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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 

Visie 
 

“Intervisie heeft tot doel iemands professionaliteit te vergroten door 
zijn persoon in relatie tot bepaalde ervaringen en vraagstukken te 

bespreken. Het gaat om zaken als hoe deze persoon met anderen 
samenwerkt, optreedt in adviessituaties, omgaat met lastige 

situaties met klanten/cliënten, tot oordeelsvorming komt en 
dergelijke.”  

 
We hanteren bij het vormgeven van de intervisie de volgende 

zienswijzen: 
 Intervisie is een essentieel en verplicht onderdeel van de 

klinische stage. 

 We bieden de studenten een kwalitatief goed 
intervisieprogramma aan. 

 We proberen om het intervisie-aanbod zoveel mogelijk af te 
stemmen op de behoeften van de student. 

 We streven naar een intervisie waarin inhaalopdrachten en/of 
vervangende verslagen alleen in noodgevallen ingezet hoeven 

te worden. 
 We laten de intervisie begeleiden door professionele en 

enthousiaste intervisoren. Die het liefst met één been in de 
klinische praktijk staan en met één been in het 

onderwijs/onderzoek aan de faculteit. 
 Het intervisieprogramma is gebaseerd op het PGO-

gedachtengoed. 
 We maken een zo optimaal mogelijke koppeling tussen het 

intervisietraject en de looptijd van de klinische stage. 

 
 

Doelen intervisie 
 

1. Inzicht verwerven in de variëteit van het werkveld van de 
GGZ en de werkvelden gerelateerd aan de GGZ. 

2. In staat zijn werk- en stage gerelateerde problemen te 
bespreken in de intervisiegroep, met behulp van een 

intervisie-methodiek. 
3. Inzicht verkrijgen in de verschillende manieren van werken, 

problemen hanteren en verschillen in visie van studenten in 
de intervisiegroep. 

4. Inzicht verkrijgen in de verschillende manieren waarop 
gedragsverandering op de werkvloer tot stand kan komen. 

5. Inzicht verkrijgen in het gebruik van intervisie-methodieken. 

6. In staat zijn om samen met de intervisie-genoten een 
intervisiemethodiek te kiezen, uit te voeren en te evalueren. 
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7. Beheersen van de communicatieve vaardigheden die nodig 
zijn voor een actieve deelname aan de intervisie-groep. 

8. In staat zijn om eigen mening en visie te verwoorden en is in 
staat om de mening en visie van anderen te verwoorden en 

mee te nemen bij het oplossen van intervisie vraagstukken. 
9. In staat zijn tot zelfreflectie. De student kan reflecteren op 

zichzelf als student, als stagiair en als persoon. 
10. Inzicht verkrijgen in de eigen sterke en zwakke kanten 

van zichzelf, aspecten van het werken als hulpverlener/ 
gedragswetenschapper. 

11. In staat zijn tot praten over en werken aan 
(persoonlijke) werk gerelateerde vraagstukken. 

12. In staat zijn tot het bespreken van de aan het werkveld 
gerelateerde vraagstukken en beleidsstukken. 

13. Kennis hebben van de beroepscode en hiernaar kunnen 

handelen. 
14. Inzicht verkrijgen in ethische vraagstukken rondom het 

werken in het werkveld van de GGZ. 
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Hoofdstuk 2. Intervisie 
 

Verwachtingen voor studenten 
 

Er wordt van de student verwacht dat tijdens de intervisie tot uiting 
komt dat hij/zij: 

- Reflecteert op zijn eigen persoonlijke leerdoelen. 
- Reflecteert op zijn eigen normen en waarden, zijn 

houding/attitude als hulpverlener. 
- Reflecteert op zijn mening en visie ten aanzien van de 

hulpverlening en het vakgebied. 
- Reflecteert op de missie/visie van de stage-instelling. 

- Discussieert met medestudenten over de verschillende stages, 
stagewerkzaamheden en instellingen. 

- Zijn kennis verbreedt m.b.t. het werkveld. 

- Zijn (stage-)ervaringen inbrengt in de intervisie. 
- Een actieve bijdrage heeft in het meedenken met de ingebrachte 

casussen en aan het uitvoeren van de intervisie methodieken. 
- Zijn opgedane stagewerkzaamheden en stage-ervaringen 

weergeeft in zijn/haar stagedossier. 
- Zijn persoonlijke en professionele leer- en groeiproces weergeeft 

in zijn/haar stagedossier. 
 

 
Verwachtingen voor de stage-instelling 

- Dagelijkse begeleiding van een academisch geschoolde 
hulpverlener met minimaal twee jaar klinische ervaring; 

- Tenminste 1 gekwalificeerde beroepskracht (GZ-psycholoog, 
Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Orthopedagoog-

Generalist); 

- Minimaal één uur per week een 
supervisie/werkbegeleidingsgesprek  

  
 

Uitgangspunten voor de intervisie 
 

Bij de start van een nieuwe intervisiegroep is het van belang om 
samen afspraken te maken over de manier van samenwerken en 

samen leren. De studenten bespreken samen met de intervisor 
expliciet welke afspraken en/of spelregels er gehanteerd zullen 

worden. Van belang is dat in ieder geval de vertrouwelijkheid 
benadrukt wordt. 

 
Voorbeelden van afspraken en spelregels: 

 Vertrouwelijkheid (naar buiten) 

 Veiligheid en vertrouwen binnen de groep 
 100% aanwezigheidsplicht 



Intervisie Klinische Stage Master Mental Health – juni 2020 - Pagina 6 

 

 Gelijkwaardige inbreng van alle deelnemers 
 Actieve deelname 

 Actieve inbreng 
 Luister actief 

 Wees kritisch naar elkaar 
 Neem geen genoegen met te veel comfort 

 Hanteer een open houding 
 Maak onderscheid tussen eigen persoonlijkheid en die van een 

ander 
 Denk buiten de box 

 Spreek voor jezelf 
 Wees authentiek 

 Éen tegelijk 
 We spreken respectvol over derden 

 ……………………………… 

 ……………………………… 
 

 
Aanbevolen onderwerpen 

 
Vanuit de visie dat de Master Mental Health een opleiding is die 

deels gericht is op het verwerven van klinische vaardigheden voor 
het werken in de Geestelijke Gezondheidszorg, staat een aantal 

onderwerpen als sterk aanbevolen op de agenda van de 
intervisie-bijeenkomsten. Deze onderwerpen zijn mede bepaald op 

basis van de beroepsprofielen en beroepscodes van het werkveld. 
 

De onderwerpen zijn: 
a. Ethiek 

b. Protocollen en Meldcodes 

c. Beroepscode NIP 
 

Voorbeeld Ethiek:  
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_156

8pdf.pdf 
 

Voorbeeld NIP: 
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/ 

 
Voorbeeld protocollen en meldcode 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-
geweld/meldcode 

 
In de praktijk komt het vaak voor dat de genoemde onderwerpen 

vanzelf aan bod komen tijdens het bespreken van persoonlijke 

casussen en cliëntcasussen. Er hoeven meestal geen aparte 

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_1568pdf.pdf
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_1568pdf.pdf
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
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intervisiebijeenkomsten aan gewijd te worden alhoewel dit wel een 
keuze van de intervisor kan zijn. 

 
Voor aanvullende zaken zoals: sollicitatievaardigheden, inzicht in 

competentie, begeleiding bij loopbaantrajecten, etc. zie de website 
van Career Services (UM) en de Online Career Service voor 

studenten (UM). Zie ook bijlage 3. 
 

