Review Training leiders intervisie
“De inhoud was steeds helder en overzichtelijk, er was een goede vibe en er zat veel vaart in”,
Erik Verhoeven, directeur
Context
KC De Samenstroom staat in Gemert. Opvang en Onderwijs
vormen samen het Kindcentrum, voor bijna 500 kinderen
van 0 tot 12 jaar. De school maakt deel uit van de Stichting GOO te Gemert.
In het vorige schooljaar is gewerkt aan de verbetering van de Professionele Cultuur (PC) op school. In
2018-2019 heeft dit onderwerp een vervolg gekregen in o.a. het trainen van de intervisieleiders.
Wat wij zochten en vonden bij Marjo
In aansluiting op de studiebijeenkomsten Professionele Cultuur, verzorgde Marjo een training van
vier bijeenkomsten voor onze intervisieleiders. Aan het eind hebben zij hun vaardigheden vergroot
m.b.t. het professioneel leiden van de intervisiegroepen en heeft het team geoefend met het geven
en ontvangen van feedback aan elkaar. Dit alles gelinkt aan de implementatie van de professionele
cultuur. Uitgevoerd door iemand die ons KindCentrum goed kent vanwege de betrokkenheid bij
vorige trajecten.
Resultaten
• Er vindt omdenken plaats: het team stimuleert elkaar op een respectvolle manier, scherpt
actiepunten aan, houdt de spiegel meer naar zichzelf dan naar anderen te wijzen.
• We hebben als intervisieleiders een gezamenlijke focus en zitten op één lijn.
• De heldere opzet maakte dat we goed voorbereid en met zelfvertrouwen de bijeenkomsten ingingen.
• De structuur in de intervisiebijeenkomst geeft veiligheid en een duidelijke opbrengst.
• Praktische handvatten om als team en intervisieleiders zelf mee verder te gaan
• We hebben socratische intervisie en feedback nu in één intervisiemodel en weten dit uit te voeren.
Toppers in de training waren voor ons, overige citaten
• De communicatie
“de focus op vertrouwelijkheid gaf een veilig gevoel”,
“je houdt ons respectvol een spiegel voor”,
• De uitvoering van de bijeenkomsten
“je kunt goed schakelen en inspelen op waar op dat moment behoefte aan is ”,
“de werkvormen zorgden voor inhoudelijke diepgang”,
“doordat je vaste structuren hanteert en de kern visueel zichtbaar maakt, beklijft het aanbod goed”,
“omdat je steeds terugpakte op de doelen gaf dit voldoende know-how en zelfvertrouwen om het
meteen in de praktijk toe te passen”,
• De materialen
“fijn dat er stappenplannen worden aangereikt die we zo kunnen gebruiken”,
“de materialen waren to the point en gemakkelijk te hanteren”

