Intervisie volgens de oplossingsgerichte benadering1
1. Inleiding
Intervisie is het delen van werkvragen of studiegerelateerde vragen met personen die bekend zijn
met datzelfde werk of diezelfde studie (Van Etten & Broersen, 2010). Hierbij gelden de volgende
uitgangspunten:
- er wordt gewerkt op basis van gelijkwaardigheid; bij de intervisie heeft iedereen expertise
over de situatie die wordt ingebracht;
- de inbrenger zit vast in een probleem. De vraag aan de anderen is om uit het probleem te
blijven en op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven om beweging te krijgen in de situatie;
- de focus ligt op wat wel werkt, in plaats van op wat niet werkt;
- om de situatie helder te krijgen en/of om de inbrenger stoom te laten afblazen, wordt
ingegaan op de moeilijkheden van de situatie om vervolgens (zo snel als mogelijk) in te gaan
op de mogelijkheden van de situatie. Praat over kwesties i.p.v. over problemen;

SITUATIE
Mogelijkheden
Moeilijkheden

-

benut de drie grondstellingen van de oplossingsgerichte benadering (Cauffman & Van Dijk,
2011):
1. wat niet stuk is, niet repareren (niet sleutelen aan wat al werkt)l
2. als iets werkt, doe er meer van;
3. als iets niet werkt, doe iets anders;
- stel wie, wat, waar, wanneer en hoe-vragen, gericht op de uitzonderingen van het probleem
en gericht op wanneer de moeilijkheden stoppen (niet wanneer ze beginnen);
- vermijd waarom-vragen;
- verschuif het perspectief van de inbrenger met relatievragen/triangulaire vragen (hoe denk
je dat relevante anderen tegen de situatie aankijken?)
- wees nieuwsgierig naar de situatie en kwestie zonder te oordelen, zonder te verklaren;
- gebruik permissieve taal: mag ik een suggestie doen? Vind je het goed als we doorpraten
over….?, ben je bereid te kijken naar…?;
a. Gebruik positieve taal, gericht op krachten en mogelijkheden.
b. Volg de ander qua inhoud en tempo.
c. teamleden sluiten aan bij de kennis die de inbrenger al heeft over zijn kwestie. Reflecties van
teamleden bieden verschillende perspectieven en zijn voor de inbrenger opstapjes naar de
zelfgekozen oplossing (Van Dam, 2007).
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Voor deze uitwerking is gebruik gemaakt van ‘Het reflecting team intervisiemodel’ van Van Etten en Broersen
(2010). Het interview - stap 2 – is daarbij vervangen door een verkenning van de situatie waarin het hele
reflecterende team kan participeren.
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2. Voorbereiding
De gewenste groepsgrootte is vier tot zeven deelnemers inclusief de inbrenger, zodat een
teamgesprek kan ontstaan waarbij elke deelnemer inbreng heeft. Bij meer intervisiedeelnemers kan
gewerkt worden met meer groepen en meer inbrengers, zodat er parallel aan elkaar een aantal
subgroepen intervisie houden rondom een casus. Elke groep kiest een gespreksleider die de tijd in de
gaten houdt en de procedurestappen bewaakt. De methode neemt globaal 40 minuten in beslag.

3. Uitvoering

STAP 1

Vraag introductie

5 min.

Doel: de leervraag zo te beschrijven dat het team genoeg materiaal heeft om op te
reflecteren.
De inbrenger introduceert zijn/haar vraag en geeft een beknopte toelichting.

STAP 2

Verkenning
10 min.
De gespreksleider en de overige groepsleden verkennen de situatie door het
stellen van oplossingsgerichte vragen in een of meerdere vragenrondes. Wat voor
de inbrenger niet blijkt te werken, laat het reflecterende team links liggen. De
gespreksleider stopt de verkenningsronde als de brenger de vraag voldoende heeft
kunnen toelichten.
Oplossingsgerichte voorbeeldvragen om de situatie in beeld te krijgen:
- Wat speelt er? Wat en wie is belangrijk in deze situatie?
- Wat heb je al gedaan?
- Waar hoop je op?
- Welk verschil zal dat maken?
- Wat werkte al in de richting de gewenste situatie?
- Eventueel: waarover wil je dat het reflecting team doorpraat?
De teamleden noteren:
- alle kwaliteiten van de inbrenger;
- alle mogelijkheden;
- eigen associaties, die nuttig kunnen zijn voor de inbrenger.

STAP 3 Reflecting teamgesprek

10 min.

Doel: zoveel mogelijk perspectieven verzamelen voor de inbrenger van de situatie.
De inbrenger gaat buiten de kring zitten.
Het reflecting team bespreekt de gemaakte notities en bespreekt mogelijke
perspectieven.
Inbrenger luistert en maakt notities om te bepalen wat voor haar/hem nuttig is.
STAP 4 Reactie van de inbrenger

10 min.

Doel: inbrenger de mogelijkheid geven het perspectief te kiezen dat zij/hij het
meest zinvol acht om concreet uit te werken.
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De inbrenger komt terug in de groep en vertelt zijn/haar ervaringen als waarnemer
van het groepsgesprek. Wat heeft hem/haar geraakt? Wat is opgevallen?
De gespreksleider bevraagt de inbrenger op oplossingsgericht wijze over het
gekozen perspectief. Wat is de volgende haalbare stap in de gewenste richting, die
de inbrenger gaat maken (morgen te beginnen)? Hoe is deze stap zichtbaar voor
betrokkenen?
STAP 5 Reflectie op de intervisie

5 min.

Doel: boven tafel krijgen wat deze bijeenkomst voor iedereen heeft opgeleverd.
Inbrenger en team kijken terug op het verloop van de intervisie: wat heeft het de
inbrenger opgeleverd? Wat heeft het de groepsleden gebracht?
Totale tijdsbesteding

40 min.

Vervolg monitoren
Doel: inbrenger ondersteunen bij het zetten van stappen in de gewenste richting.
In de periode volgend op de intervisie waar mogelijk complimenten en feedback
geven als de inbrenger stappen zet in de gewenste richting. Bij de volgende
intervisie kort ingaan op wat er anders is voor de inbrenger.
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