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Adn dlt attikel namen deel (v.l.n.L):
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vcrplicht bij5cholingrondrrdeei om do kuJalitÊit van h€t
brroêp ên do ontwikkêlingen daarbinn€n, te waarborg€n.
Dàt is een go€de ontwikkeling: intervisie is een goede ma
nier om vanu t verschillcnde inva sho€ken naar cen case
tc kijken. Ern kinesioiogisch consuk €rn de vráàgstukken in
on5 vaksebied lenen rich daar píirr;j voor
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tild besteden aan het behandelen (en oeÍenen)van een
(nieuwe) techniêk of aan zaken die te maken hebben met
de praktijkvoering. Ln zo'n groep heb je een lerende én een
becêleidende rol ên zijn de dee nêmers gelijkwaardig. Als
er op een respectvolle manier feedback wordt gegeven
aan elkaar is het een veilige omgeving orn mee te kíken
in elkaars pra ktijk en jê eigen werkwijze ie toetsen en te

-"i: "Hoewel ik, als net afgestudeerd kinesíoloog,

nog gêen êrvaring heb met intervisie, ben ik aL wel
bez g o_1 l. e.voo'eer groep te voí'ner. M Ins irziers
kan dit een Soede bijdrêge leveren áan de kwêlitelt
van je beroepsuitoefening ênje eigen ontwikkeling als
kinesioloog. Zelfs al wordt er in de kinesio ogie op h€el

verschillende manieren gewerkt en is een ba ans een op
de cliènt afgestemde behendeling. BelengÍijkeÍ is dat de
deelnemers aan een intervisiêgroep een gezamenlÍke
doelstelling hebben,een'open mind'en onderling
afstemmen hoe de bijeenkomsten worden ingevuld.le
kunt uitgaan ven cas€s, technieken, visies ofwerkwijz€n
bespreken, maar ook kijken naar blinde vlekken en naar
hoêje in de relatie metje c ièntstaet. Daarnaast kun je
28
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Pr!l .n: "lntervisie is een goêd middel maar het hangt er
wel van af hoe het georganlseerd wordt. k ben zelf lid van
de VNT, ên wij hebben het nu zo georgêni5eerd dat we door
middelvên een spelvorm {bijvoorb€eld het Talentenspel)
de intervisie org.niseren waêrblj het Êên groot voordeel
is dat a e deelneraers met hun eigen doe aan bod komen
tijdens een bijeenkornst."
lo i..l,r: "ln deze stelling kan lk me goed vinden. Zeker in
de kinesiologie waar zoveel verschillende disciplines en
erváring te vindên zijn, kan jujst intervisie een verheldering
Seven op vraagstukken, consulten, behandelingen etcetera.
Tot op heden ben ik n gesprekken met collega's in de
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wandelgangen, er alleen maar wijzer op geworden. Zeker
als hierbij kinesiologen (in opleiding) met een andere
scholingsachtergrond gaan samenwerken in een intervisie

Stellingr ledere intervisiegroep moet zich om de 3Iaar

groep,"

M.rrletr "Dat zie ik niet als een absolute voorwaarde voor
het werken Íret een intervisiegroep. Het lijkt me dai een
groep ook tjjd nodig heeft oÍn te groeien en a s hei goed
werkt, is heijammerom die op te breken,le kunt erwel
voorzorgen datje bepaa de functies binnen degroep
rouleert, datje opvastetijden eva ueeften onderzoekt
of de doelste ingen van de intervisie gehaald worden.
Om te zorgen voor vernieuwing of bewegine kun je wel
afspreken daije bijvoorbeeld 2 tot 5 jaar kunt deelnemen
en daardoor de groep openstellen voor het instromen van
nieuwe deelnemers."

Stelling: lntervisie is nuttig en kan bij- en nascholing deels

N/larjet: "lnt€rvisie zie ik niet als vervanging van bij- en
nascholing, al dragen beide bij aan de kwaliteii van je
beroepsuitoefening en je eigen ontwikke ing daaryan.
Met bij en nascholine breid je jê rnogelijkheden uii met
(nieuwe) technieken en mogelijkheden en heb je direct

voeling met nieuwe ontwikkelingen, waarmeeje ook
bijblijft op je vaksebied."