Bij aanvang van het studiejaar zal er een kick-off bijeenkomst voor 
intervisoren en studenten worden georganiseerd. Tijdens deze 

bijeenkomst zullen de procedures, inhoud en planning besproken 
worden.  

 
 

Begeleiding bij psychische problemen 

 
Indien de intervisor en/of de praktijkbegeleider en/of de student 

constateert dat er moeilijkheden ontstaan in het functioneren van 
de student (tijdens de intervisie en/of de klinische stage) kan 

doorverwezen worden naar de studentpsychologen van het Student 
Service Center (SSC). 
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Hoofdstuk 3. Programma en organisatie 
 

3.1. De intervisiebijeenkomst 
 

 Heeft een duur van twee uur. 
 Bestaat meestal uit studenten die dezelfde track volgen (of 

kind-en jeugdtrack of volwassentrack) In geval van 
intervisiegroepen die gedurende het academisch jaar 

opstarten, kan er ook sprake zijn van gemengde groepen 
 Bestaat uit een groep van maximaal 10 (ideale groepsgrootte 

is 8 á 10) studenten die een klinische stage lopen. 
 Bestaat uit een heterogene groep studenten waarbij de 

verschillende werkvelden zoveel mogelijk vertegenwoordigd 
zijn (GGZ, onderwijs, eerstelijnspraktijk, jeugdzorg, 

jeugdbescherming, ouderenzorg, justitiële werkveld, etc.) 

 Wordt geleid door een intervisor verbonden aan de faculteit 
FPN van de UM . 

 Heeft een inhoud die bepaald wordt op basis van de inbreng 
van de studenten in combinatie met de inbreng vanuit het 

intervisieprogramma van de opleiding. 
 De student dient verplicht alle  intervisiebijeenkomsten bij te 

wonen (negen reguliere bijeenkomsten met de eigen 
intervisiegroep, de kick-off bijeenkomst en de workshop 

before you leap (allemaal verplichte aanwezigheid) en de 
kick-off bijeenkomst inclusief de workshop look before you 

leap). 
 De student dient de intervisie bij te wonen in zijn eigen 

intervisiegroep. Ten behoeve van het groepsproces en de 
vertrouwelijkheid wordt gewerkt met vaste intervisiegroepen. 

 De studenten zijn per toerbeurt voorzitter van de 

intervisiebijeenkomst (zie 3.3.) 
 

 
Kick-off bijeenkomst Intervisie 

Aan het begin van het academisch jaar wordt een algemene kick-off 
bijeenkomst georganiseerd voor zowel intervisoren als studenten.  

Deze bijeenkomst is voor alle studenten verplicht, ook voor 
diegene die nog geen stageplek hebben of pas later in het 

academisch jaar beginnen met hun stage. Tijdens de 
bijeenkomst wordt zowel de inhoud als de organisatie van de 

intervisie toegelicht en wordt er uitleg gegeven over het stage-
dossier en de stage-beoordeling. Tijdens deze bijeenkomst wordt er 

ook voorlichting gegeven over de GZ-opleiding (RINO) en over de 
ondersteuning door studentpsychologen (SSC). Aan het einde van 

de kick-off bijeenkomst maken de studenten kennis met hun 

intervisor en hun mede-intervisiegenoten (alleen de studenten die 
op dat moment al ingedeeld zijn in een intervisiegroep). 
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Workshop Look before you leap 

De workshop wordt verzorgd door de psychologen van de SSC van 
de UM en is een essentieel reflectie-onderdeel.  

Tijdens de workshop wordt de student geleerd te reflecteren op 
zichzelf en hun werk als (toekomstig) therapeut/ gedrags-

wetenschapper. De oefeningen die gebruikt worden tijdens de 
workshop dienen ter ondersteuning. Door middel van onderstaande 

oefeningen worden de studenten aangemoedigd stil te staan bij de 
volgende vragen: Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk en wat wil ik 

overbrengen als therapeut/gedragswetenschapper (oefening 
gewaardeerde ervaring). Daarnaast wordt ook stilgestaan bij 

mogelijke valkuilen tijdens de klinische stage. Waar loop ik 
tegenaan, wat zijn mijn herkenningspunten en wat zie ik bij mijzelf 

gebeuren als het moeilijk loopt  

In het eerste stageverslag moet minimaal 1 leerdoel staan 
dat gebaseerd is op deze workshop. 

 
 

3.2. Inhoud intervisiebijeenkomsten algemeen 
 

Van elke student wordt verwacht dat hij: 
- Minimaal éénmaal een persoonlijke casus inbrengt. 

- Minimaal éénmaal een inhoudelijke cliëntcasus inbrengt. 
- Minimaal éénmaal een educatieve casus inbrengt. 

- Minimaal éénmaal voorzitter van een bijeenkomst is. 
- Minimaal éénmaal één van de andere rollen op zich neemt. 

- Drie stageverslagen schrijft volgens de richtlijnen. 
- Een tussentijdse evaluatie organiseert met de stagebegeleider 

van de stage-instelling en de intervisor van de faculteit. 

- Aanwezig is bij 100% van de bijeenkomsten. 
- Aan het einde van de intervisieperiode een volledig 

stagedossier (clinical portfolio) inlevert (zie verderop). 
 

Toelichting 
A. Persoonlijke casus = de student heeft tijdens de stage ervaren 

dat hij/zij ergens tegenaan gelopen is of heeft een situatie 
meegemaakt die effect had/heeft op zijn/haar functioneren of 

welbevinden. Deze situatie heeft te maken met zijn eigen 
functioneren, persoonlijkheid, gevoelens, etc. De casus wordt 

ingebracht aan de hand van een methodiek die afgestemd is 
op het specifieke probleem of de specifieke situatie of 

gebeurtenis. Essentieel is dat de casus gericht is op het 
analyseren van gedrag, gevoel of functioneren van de 

student zelf. 

B. Clientcasus = de student heeft op zijn/haar stage een cliënt 
(behandeling, intake, contact) waarover hij/zijn een 
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specifieke diagnostische of behandeltechnische vraag heeft. 
De vraag van de student geeft het doel van de casusinbreng 

aan. De (geanonimiseerde) cliënt wordt ingebracht in de 
intervisie en aan de hand van een specifiek gekozen 

methodiek wordt de casus besproken. Het is specifiek de 
bedoeling dat de studenten samen nadenken over de 

cliëntcasus. Dit kan bv. via de methode Handelingsgerichte 
Diagnostiek maar kan ook met een andere methode 

aangepakt worden. Het gaat om het proces van gezamenlijk 
analyseren, concluderen en adviseren. Het inbrengen van de 

cliëntcasus kan ook vergeleken worden met het inbrengen 
van een cliëntcasus in een multidisciplinair overleg of staf-

overleg. 
C. Educatieve casus = de student brengt expertise en kennis van 

zijn/haar stage-instelling in binnen de intervisie. Gedurende 

ongeveer 15 minuten vertelt de student aan de groep over 
deze specifieke expertise (bv. uitleg over een behandel-

methodiek, een cursus, een congres, een training, etc.) 
 

Opbouw per bijeenkomst (richtlijn) 
1. Rondje luchten en toelichten 

2. Vaststellen van de agenda (vooraf door de voorzitter 
aangeleverd) 

3. Bepalen van de rolverdeling (eventueel per agendaonderdeel) 
4. Inhoudelijk programma 

5. Eventueel een pauze 
6. Inhoudelijk programma 

7. Evaluatie van het proces en de inhoud van het programma 
(evaluatie van methodieken, rollen, persoonlijke doelen, etc.) 

