, eerdere inbreng (iedereen komt een keer aan de beurt);

• eventueel stemmen

2. Casus selectie

• De inbrenger geeft een toelichting op de situatie, liefst in de tegenwoordige tijd (ik ga....., hij zegt ...., ik zie ....), alsof hij/zij een film ziet

• Groepsleden stellen verhelderende vragen (niet vragen naar reden, wat maakt het moeilijk e.d.) tot ze 'de film voor zich zien'

3. Verhelderen

• De inbrenger formuleert wat zijn/haar probleem is met deze situatie of wat zijn/haar leer- of ontwikkelvraag is

4. Probleem/vraag

• De groepsleden nemen even de tijd om verdiepende vragen aan de inbrenger op te schrijven. 

• De vragen worden geïnventariseerd, eventueel op een bord/flap gezet. Optie: de inbrenger scoort ze gelijk warm of koud (intuïtief).

• De inbrenger selecteert de belangrijkste vragen. De inbrenger beantwoordt deze vragen waarbij de deelnemers doorvragen.

5. Vragenronde

• Hier zijn verschillende opties mogelijk, hierin kan de inbrenger voorkeur aangeven. Opties zijn:

• Verder doorvragen / andere vragen uit de lijst beantwoorden

• Roddelmoment (deelnemers 'roddelen' over de situatie en inbrenger, de inbrenger luistert en noteert wat hij/zij relevant vindt)

• Ronde "de kern van het probleem is...." (eventueel eerst opschrijven)

• Adviesronde ("in jouw situatie zou ik...") 

• Andere keuze, bijvoorbeeld oefenen van gesprek / rollenspel, kernkwadrant opstellen etc.

6. Verdieping

• De inbrenger formuleert de opbrengst van de intervisie

• De deelnemers formuleren hun opbrengst (maak gebruik van de vragen die je hebt gesteld, ze zijn vaak ook een vraag aan jezelf)

• Bespreek eventueel het groepsthema dat zich heeft aangediend

7. Opbrengst


