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Voor wie

De opleiding tot Intervisiementor Foocus2 is gericht op 

medewerkers die de opleiding tot Intervisievoorzitter 

Foocus2 hebben gevolgd en op zoek zijn naar 

verdieping.



Tevens is de opleiding voor ieder die wil leren hoe je 

in het coachen van een collega het gezamenlijk 

doel kunt inzetten. 

Op deze manier is het mogelijk zowel het individu als 

het team waar hij/zij onderdeel van uitmaakt verder 

te brengen.



Je brengt verdieping 

aan in de vaardigheid 

om een observerende, 
neutrale houding aan 

te nemen ten opzichte 

van communicatie.

Je leert om jezelf in 

te zetten als

instrument om een 

ander tot inzichten 

over zichzelf te laten 

komen en zijn 

verhouding tot het 
gezamenlijke
doel.



Inhoud van de opleiding

De opleiding is een vorm van werkplekleren. Dit vindt plaats in vijf

cycli van voorbereiden, zelf coachen en observeren. Vooraf 

aan iedere cyclus bereid je je voor aan de hand van theorie
aangeboden in verschillende vormen. Je oefent met het

aannemen van een observerende en neutrale blik door het

geven van schriftelijke feedback op een opdracht 

gemaakt door je collega. Op de door jou gegeven
feedback ontvang je professionele feedback, 

gericht op het leren jezelf in te zetten als instrument. 

Aan de hand van deze feedback en verschillende

oefeningen die je worden aangereikt, coach je je

collega gedurende een uur tijdens de

supervisiebijeenkomst. Tijdens de daarop

volgende intervisiebijeenkomst oefen je met het
aannemen van een observerende en

overstijgende blik ten opzichte van de
gecoachte.



De doelstellingen van de opleiding zijn: 

• Inzicht geven in de visie achter Foocus2 en hoe deze doorspeelt in de 
methode

• Inzicht geven in de werking van het systeem achter Foocus2

• Inzicht geven in de taak en rol van een mentor in een proces

• Zichzelf inzetten als een instrument in het leerproces van een ander

• Een overstijgende blik aannemen betreffende het gedrag van een ander

• Inzicht krijgen in de relatie tussen gedrag van teamleden en het gezamenlijke doel

• Overtuigingen bij een ander herkennen, onderzoeken en tools bieden tot ombuigen

• Bewustzijn van de invloed van eigen overtuigingen op de coachingspraktijk

• Een online omgeving effectief inzetten in de begeleiding van een 
cyclisch proces

• Inzicht geven in hoe het begeleiden met de methode Foocus2 in 
zijn werk gaat en wat belangrijke stappen hierin zijn



Instapvoorwaarde

De opleiding is geschikt 

voor iedereen 

met minimaal een 

MBO-niveau.



Instapvoorwaarde

De mentor is samen met de voorzitter 

verantwoordelijk voor het vormen van een 

eigen intervisiegroep, van minimaal 4 

personen, maximaal 10 personen (inclusief 

voorzitter). Alle deelnemers van de

intervisiegroep dienen zich aan te 

melden bij de cursus: 

Deelnemer Foocus2.



Certificering

Na het begeleiden van de voorzitter in vijf 

supervisiebijeenkomsten, het geven van 

feedback op vijf voorbereidende en vijf 

reflectieve opdrachten gemaakt door de 

voorzitter, en het observeren van vijf 

intervisiebijeenkomsten inclusief het de 

voorzitter ondersteunen bij de reflectie 

hierop, ontvang je het certificaat 

“Mentor in Foocus2”.

Voor accreditatiepunten dient men 

een leerverslag te schrijven.



Studiebelasting

De totale tijdsinvestering is 30 uur. 

16 uur bestaat uit aanwezigheid op 

contactmomenten; zoals de

coachingsbijeenkomsten, de 

intervisiebijeenkomsten en de 

evaluatiebijeenkomst. 

De opleiding bevat 14 uur aan 

zelfstudie; waaronder e-learning, 

feedback geven op de online doelen-
en reflectieopdrachten van de 

voorzitter en de afsluitende 

evaluatieopdracht. Dit komt neer op 

een gemiddelde studiebelasting 
van 1,5 uur per week. 



Basisboek 
“Foocus2 voor 

mentoren”

Per cyclus 
een opdracht

Documenten 
over specifieke 
onderwerpen**

Studiemateriaal

Schriftelijke 
feedback op

opdrachten van 
de voorzitter

Alle materialen worden door Clooser2 ter beschikking gesteld. 

Een lijst met boeken en sites met achtergrondinformatie vind je in het 

lesmateriaal en is bij Clooser2 in te zien. 

Opdrachten 
inclusief feedback 

van Clooser2*

*   te gebruiken tijdens de supervisiebijeenkomst

** te vinden op een persoonlijk online dashboard



Trainer

De opleiding wordt gegeven 

door een gecertificeerd 

coach of supervisor, 

opgeleid 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 zelfstudie wordt omgezet in 

vaardigheden tijdens het begeleiden van de 

supervisiebijeenkomsten. Handvatten tot het 

verdiepen van de coachingspraktijk worden aangereikt 
door middel van schriftelijke feedback die in een vast ritme 

wordt gegeven. Vijf keer in het traject vindt oefening in het 
coachen aan de hand van observaties plaats. Het cyclisch leren 

leidt tot doorgaande verdieping in de coachingspraktijk.



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 Mentor 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/