8. Bepalen van de voorzitter/agenda voor de volgende keer. 

9. Bevestigen van datum + locatie voor volgende keer. 
 

Rollen tijdens de intervisiebijeenkomst (richtlijn) 
Tijdens de intervisiebijeenkomsten kan een rolverdeling gehanteerd 

worden. De verdeling en de keuze van de rollen is per bijeenkomst 
wisselend en wordt medebepaald door de inhoud van de 

bijeenkomst. De intervisor bewaakt dat alle studenten aan de beurt 
komen. De intervisor is procesbewaker. Een van de studenten is 

voorzitter. Er kan voor gekozen worden dat de intervisor in het 
begin zelf de rol van voorzitter aanneemt. Er wordt door de groep 

en door de intervisor feedback gegeven op de uitvoering van de 
rollen. 

 
Rollen: 

- Voorzitter 

- Observator 
- Notulist 
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- Tijdsbewaker 
- Casus-inbrenger 

- Deelnemers 
- Facilitator/voorzitter. 

Zie voor een toelichting op de rollen Bijlage 2. 
 

3.3. Inhoud eerste bijeenkomst (richtlijn) 
 

De eerste en de laatste intervisiebijeenkomst kennen een specifieke 
inhoud. 

 
Eerste bijeenkomst 

1. Kennismaking 
 Warming-up oefening  

 Kennismakingsoefening/Rondje voorstellen  

2. Uitleg van procedures 
 Toelichting op de planning en procedures 

 Uitleg van formulier D   
 Korte uitleg verslaglegging/stagedossier 

 Uitleg rol van de intervisoren en van de stage-coördinator 
 Controleren van de formulieren en lijsten 

3. Uitleg doel van intervisiebijeenkomsten 
 Uitleg wederzijdse betrouwbaarheid. 

 Uitleg wederzijdse verwachtingen en inspanningen. 
 Uitleg eigen inbreng en eigen verantwoordelijkheid van de 

studenten. 
 Uitleg van verplichte inbreng van: persoonlijke casus, 

cliëntcaus en educatieve casus. 
 Benoemen van het verwachte leerproces; kennis, 

vaardigheden, attitude, persoonlijk functioneren en 

persoonlijke groei. 
 Doel stage (zie Formulier D). 

4. Nadere kennismaking met de stage-instellingen. Elke student 
presenteert kort zijn/haar stage-instelling. Diverse 

methodieken/werkvormen zijn mogelijk (zie Bijlage 5) 
5. Uitleg verloop en planning bijeenkomsten 

 Vaststellen data intervisie. 
 Per bijeenkomst is een van de studenten voorzitter en 

verantwoordelijk voor het bepalen van de agenda. De 
voorzitter inventariseert vooraf welke studenten welke 

inbreng willen doen. De voorzitter maakt (in overleg met de 
intervisor) een planning en een agenda voor de eerstvolgende 

bijeenkomst en mailt deze agenda een week voorafgaand aan 
de intervisiebijeenkomst aan de groep en aan de intervisor. 

 Per ingebrachte persoonlijke casus bepaalt de 

intervisor/voorzitter voorafgaand aan de bijeenkomst welke 
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methodiek gebruikt zal worden. Eventueel kan dit, in overleg 
met de casus-inbrenger, aangepast worden.  

 Afspraken over de intervisieverslagen: 
- Uitleg van procedure 

- Afspraken maken over het nakijken van elkaars eerste verslag 
in duo’s of trio’s. 

- Deadline eerste stageverslag afspreken. 
 

3.4. Inhoud tussenliggende reguliere bijeenkomsten 
 

Een week voorafgaand aan de intervisiebijeenkomst stuurt de 
voorzitter de agenda door aan de intervisor. De intervisor of 

voorzitter bepaalt aan de hand van de casussen op de agenda welke 
intervisie methodieken ingezet kunnen worden. 

 

Opbouw per bijeenkomst 
1. Rondje luchten en toelichten 

2. Vaststellen van de agenda (vooraf door de voorzitter 
aangeleverd) 

3. Bepalen van de rolverdeling (eventueel per agendaonderdeel) 
4. Inhoudelijk programma (denk aan een moment om terug te 

komen op de casussen van de vorige bijeenkomst) 
5. Eventueel een pauze 

6. Inhoudelijk programma 
7. Evaluatie van het proces en de inhoud van het programma 

(evaluatie van methodieken, rollen, persoonlijke doelen, etc.) 
8. Bepalen van de voorzitter/agenda voor de volgende keer. 

9. Bevestigen van datum + locatie voor volgende keer. 
 

3.5 Een persoonlijke casus inbrengen in de intervisie 

 
Voorafgaand aan de intervisiebijeenkomst: 

1. Na het ontvangen van de agenda van de voorzitter, is duidelijk 
welke student een persoonlijke casus zal inbrengen. De 

inbrenger heeft zijn casus dan reeds kort op de mail gezet. 
2. Bepaal het type casus dat ingebracht wordt. Waar richt de 

persoonlijke casus zich op (gevoel, gedrag, persoonlijkheid, 
beschrijving, beleving, etc.). 

3. Bepaal vervolgens welke methodiek/werkvorm passend is 
(brainstormen, structureren, analyseren, bespreken, etc.). 

4. Bepaal tenslotte welke methodiek gebruikt gaat worden. Houd 
hierbij rekening met de tijd die nodig is voor het uitvoeren van 

de methodiek. Controleer of het doel en de werkwijze van de 
methodiek past bij de ingebrachte casus. 

5. De gekozen methodiek wordt, als bijlage bij de agenda, door de 

voorzitter gemaild aan de intervisiegroep zodat de deelnemers 
zich kunnen voorbereiden. 
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Tijdens de intervisiebijeenkomst 

1. Evaluatie vorige bijeenkomst. Kom terug op de 
casus(inbrenger) van vorige keer en stel enkele evaluatieve 

vragen: 
1. Heeft de intervisie iets opgebracht? 

2. Wat heb je in de praktijk/op de werkvloer 
gemerkt/toegepast? 

3. Hoe vond je het om de intervisie te doen? 
4. Hoe kijk je er achteraf op terug? 

5. Wat heb je met de adviezen in de praktijk gedaan? 
6. Zie je een verandering in de situatie of een 

gedragsverandering bij jezelf en/of anderen? 

Afhankelijk van de student zal er meer of minder behoefte zijn 
om terug te komen op de casus. Ook voor de overige 

studenten is het leerzaam om te vernemen wat de inbreng 
van de casus opgeleverd heeft. 

2. De intervisor of voorzitter introduceert de nieuwe casus en de 
nieuwe intervisie-methodiek (de deelnemers hebben dit reeds 

in de mail kunnen bestuderen). 
3. Verdeling van de rollen (indien nodig bv. een notulist, 

tijdsbewaker etc.). 
4. De methodiek wordt uitgevoerd onder begeleiding van de 

intervisor en/of de student/voorzitter.  
5. Na afloop van de casusbespreking volgt evaluatie: 

7. Hoe hebben de deelnemers de bijeenkomst ervaren? 
8. Welke persoonlijke leeropbrengst is er bij de 

casusinbrenger? En bij de andere deelnemers? 

9. Welke inzichten heb je verkregen? 
10. Zijn er reacties ten aanzien van de inoud van de 

casus? 
11. Hoe heeft de casusinbrenger de methodiek 

ervaren? 
12. Hoe hebben de deelnemers de methodiek ervaren? 