PaL ien: "Nee, daar ben ik het niet mee eens. Wij hebben
al vele jaren dezelfde interuisiegroep waêrdoor er een

PaLr en: "Nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens,

enorme vertrouwensband is gegroeid die bijdraagt aan de

het is nuttig maar kan nlet dienen als vervangine voor de
bij- en nascholing. ln het vak van energetisch theÍêpeut,
natuurgeneeskundig therêpeut is veel in ontwikkeling
en het is essentieeldat hier bij en nascholing in gevolgd

diepgang-"

lolanda: "Gêdeeltelilk eens. Als nieuwkoÍrer in het
vêkgebied wil ik de bij en nascholing niet missen. Al begrijp
ik wel dat ;k me ook kan bijscholen zonder de verplichting
vanuit de beroepsvereniging. k kên me echter voorstellen
dat de collega'sdie dit beroep alveiejaren uitvoeren en al
diverse cursussen hebben gevolgd, door intervisie op de
hoogte kunnen blijven van de ontwikkelingen."

Stelling: lntervisie houdt mij scherp in de uitoefening van
mijn beroep.

Ma.jet: "Kritjsch kijken naarje eigen aanpak en werkwijze
en je kweisbaar durven opstellen, open staan voor
feedback van anderen en zelf ook meekljken naaÍ de
werkwijze/benadering van anderen dragen er allemaal toe
bij datje bewust omgaat rnetle eigen beroepsuitoefening
en hierin verdêr kunt groeien. A s kinesio oog in een praktijk
werkje toch vrijsolistisch en vanuii mijn eryaring in de
afgelopen jaren rnet het oefenen en ervaringen uitwisse en
Ínet collega studenten, kan ik me voorstêll€n dai intervisie
ook een stjmulans en een bron van inspiratie kan zijn voor
je eisen prêktrjk."
Pnu ien: "Voor mijgeldt de intervisie als ondersteunend,
maar is mijn bij en nascholing vên belang oÍu scherp te

lolanda: "Om te voorkomen dat eên inteÍvisiegroep zich
niet vernieuwt en in dezelfde patronen blijft overleggen,
vind ik het zeer wenselijk om rege matjg de samenstelling
van de intervisiegroep te wisse en. DaaÍbij is het dan ook
mogelijk om wissêling in kennis, inzichten en ervaring in de
intervisie bijeenkomsten tot stand te brengen."

stelling: om intervisiê goed te laten verlopen, dien je
minimaal €enmaal per drie maandên bij elkaar te komen.

Marjet: "Voor een zinvolle intervisie is het be angrijk dat
er over meerdere zaken afspra ken gemaakt worden, waar
iedereen achter staat en zich .an houdt. De frequentie
moet onderling worden afgestemd, maar3 of 4 keer per
jaar lijkt mij een aardige opzei. Daarnaast kun le nêiuuíilk
ook tussentijds coniact met elkaar hebben via email, Skype
of Linkedln over zaken die zich er voor lenen om op die
manier uitgewisseld te worden, maar dai zie ik zeker niei
als vervanging voor de 'fysieke' bijeenkomsten."
Pauli€n: "Voor het VNT komen we minimaal 5 dagdelen per
jaar b;j elkaar En dat is voldoende."
Jo

d

d": "qegelmàhge rlerv \iebijêprkomste'r ?jn eer

vereiste voor het slagen hiervan, zeker a s het bij en
nascholing mag gaan vervangen in de toekomst. EchteÍ
als het meer vrijblíjvend is, dan is mijns inriens 2 à 3
bijeenkomsten per jaar voldoende." D

blijven."
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,dd 'Aíhdnlelijk var dp vêrdêling van eívaí 1g en

kennis binnen een groep, kan intervisie je scherp houden.
lndien hierin grote verschillen aanwezig zijn, zal dê
lntervisie niet voor alle deelnemers even waardevo kunnen
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