
Opleiding Intervisiedeelnemer 

Foocus2

http://www.clooser2.nl/


Voor wie

De opleiding tot Intervisiedeelnemer Foocus2 is 

gericht op medewerkers die deelnemen aan

intervisiebijeenkomsten volgens de methode Foocus2.



Gedurende de opleiding leren deelnemers een

reflectieve houding aan te nemen ten opzichte van 

hun eigen gedrag en het gedrag van anderen, waarbij 

het gezamenlijke doel een belangrijke rol inneemt. 

Zo wordt expertise ontwikkeld in het effectief hanteren 

van professionele communicatie en samenwerking, in 

allerlei verschillende contexten.



Inhoud van de opleiding

De cursus bestaat uit vijf intervisiebijeenkomsten. Voorafgaand aan 

iedere cyclus krijgt de deelnemer de mogelijkheid om de aangeboden

theorie te lezen en een online opdracht te maken. Daarnaast brengt

iedere deelnemer voorafgaand aan de intervisiebijeenkomst een

casus in. Vervolgens oefenen de deelnemers in de  

intervisiebijeenkomst met het onderzoeken van een van de

ingebrachte casussen, waarbij iedere bijeenkomst een andere

inbrenger gekozen wordt. Iedere deelnemer formuleert aan het

eind van de bijeenkomst een persoonlijke, concrete

praktijkstap, die hij de komende weken oefent. Na afloop 

van de intervisiebijeenkomst krijgt de deelnemer de

mogelijkheid om via een online reflectieformulier op zijn 

rol in de intervisie te reflecteren.

De deelnemers worden gedurende het

intervisieproces middels verschillende middelen

gestimuleerd om in de dagelijkse werkpraktijk te

oefenen met nieuw, effectiever gedrag op het

gebied van professionele communicatie en

gezamenlijke focus.



De doelstellingen van 

de opleiding zijn: 

• Leren reflecteren op het eigen gedrag en anderen 

kunnen ondersteunen om op hun gedrag te reflecteren

• Kleine praktijkstappen formuleren en oefenen in de 

werkpraktijk

• Initiatief nemen in professionele communicatie en 

samenwerking en hierbij voorbeeldgedrag in praktijk 

brengen

• Het eigen gedrag in het teken stellen van het 

gezamenlijke doel



Instapvoorwaarde

De opleiding is geschikt voor iedereen 
met minimaal een MBO-niveau. 

Daarnaast dienen medewerkers een
intervisiegroep van 4 tot 10 personen 
te hebben, waarvan 1 persoon de 
cursus Intervisievoorzitter Foocus2

volgt.



Certificering

Bij een positieve beoordeling krijgt de 

deelnemer het certificaat 

“Intervisiedeelnemer Foocus2”.



Studiebelasting

De totale tijdsinvestering is 15 uur. 

7,5 Uur bestaat uit aanwezigheid tijdens de 

intervisiebijeenkomsten. De

opleiding bevat 7,5 uur aan zelfstudie; waaronder 

e-learning, voorbereiden van de casussen en het 

schrijven van een leerverslag. De cursus wordt 

afgesloten en beoordeeld aan de hand van het 

leerverslag dat de deelnemer schrijft, waarbij de 

praktijkstappen van de deelnemer en de ingevulde 

online formulieren gebruikt kunnen worden als basis 

voor het leerverslag.

Eventueel kan een deelnemer ervoor kiezen om 

minder uren te besteden aan de cursus, in dat 

geval wordt de totale tijdsinvestering 9 uur: 

7,5 uur voor de intervisiebijeenkomsten 

en 1,5 uur aan casusvoorbereiding.



Studiemateriaal

Basisboek 

“Foocus2 voor 

deelnemers”

Alle materialen worden door Clooser2 ter beschikking gesteld. 

Online 

reflectie-

opdrachten

Aanvullende 

informatie en 

studiemateriaal*

* te vinden op een persoonlijk online dashboard



Trainer
De opleiding wordt gegeven 

door een gecertificeerd 

coach of supervisor op ten 

minste hbo-niveau, die door

Clooser2 opgeleid is tot 

Begeleider Foocus2.



Leerstrategie

De opleiding is een vorm van werkplekleren. 

De opgedane kennis en vaardigheden worden 

direct in de praktijk vertaald. 

Kennis opgedaan in de intervisiebijeenkomsten 

wordt omgezet in vaardigheden tijdens het oefenen

van de concrete praktijkstap. 



Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en 

vrijblijvend 

contact opnemen 

kan via het 

aanmeldformulier

http://fd8.formdesk.com/cloosernl/aanmelden_IvT


Wil je eerst meer informatie of kennismaken 

met Clooser2? Dat kan natuurlijk ook. 

Vul je telefoonnummer in het aanmeldformulier 

in en wij bellen je zo spoedig mogelijk voor 

een vrijblijvende (telefonische) afspraak.



Cursuskosten 

Offertes worden op maat gemaakt. 

Prijsindicatie: bij een traject van 12 maanden is dit 

al mogelijk vanaf € 9,95 p.p./p.m. bij een 

intervisiegroep van 8 personen.

Het cursusboek wordt standaard online aangeboden 

op het persoonlijke Dashboard. Daarnaast is het 

mogelijk om voor € 15,- de 

syllabus te bestellen, excl. verzendkosten.



Contract en Algemene voorwaarden 

Wanneer je de opleiding Intervisiedeelnemer in Foocus2 
volgt, onderteken je een opleidingscontract.

Daarnaast onderteken je, net als de andere leden van je 

intervisiegroep, een intervisiecontract. Hierin staan
zaken als geheimhouding vastgelegd. Dit contract is 

belangrijk voor het borgen van een veilige omgeving om

intervisie in te houden.



http://www.clooser2.nl/