13. Hoe heeft iedereen zijn rol vervuld? 
14. Etc. 
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3.6. Inhoud laatste bijeenkomst 
 

De laatste bijeenkomst is gericht op het afronden van het 
groepsproces. 

 
Eventueel kan nog een casus ingebracht worden indien de nood 

hiertoe bij een van de studenten hoog is. In de praktijk zal blijken 
dat door tijdgebrek niet alle studenten eraan toe gekomen zijn om 

allen 3 casussen in te brengen. Indien er wel sprake is geweest van 
een actieve deelname aan de intervisie dan worden de casussen 

alsnog afgetekend. Indien er sprake is van onvoldoende actieve 
bijdrage door een van de studenten dan dient de niet ingebrachte 

casus alsnog aan de hand van een schriftelijke vervangende 

opdracht ingebracht te worden. 
 

Verder zal de laatste bijeenkomst, indien mogelijk, gebruik worden 
voor het afronden van de administratie van de stage-dossiers: 

- Bepalen van stand van zaken van de stagedossiers van de 
studenten. 

- Bepalen van stand van zaken van aanwezigheidsplicht. 
Eventueel bezembijeenkomst of vervangende opdrachten.  

- Bepalen van deadlines van afstuderen. Vaak komt het voor 
dat een student een specifieke einddatum heeft waarop hij/zij 

wil afstuderen. Deze datum dient dan als richtlijn voor de 
intervisor en de beoordelingscommissie zodat het 

stagedossier op tijd door de verschillende geledingen 
beoordeeld kan worden. 

 

Als laatste wordt aan de studenten gevraagd om de intervisie te 
evalueren. De intervisor kan dit mondeling met de groep doen. 

Verder krijgen de studenten een link via de mail toegestuurd 
waarmee ze de evaluatie online kunnen invullen. De studenten 

kunnen dit formulier op EleuM vinden. Ze dienen het ingevulde 
evaluatieformulier te mailen naar de stagecoördinator van hun 

track. 
 

3.7. Planning intervisiebijeenkomsten 
 

De intervisiebijenkomsten worden als volgt gepland: 
- Uitnodiging voor de eerste bijeenkomst (datum wordt bepaald 

door de intervisor) Vervolgens worden de aanvullende 
bijeenkomsten in overleg tussen de intervisor en de 

deelnemers bepaald. Er wordt een rooster gemaakt waarin 

staat wanneer de bijeenkomsten zijn en wie de voorzitter is. 
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- Er wordt uitgegaan van 9 bijeenkomsten tussen september 
(of januari) en juni/juli van het lopende studiejaar. 

 
 

3.8. Planning tussentijdse evaluaties/stagebezoeken 
 

Halverwege het verloop van de stage vindt er een tussentijds 
evaluatiegesprek plaats. De intervisor bezoekt de stage-instelling en 

bespreekt het verloop van de stage met de student en met 
zijn/haar stagebegeleider van de instelling. De student neemt het 

initiatief tot het plannen van een afspraak tussen intervisor, student 
en stagebegeleider van de instelling. 

 
Doel van het tussentijdse evaluatiegesprek: 

- Verloop van de stage bespreken. 

- Doornemen van verslag  
- Bespreken van de tussenevaluatie van de leerdoelen. 

- Doornemen van Formulier D; zijn er nog leerdoelen die 
nadere aandacht behoeven, moeten er nog leerdoelen 

geformuleerd worden of aangepast worden? 
- Eventueel bepalen van nieuwe extra leerdoelen voor de 

komende periode. 
- Bespreken van het tussentijdse indicatie cijfer. 

Het is van belang de tussentijdse evaluaties te behouden. Vaak 
genoeg blijkt dat er behoefte is aan overleg en aan het bepalen van 

nieuwe leerdoelen. 
 

Indien er tijdens de duur van de klinische stage blijkt dat de stage 
niet goed verloopt, dient de student z.s.m. contact op te nemen 

met de intervisor.  

 
De bezembijeenkomst 

Aan het einde van het studiejaar wordt er een bezembijeenkomst 
georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt gegeven door één van de 

intervisoren. Studenten die één van de reguliere bijeenkomsten 
gemist hebben, hebben dan de mogelijkheid deze in te halen. De 

bezembijeenkomst kent een afwijkende inhoud. Er worden geen 
casussen ingebracht. De intervisor bedenkt een alternatief 

programma. Meestal wordt er gebruik gemaakt van een 
methodiek/oefening die ingaat op reflectie op de afgelopen stage- 

en intervisieperiode. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen 
vanuit de beide tracks wordt/en er één of twee sessies 

georganiseerd. Studenten kunnen zich aanmelden voor de 
bezembijeenkomst door een mail te sturen naar Chantal van 

Wunnik, fpn-internshipmmh@maastrichtuniversity.nl. 

  
 

mailto:fpn-internshipmmh@maastrichtuniversity.nl
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Vervangende verslagen in geval van afwezigheid 
Als een student één bijeenkomst heeft gemist, dient die 

gecompenseerd te worden door deelname aan de 
bezembijeenkomst. Bij het missen van een tweede bijeenkomst 

(met geldige reden) kan dit eventueel gecompenseerd worden door 
een verslag. De student dient hiervoor contact op te nemen met de 

coördinator intervisie. Indien van toepassing wordt contact 
opgenomen met de examencommissie. 
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Hoofdstuk 4. Stagedossier en eindbeoordeling 

 
Opstellen leerdoelen 

 
 Formuleer de leerdoelen zo SMART mogelijk (zie Bijlage 4). 

 Gebruik Formulier-D voor het opstellen van de leerdoelen. 
 Stel in alle categorieën van Formulier-D voldoende doelen op. 

 Indien een bepaalde categorie niet van toepassing is, stel dan 
in een andere categorie meer doelen op. 

 
Richtlijnen stageverslagen  

 
Voor de aftekening van de klinische stage is het, naast de 

beoordeling van de praktijkbegeleider en intervisor en het volgen 

van de intervisiebijeenkomsten, ook verplicht om gedurende de 
klinische stage drie verslagen (het clinical portfolio) in te leveren. 

Alle verslagen worden ingeleverd bij de intervisor. Het doel van de 
verslagen is het volgen van het leerproces en ervoor te zorgen dat 

er op een analytische wijze gekeken wordt naar de verrichte 
werkzaamheden en het effect hiervan.  

 
Inleverprocedure stageverslagen 

Het inleveren van je stageverslagen verloopt altijd volgens een 
vaste procedure: 

1. Je laat je stageverslag lezen en goedkeuren door je 
stagebegeleider.  

2. Je laat je stageverslag lezen door je intervisie buddy. Hij/zij 
controleert je verslag op grammatica- en spelfouten en 

andere onjuistheden. Daarnaast geeft deze tips hoe het 

verslag kan worden verbeterd.  
3. Je laat je stageverslag beoordelen door je intervisor. Hij/zij 

geeft feedback (bij verslag 1 en 2). Verslag 3 wordt 
ingeleverd volgens de regels die ook gelden bij het inleveren 

van ander schrijfwerk (zie AskPsy: 
https://www.askpsy.nl/internship/thesis > handbook writing 

skills); de versie die bij de intervisor wordt ingeleverd is de 
eindversie en wordt beoordeeld.  

