
Opleiding Intervisievoorzitter 

Foocus2

http://www.clooser2.nl/


Voor wie

De opleiding tot Intervisievoorzitter Foocus2 is gericht 

op medewerkers die een voortrekkersrol in 

professionele communicatie en samenwerking willen 

vervullen.



Je leert als Voorzitter voorbeeldgedrag 

ontwikkelen op basis van reflectie.



Je wordt een expert in 

het effectief hanteren 

van communicatie en 

samenwerking voor de 
cliënt, de patiënt, de 

leerling of de klant.

Tevens leer je hoe 

je collega’s kunt 

stimuleren een 

reflectieve houding 

aan te nemen, 

waarbij het 

gezamenlijke doel 
centraal staat.



Inhoud van de opleiding

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

cycli van trainen, coaching en toepassen. Vooraf aan iedere

cyclus bereid je je voor aan de hand van theorie die wordt

aangeboden in verschillende vormen. Ook maak je zelfstandig

een opdracht waarop je uitgebreide feedback ontvangt.

Tijdens de coachingsbijeenkomsten word je gecoacht in  

je voorzitters- en voorbeeldrol. In de intervisie-

bijeenkomsten oefen je met jezelf inzetten als instrument 

om om collega’s op zichzelf te laten reflecteren. Na 
afloop van een intervisiebijeenkomst reflecteer je op 

je eigen rol aan de hand van een online formulier.

Vervolgens ontvang je hierop uitgebreide 

schriftelijke feedback. Tevens word je middels 

verschillende middelen gestimuleerd om in de                     

dagelijkse werkpraktijk te oefenen met het 

inzetten van voorbeeldgedrag op het 

gebied van professionele communicatie 

en gezamenlijke focus.



De doelstellingen van de opleiding zijn: 

• De focus binnen een team op een constructieve manier terugbrengen 
op het gezamenlijke doel

• Het eigen gedrag in het teken stellen van het gezamenlijke doel

• Voorbeeldgedrag vertonen in het professioneel feedback geven en ontvangen

• Voorbeeldgedrag vertonen in het professioneel feedforward geven en ontvangen

• Actief luisteren in de praktijk toepassen

• Een overstijgende blik aannemen ten opzichte van communicatie

• Op een effectieve manier omgaan met oordelen en emoties bij zichzelf 
en anderen

• Overtuigingen bij zichzelf en anderen herkennen en uitdagen



Instapvoorwaarde

De opleiding is 

geschikt voor iedereen 

met minimaal een 

MBO-niveau.



Instapvoorwaarde

De voorzitter is (eventueel samen met de 

mentor) verantwoordelijk voor het vormen 

van een eigen intervisiegroep, van 

minimaal 3 personen en maximaal 10 

personen (inclusief voorzitter en evt. 

mentor). Alle deelnemers van de 

intervisiegroep kunnen zich aanmelden 

voor de cursus: 

Deelnemer Foocus2.



Certificering

Na het uitvoeren van vijf voorbereidende 

opdrachten, het bijwonen van vijf 

coachingsbijeenkomsten, het voorzitten 

van vijf intervisiebijeenkomsten en het 

reflecteren hierop ontvang je het 

certificaat “Voorzitter in Foocus2”.

Voor accreditatiepunten maak je

daarnaast een leerverslag.



Studiebelasting

De totale tijdsinvestering is 40 uur. 

15 uur bestaat uit aanwezigheid op 

contactmomenten; zoals de

voorbereidende bijeenkomst, 

coachings- en intervisiebijeenkomsten 

en de evaluatiebijeenkomst. 
De opleiding bevat 25 uur aan 

zelfstudie; waaronder e-learning, online 

voorbereidings- en reflectieopdrachten 

en de afsluitende evaluatieopdracht. 

Dit komt neer op een gemiddelde 
studiebelasting van 2 uur per week.



Basisboek 
“Foocus2 

voor 
Voorzitters”

Video-
presentaties*

Voorbereidende 
en reflectie-
opdrachten*

Studiemateriaal

Schriftelijke 
feedback op

gemaakte
opdrachten

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. 

Documenten 
over specifieke 
onderwerpen*

* te vinden op een persoonlijk online dashboard



Trainer

De opleiding wordt gegeven 

door een gecertificeerd 

coach of supervisor, 

opgeleid tot Begeleider 

in Foocus2



Leerstrategie

De opleiding is een vorm van 
werkplekleren. De opgedane kennis 

en vaardigheden worden direct in de 

praktijk vertaald, door het stellen van korte 

termijn doelen op het gebied van nieuw gedrag,

gericht op het gezamenlijke doel. Vaardigheden 

geleerd in de coaching worden direct geoefend in de 
daaropvolgende intervisiebijeenkomst en in de werkpraktijk. 

Ervaringen opgedaan in de intervisiebijeenkomsten worden 

vertaald in nieuwe doelen door middel van begeleide reflectie.

Mentor-Voorzitter systeem 

Wanneer je bent opgeleid tot 
Voorzitter in Foocus2 kun je 

besluiten een collega of 
beroepsgenoot te begeleiden 

in dit proces. Hiermee 
verbreed en verdiep je als 
Mentor meteen je eigen 

vaardigheden.



Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en 

vrijblijvend 
contact opnemen 

kan via de 

‘Aanmelden’-

knop op 

Clooser2.nl of via:

https://fd8.formde

sk.com/cloosernl/

clooser2-
aanmelden



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 

De investering bedraagt 695 euro, BTW-vrij.

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 Voorzitter 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 een voorwaarde voor het borgen van 

een veilige omgeving om intervisie in te houden.



http://www.clooser2.nl/