 
Het eerste stageverslag 

 
Het eerste verslag omvat informatie over je stageplek, je 

werkzaamheden en je leerdoelen. Bespreek met je intervisor voor 
welke bijeenkomst het eerste verslag uiterlijk moet worden 

ingeleverd. Dit verslag heeft een omvang van minimaal 2000 

woorden en bevat:  
1. Een beschrijving van de organisatie met daarin:  

https://www.askpsy.nl/internship/thesis
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 De organisatiestructuur 
 De plaats van de organisatie in het gehele GGZ-veld/werkveld 

 De doelgroep 
 De behandelvormen 

 De hulpverleningsvisie 
 De werkzame disciplines 

 Een beschrijving van de opzet van de stage (werktijden en 
aantal uren per week, stageperiode, afspraken met 

praktijkbegeleider over de wijze van begeleiding)  
2. Minimaal 15 leerdoelen en de wijze waarop deze verwezenlijkt 

zullen worden. Deze leerdoelen moeten SMART geformuleerd 
worden, zie ook bijlage 4. 

Er dient een balans te zijn tussen persoonlijke doelen, 
behandeldoelen, diagnostiekdoelen, gespreks-

vaardighedendoelen, rapportage-doelen, doelen ten aanzien 

van een professionele houding, etc. Formulier D kan hierbij als 
richtlijn dienen. Daarnaast staat er minimaal één leerdoel in 

het verslag dat gebaseerd is op de workshop “look before you 
leap” 

3. De intervisor beoordeelt stageverslag één met een PASS of 
FAIL. 

 
 

Het tweede stageverslag 
 

Het tweede stageverslag wordt halverwege de stage ingeleverd. 
Verslag II is gekoppeld aan het tussenevaluatiegesprek en dient als 

leidraad voor dit gesprek. Het tussenevaluatiegesprek vindt 
halverwege de stageperiode plaats en wordt door de student 

geregeld. Hierbij zijn aanwezig: student, praktijkbegeleider van de 

stage-instelling en intervisor van de universiteit. 
 

Een week voorafgaand aan het tussenevaluatiegesprek dient 
verslag II ingeleverd te zijn bij de intervisor. Tevens dient dan ook 

beoordelingsformulier D (tussenevaluatie) ingeleverd te worden bij 
de intervisor. Beoordelingsfomulier D (tussenevaluatie) wordt 

voorafgaand aan het gesprek ingevuld door de praktijkbegeleider. 
Op deze wijze krijgen de student, de praktijkbegeleider en de 

intervisor van de universiteit een betrouwbare indicatie of verwacht 
kan worden dat de klinische stage met een voldoende zal worden 

afgerond. 
Aan de hand van het tussenevaluatiegesprek wordt bepaald in weke 

mate de gestelde stagedoelen reeds (deels) behaald zijn en aan 
welke stagedoelen nog (extra) gewerkt moet worden. Tevens 

kunnen er aanvullende stagedoelen opgesteld worden. 
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Na afloop van het tussenevaluatiegesprek dient de student verslag 
II aan te vullen met de gemaakte opmerkingen en/of afspraken 

vanuit het gesprek. 
Het tweede verslag heeft een omvang van minimaal 2500 woorden 

en bevat  

  Een beschrijving van de wijze waarop er aan de leerdoelen 

gewerkt is. Bij het evalueren van de doelen worden zoveel 
mogelijk praktijkvoorbeelden, concrete voorbeelden van 

leermomenten en de feedback van collega’s/begeleiders 
beschreven. 

Er wordt vooral beschreven HOE het gaat en niet alleen wat 
allemaal gedaan is. Denk bijvoorbeeld hoe er specifieke 

situaties is omgegaan, hoe je je hierbij gevoeld hebt, wat 
ging goed en wat minder goed, feedback die je hebt 

gekregen, wat je hiervan geleerd hebt (voor en over jezelf). 

  De beschrijving van de leerdoelen dient onderbouwd te 
worden met een theoretische verdieping en 

literatuurverwijzingen.  

  Een beschrijving van de nog geldende leerdoelen, een 

beschrijving van eventuele nieuwe leerdoelen en de manier 
waarop deze doelen verwezenlijkt gaan worden. 

 Een beschrijving van het verslag van het 
tussenevaluatiegesprek met de daarin gemaakte 

opmerkingen en afspraken. 
 De intervisor beoordeelt stageverslag twee met een PASS of 

FAIL. 
 

 
Advies: 

 Noteer tijdens stage en trainingen (tijdens het onderwijs) de 

momenten en situaties waarin een leermoment zich voordoet. 
 Vraag concrete feedback op specifieke doelen tijdens 

specifieke momenten. 
 

 
Het derde stageverslag 

 
Aan het eind van de klinische stage wordt het derde verslag 

ingeleverd. Dit verslag is tevens het eindverslag.Verslag drie dient 
ingeleverd te worden tezamen met verslag 1 en 2. Het dient als één 

geheel document (met daarin dus drie verslagen) ingeleverd te 
worden. Tezamen met dit verslag wordt ook formulier D opnieuw 

ingeleverd, nu voorzien van de eindbeoordeling door de 
praktijkbegeleider. Tezamen is dit het clinical portfolio. 

De intervisor geeft in principe geen feedback op het derde verslag. 

De versie die wordt ingediend wordt beoordeeld door de intervisor. 
Na de beoordeling door de intervisor wordt het stagedossier 
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afgerond. Het volledige stagedossier/clinical portfolio dient binnen 2 
maanden na afloop van de klinische stage ingeleverd te zijn. 

Het derde verslag heeft een omvang van minimaal 4500 woorden 
en bevat: 

 
- Een algemene beschrijving van de gedane werkzaamheden en 

ervaringen tijdens de stage met daarin:  
 Theoretische verdieping en onderbouwing met 

literatuurverwijzingen 
- Een kort beschreven casus met daarin: 

 De uitgevoerde hulpverleningsinterventies en het resultaat 
(geen kopie van het rapport dat er over deze cliënt is 

geschreven!) 
 Beschrijving van de eigen rol/aandeel in de casus 

 Theoretische verdieping en onderbouwing met 

literatuurverwijzingen 
 Eigen mening over het proces en de inhoud 

 Beschrijving waarom juist deze casus gekozen is 
- Bevat een evaluatie van de stagedoelen met daarin: 

 Voldoende voorbeelden uit de praktijk 
 Bij minimaal 1/3 van de leerdoelen een verwijzing naar 

literatuur/theorie 
 Reflectie op eigen functioneren 

 Concrete voorbeelden van leerervaringen 
 Beschrijving van het hoe en niet zozeer het wat (zie ook 

verslag 2) 
- Bevat een persoonlijk deel met daarin: 

 Reflectie op de werkzaamheden en wat voor effect dat gehad 
heeft, wat de student ervan geleerd heeft en wat zou de 

student anders doen. 

 Reflectie op eigen inschatting als hulpverlener 
 Reflectie op de visie van een instelling, in hoeverre heb je dit 

teruggezien, is dit iets waarbij je je prettig voelt etc. 
 Eigen visie /mening ten aanzien van de doelgroep, de 

hulpverleningssetting, de methodieken en de werkwijzen. 
 

 
Voor alle verslagen geldt dat ze opgemaakt dienen te worden 

volgens de Handleiding schrijfonderwijs (zie AskPsy: 
https://www.askpsy.nl/internship/thesis > handbook writing skills) 

en worden derhalve binnen de exameneisen ook als een 
eindwerkstuk beschouwd 

 
 

1. Eindcijfer van de instelling (zie Formulier-D). Dit moet 

minimaal een 6.0 zijn! 
2. Cijfer van de intervisor gebaseerd op: 

https://www.askpsy.nl/internship/thesis
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 Mate van inbreng en inzet tijdens intervisiebijeenkomsten 
 Kwaliteit van stageverslagen. 

Dit cijfer moet minimaal een 6.0 zijn! 
3. Cijfer van commissielid. Dit cijfer moet minimaal een 6.0 zijn! 

 
 

Procedure van het indienen van het clinical portfolio. 
Het clinical portfolio dient in ieder geval binnen 2 maanden na het 

afronden van de klinische stage ingeleverd te zijn. De verslagen 
dienen voorzien te zijn van de paraaf van de stagebegeleider van de 

stage-instelling.  
De drie stageverslagen dienen als één document ingediend te 

worden; zowel in het titelblad als in de voettekst van het document 
dient de naam van de student en het I-nummer genoemd te zijn. 

Daarnaast dient het ondertekende D-formulier (tussen- en 

eindevaluatie) toegevoegd te worden.  
 

Bij het inleveren van het clinical portfolio bij de intervisor dient de 
student zelf aan te geven of er sprake is van een specifieke 

gewenste afstudeerdatum zodat daar in de planning van 
beoordeling rekening gehouden mee kan worden. 
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HOOFDSTUK 5: Aantekening testdiagnostiek 

 
Bij de master Mental Health kan de aantekening testdiagnostiek 

worden gehaald en niet de BAPD. Informatie over de BAPD is terug 
te vinden op de site van het NIP. 

 

Master Mental Health  

 

Een kwalificatie testdiagnostiek vormt een van de voorwaarden om 

in aanmerking te komen voor de zogenaamde LOGO verklaring. 

Deze LOGO verklaring, welke kan worden aangevraagd bij de 
vereniging LOGO, is een bewijs dat iemand voldoet aan de 

toelatingscriteria voor de postacademische opleiding tot 
Gezondheidszorg (GZ) psycholoog.  

 
De vereniging LOGO is een landelijk overlegorgaan waarin de zeven 

stichtingen zijn verenigd die verantwoordelijk zijn voor de 
postacademische opleidingen die leiden tot registratie in het BIG 

register gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch 
psycholoog en klinisch neuropsycholoog.  

Voor meer informatie over de vereniging LOGO en de LOGO 
verklaring wordt verwezen naar de website (www.vlogo.nl).  

 
Master studenten Mental Health kunnen in het kader van hun 

opleiding een Aantekening Testdiagnostiek UM behalen. Daarvoor 

moet aan een aantal eisen worden voldaan.  
Om aan de voorwaarden voor de Aantekening Testdiagnostiek te 

kunnen voldoen is het vereist om zelfstandig (onder supervisie) ten 
minste vijf psychodiagnostische onderzoeken (PO's) te hebben 

uitgevoerd en daarvan een schriftelijk verslag te hebben 
geschreven. De meest ruime definitie van een PO is "de 

beantwoording van een klinische onderzoeksvraagstelling met 
behulp van een individueel testpsychologisch onderzoek, waarbij bij 

een individu (casus) intelligentie, persoonlijkheid en neuro-
cognitieve functies worden geïnventariseerd".  

Het testinstrumentarium dat bij de minimaal vijf PO's is gebruikt 
dient voldoende divers te zijn, d.w.z. minstens twee van de drie 

onderzoeksdomeinen (a. intelligentie; b.  
persoonlijkheid; en c. neuro-cognitieve functies) moeten adequaat 

vertegenwoordigd zijn. Het is verder de bedoeling dat elk PO is 

gebaseerd op een gedifferentieerde testbatterij. Dit houdt in dat 

http://www.vlogo.nl/
http://www.vlogo.nl/
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bijvoorbeeld alleen een MMPI onvoldoende is om als een PO te 
gelden. Bij elk PO moet een verzameling tests ("een testbatterij") 

worden afgenomen (bijv. een intelligentietest en meerdere tests om 
persoonlijkheid/beleving in kaart te brengen). Een combinatie van 

een intelligentieonderzoek met een neuropsychologische testbatterij 
is uiteraard ook toegestaan. Overigens, een uitgebreide 

intelligentietest batterij, zoals de WAIS, WISC-III of GIT kan ook als 
een PO gelden, indien de test integraal (dus niet als verkorte versie) 

wordt afgenomen. Ter illustratie volgen hier een aantal voorbeelden 

van een PO:  

 Integrale intelligentietestbatterij (v.b.: WAIS, WISC-III, GIT) 

 Combinatie intelligentietest & neuropsychologisch onderzoek 

 Combinatie neuropsychologisch & persoonlijkheidsonderzoek 

 Combinatie intelligentietest, neuropsychologisch & 

persoonlijkheidsonderzoek 

 
Procedure aanvraag 

 
Om de aantekening aan te vragen dienen de volgende stukken bij 

dr. Cor Meesters, de coördinator van de Aantekening 
Testdiagnostiek, te worden ingeleverd:  

1. Het originele E-formulier, ingevuld door de supervisor en 
getekend door zowel supervisor als stagiaire (dus geen copie of 

ingescand exemplaar).  
2. Een overzicht van de studieresultaten (Bachelor GW of Bachelor 

Psychologie en Master Mental Health).  

3. Een bijlage, waarin van elk PO kernachtig de 
onderzoeksvraagstelling is geformuleerd vergezeld van een 

beknopte beschrijving van de gehanteerde testbatterij. Dit betekent 
dat de rapportage niet hoeft te worden overlegd.  

 
Behalen aantekening testdiagnostiek  

 
* Bij voorkeur tijdens de klinische stage als onderdeel van het 

curriculum van de master Mental Health.  
* De mogelijkheid bestaat om de aantekening aan te vragen tot 5 

jaar na afstudeerdatum.  
 

Aantekening Testdiagnostiek en postacademische opleiding  
 

De aantekening testdiagnostiek is geaccrediteerd door de 

vereniging LOGO en daarmee gelijkwaardig aan de BAPD-NIP in die 
zin dat de aantekening testdiagnostiek geaccepteerd wordt als 

bewijs dat is voldaan aan één van de toelatingscriteria voor de 
postacademische opleiding tot GZ psycholoog. Voor meer informatie 

wordt wederom verwezen naar de website van de vereniging LOGO 
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(www.vlogo.nl).  
 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

http://www.vlogo.nl/
http://www.vlogo.nl/
http://www.vlogo.nl/
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Bijlage 1:  
 

Factsheet Klinische stage  Master Mental Health 
 

Inleidende paragraaf 
 
De klinische stage is een studieonderdeel van de Master Mental Health, een masteropleiding die 
voortbouwt op de bachelor GW, richting Geestelijke Gezondheid. De klinische stage wordt bij een 
externe instelling gevolgd, zoals ziekenhuis, psychiatrische instellingen, ggz-instellingen, eerstelijns-
praktijken, onderwijsinstellingen (speciaal onderwijs) enz.  
 
Studenten van de Master Mental Health dienen naast een klinische stage ook een onderzoeksstage te 
volgen. Studenten kunnen, indien mogelijk, ervoor kiezen hun klinische stage bij een externe 
instelling te combineren met een onderzoeksstage bij dezelfde instelling (combi-stage). Zie voor de 
onderzoeksstage de informatie over de MMH thesis op AskPsy. Kijk goed na wat de eisen zijn voor 
het onderzoek, de begeleiding en beoordeling van het onderzoek en de thesis. 
 

 

Informatie klinische stage en combi-stage Relevant voor  
 

  Begeleider student 

Plaats in het 
curriculum 

De stages kunnen gedurende het hele studiejaar 
plaatsvinden, van september tot en met augustus.  
 

x x 

Stagedoelen Klinische stage: 
Verwerven van klinische praktijkervaring gericht op het 
totale diagnostische- en behandelproces in de (ambulante) 
geestelijke gezondheidszorg. Relevante beroepskwaliteiten 
worden ontwikkeld op het gebied van kennis, 
vaardigheden, attitude, waarbij ook het persoonlijk 
functioneren aan de orde komt.  
 
Bespreek wederzijdse verwachtingen t.a.v. verwachte uit 
te voeren werkzaamheden en begeleidingsuren tijdens het 
eerste sollicitatiegesprek 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelatingseisen 
Stage 

(Al dan niet voorwaardelijk) toegelaten tot de Master 
Mental Health. D.w.z.: 
- de bachelor GW, richting GGZ afgerond; of 
- premaster MMH opleiding afgerond; of 
- bachelor psychologie, en een van de volgende vier 

psychologie FPN masters aan de UM afgerond:  Health 
and Social Psychology, Developmental Psychology, 
Psychology and Law, Neuropsychology. 

 

 x 

Eisen aan de 
stageplaats 

Klinische stage: 
- tenminste 1 gekwalificeerde beroepskracht (GZ-

psycholoog, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, 
Orthopedagoog-Generalist); 

x 
 
 
 

x 
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- bij voorkeur een setting waar multidisciplinair gewerkt 
wordt in een team van gedragswetenschappers en/of 
psychologen en andere beroepen; 

- leermogelijkheden op het terrein van intake, 
onderzoek, begeleiding en/of behandeling van 
kinderen en/of volwassenen; 

- Minimaal 50% van de stage activiteiten bestaat uit 
werkzaamheden waarbij, zoals bij diagnostiek en 
interventies, de stagiaire direct contact heeft met de 
cliënten en/of cliëntsystemen OF indirect door 
verslaglegging van anamnese, diagnostiek of 
behandeling; 

- de stagebegeleider dient een academisch geschoolde 
hulpverlener te zijn met minimaal twee jaar klinische 
ervaring;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duur van de 
stage 

Klinische stage: 
520 uur. D.i. inclusief de intervisie uren (met de daarvoor 
benodigde reistijd) op de UM.  

x 
 
 

x 
 
 

Credits/ETCS Klinische stage: 
18 ECTS 

 x 
 

Intervisie UM 
 

Klinische stage: 
- verplichte intervisiebijeenkomsten met een intervisor 

bij de UM (intervisor wordt door UM geregeld) 
waaronder: kick-off dag, workshop “look before you 
leap” en de reguliere intervisiebijeenkomsten 

- tussentijds evaluatiegesprek; bezoek van de UM-
intervisor aan de stage-instelling (ongeveer halverwege 
de stage) 

x 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisie 
stageplek 

Klinische stage: 
- minimaal een uur per week supervisie door de 

stagebegeleider waarin zowel de meer persoonlijke als 
praktische aspecten aan de orde komen; 

- de stagebegeleider zorgt voor tijdige en adequate 
(tussentijdse) beoordeling, attendeert de student via 
een formele afspraak als de klinische stage onverhoopt 
niet goed verloopt. 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contracten Klinische stage: 
- online application formulier indienen via DorsWeb; 
- Formulier C ondertekend door de medewerker van de 

instelling die de stage zal begeleiden en de stagiaire zo 
snel mogelijk, maar tenminste 1 maand voor de start 
van de stage, inleveren bij Chantal van Wunnik. 

  
x 
x 
 
 
 

Verzekering - student is door de UM verzekerd tegen wettelijke 
aansprakelijkheid.  

- In principe volgt de UM het beleid dat de instelling is 
verzekerd tegen het risico van aansprakelijkheid op 
grond van onrechtmatige daad en wanprestatie van 
ondergeschikten, waaronder inbegrepen stagiaires. In 
sommige gevallen (bv in het buitenland) wordt 

x 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 



Intervisie Klinische Stage Master Mental Health – juni 2020 - Pagina 27 

 

verondersteld dat stagiaires verzekerd zijn via hun 
opleiding of op eigen risico. In dit geval is de dekking 
van de UM van toepassing. 

- De student is alleen verzekerd voor schade die hij/zij 
aan derden toebrengt. Indien de student zelf schade 
door eigen handelen heeft opgelopen, moet de 
student terugvallen op een eigen verzekering (bijv. 
ziektekosten/zorgverzekering, reisverzekering of 
ongevallenverzekering 

  

Beoordeling 
stage/ 
eindproducten 

Klinische stage: 
- klinische stage beoordeeld door de externe supervisor.  
- de drie ingeleverde stageverslagen (clinical portfolio), 

de inzet van de student in de intervisiegroepen en of 
aan de aanwezigheidsplicht is voldaan, beoordeeld 
door de UM intervisor.  

- Stageverslagen (clinical portfolio) beoordeeld door de 
stagecoördinator van de UM samen met een 
onafhankelijke beoordelingscommissie van de UM (UM 
assessment commitee). 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 
x 
 
 
 
x 
 
 
 

BAPD/ 
Testdiagnostiek 

Het streven is om de aantekening Testdiagnostiek te 
behalen binnen de klinische stage, echter is dit geen 
verplicht onderdeel van de klinische stage. Een toezegging 
door de stage-instelling wordt expliciet vermeld in het 
stage contract. Om de testdiagnostiek-aantekening te 
verkrijgen moeten er minimaal 5 diagnostische 
onderzoeken worden uitgevoerd en gerapporteerd. De 
stagebegeleider beoordeelt de kwaliteit hiervan door 
gebruik te maken van Formulier E (na afloop van de stage 
inleveren bij Chantal van Wunnik). 
 

x x 

Contactpersoon 
UM 
 
 
 
 
 

Chantal van Wunnik 
E: fpn-internshipmmh@maastrichtuniversity.nl 
 
Klinische stage: 
Ieke Winkens 
E: fpn-internshipmmh@maastrichtuniversity.nl 
 
Onderzoeksstage: 
Pauline Dibbets 
E: fpn-internshipmmh@maastrichtuniversity.nl 
 
 

 
 
 
 
x 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 

 

Versie datum 9 juni 2020 
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Bijlage 2: Rollen tijdens intervisiebijeenkomsten 

 

Tijdens de intervisiebijeenkomsten wordt een rolverdeling 
gehanteerd. De verdeling van de rollen is per bijeenkomst wisselend 

en wordt mede bepaald door de inhoud van de bijeenkomst. De 
intervisor bewaakt dat alle studenten aan de beurt komen. De 

intervisor is procesbewaker. Een van de studenten is voorzitter. Er 
kan voor gekozen worden dat de intervisor in het begin zelf de rol 

van voorzitter aanneemt. 

 
Voorzitter 

Heeft de leiding over de bijeenkomst. Zorgt ervoor dat iedereen aan 
bod komt/ betrokken is. Bewaakt het bereiken van het 

einddoel/eindproduct en het volgen van de agenda. De voorzitter 
stelt ook (voorafgaand aan de bijeenkomst) een agenda op. Hij doet 

dit via de mail aan de hand van de inbreng en wensen van de 
deelnemers. 

 
Observator 

Observeert het proces/ de voorzitter/ de uitvoering van de 
methodiek/de discussie/ de opdracht/ of een van de deelnemers. 

Geeft op een correcte manier feedback. Geeft feedback op proces, 
inhoud en gevoel. De observator notuleert voor zichzelf de feedback 

die hij gaat geven. 

 
Notulist 

Notuleert het proces of de inhoud. Er kan sprake zijn van meerdere 
notulisten indien bv. zowel de methodiek zelf, de casus of het 

proces van voorzitterschap genotuleerd moet worden. Wat er 
genotueleerd wordt, kan per bijeenkomst bepaald worden. Alleen 

indien notulen gewenst zijn (of passend zijn bij een bepaalde 
intervisie methodiek wordt er genotuleerd. 

 
Tijdsbewaker 

Houdt de tijd in de gaten. Zowel van de methodieken, casussen, 
opdrachten als van de agenda van de bijeenkomst. 

 
Casusinbrenger: 

Schetst helder een recente casus, stelt oordelen uit door een open 

opstelling, onderzoekt de vragen bij zichzelf en probeert actief naar 
verandering te zoeken.  

 
Deelnemers: 

Stellen heldere en duidelijke vragen, stellen het denken en doen 
van de inbrenger centraal, niet de casusinhoud en ketten op 

lichaamstaal. 
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Facilitator/voorzitter: 

Zorgt voor een geolied verloop van doelen, stappen en 
tijdsplanning, kent de toegepaste methode, stimuleert de juiste 

vraagstellingen en feedback, vergroot de effectiviteit van het leren, 
checkt of de vragen de inbrenger echt helpen, zorgt dat iedereen 

geconcentreerd is en rondt af, evalueert en maakt 
vervolgafspraken.  
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Bijlage 3: Career Services (SSC) 
 

UM Career Services & UM Student Psychologists 

 

Professionals in empowering students! 

UM Career Services & UM Student Psychologists is part of the Student Services 

Centre.  

 

How can UM Career Services and UM Student Psychologists be of service 

to you now? 

https://www.maastrichtuniversity.nl/support/career-and-studies 

https://www.maastrichtuniversity.nl/support/during-your-studies/student-

guidance/psychological-support 

 

• Lectures: Learn how to network, negotiate about your employment contract, 

make smart use of LinkedIn, increase your resilience, be more creative and enjoy 

student life. 

• Workshops (e.g. Discover your Competences, Job Interview, CV & Job 

Application Letter, Presentation Skills, Stress Management, Mindfulness 

Meditation, Retrain your Brain etc.).  

• Trainings (e.g. Fear of Failure, Assertiveness Training, Art of imperfection, 

Master your Worries etc.). 

• Individual Guidance: 

- Quick Career Advice (e.g. CV check): a 15-minute-session 

- Career Counseling: More in-depth advice.  A 45-minute-session, with a max of 3 

appointments with one of the career counselors 

- Job Interview Simulation: video-taped and evaluated  

• Individual sessions with one of the student psychologists. 

• UM Vacancy Board: student jobs, starter vacancies, internships, voluntary work 

and experience required vacancies. Make sure you check it out regularly and sign 

up for the Job Alert to receive updates about vacancies of your interest.  

• Online Career Modules: Several online modules that can help you in making the 

next step in your career. 

• The Online Career Library: The Online Career Library comprises the best 

websites to help you start off your career. This comprehensive overview of links is 

published on the UM Intranet for students.  

 

 

https://www.maastrichtuniversity.nl/support/career-and-studies
https://www.maastrichtuniversity.nl/support/during-your-studies/student-guidance/psychological-support
https://www.maastrichtuniversity.nl/support/during-your-studies/student-guidance/psychological-support
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Bijlage 4: Opstellen SMART Stagedoelen 

 
Definitie 

Wat is een doel? Een gewenste en duidelijke omschreven situatie 

die op een vooraf vastgesteld tijdstip bereikt moet zijn 

Wat is een activiteit? Concrete acties die nodig zijn om het doel te 

behalen. 

Wat is resultaat? Concrete gevolgen van de acties die voortkomen 

uit de doelstelling 

Smart 

De meest gebruikte manier om goede doelen te maken is de SMART 

methode. SMART staat voor: 

S = Specifiek 

M = Meetbaar 

A = Acceptabel 

R = Realistisch 

T = Tijdgebonden 

 

Specifiek 

Om een doel specifiek te maken stellen we de W-vragen 

 Wat willen we bereiken? 
 Wie is er bij betrokken? 
 Waar gaat het gebeuren? 
  Wanneer gebeurt het? 
 Waarom willen we het bereiken? 

 

Meetbaar 

De meetbaarheid wordt meestal aangegeven in getallen. 

Meetbaarheid kan ook zichtbaar gemaakt worden door het doel te 
vergelijken met bestaande procedures, kwaliteitseisen, normen, 

handleidingen of systemen. 

Voorbeelden 
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 Op 1 augustus 2009 heb ik de examenopdracht van de 
leergang Middenkader met een voldoende (norm) afgerond 

conform de criteria in het examenreglement (kwaliteitseis). 
 De receptionistes hebben zich ten doel gesteld dat de kwaliteit 

van de dienstverlening op 1 januari 2010 met 20% is 
toegenomen (getal) ten opzichte van 1 januari 2009 gemeten 

via het klanttevredenheidsonderzoek (systeem). 
 

Acceptabel 

De A staat ook wel voor Aanwijsbaar of Actiegericht. Vragen zijn 

daarbij? 

 Is het voor jezelf haalbaar? 
 Is er voldoende draagvlak om het doel te behalen? 
 Is het actiegericht en leidend tot resultaat? LET OP: het gaat 

niet om de acties zelf maar om het resultaat! 
 
Realistisch 

Is het doel haalbaar, geeft het voldoende uitdaging. Een doel moet 

niet te makkelijk zijn maar ook niet te moeilijk. Vragen zijn: 

 Is het doel haalbaar voor mij en/of anderen? 
 Zijn de inspanningen niet te hoog of te laag? 
 Staan de inspanningen in relatie met het resultaat? 

 

Tijd 

Een goed doel moet minimaal één datum hebben. Vaak worden 

meerdere data genoemd zoals start- eind- en tussendata. 
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Bijlage 5: Overzicht methodieken 

 
Hieronder een greep uit de methodieken die gebruikt kunnen 

worden tijdens de intervisie bijeenkomsten.  
 

Naam 
 

Kern 

De Balint Methode 

 

Casus besproken om zicht te krijgen op 

de eigen “blinde vlek” en om de 
gevoelsmatige kant van problemen te 

onderkennen 

De Incident Methode 

 

Leent zich bij uitstek voor het 

behandelen van een concrete situatie die 
grote emotie heeft opgeroepen bij de 

casus inbrenger 

De Socratische 
Methode 

 

Methode om door systematisch overleg 
een gemeenschappelijk antwoord op een 

fundamentele vraag te krijgen 

De Roddel Methode 

 

Methode die gebruikt wordt wanneer een 

groep snel moet verkennen of de 

casusinbrenger zijn eigen bijdrage in de 
problematiek wel helemaal scherp heeft 

Clinic Methode 
 

Oefenen van gedrag waardoor de 
casusinbrenger meer zelfvertrouwen en 

assertiviteit verkrijgt 

Denkvragen Methode 
 

Groepslid bevraagd de casusinbrenger 
waarna de groep praat over wat hen is 

opgevallen 

De 5-stappen Methode 

 

Methode met een strakke en eenvoudige 

structuur. Groep definieert probleem en 
geeft advies 

De 10-stappen 

Methode 
 

Methode met een strakke en eenvoudige 

structuur. Het doel is de casusinbrenger 
te ondersteunen bij een actueel 

vraagstuk of een onverwachte 
ontwikkeling in de werksituatie 

Feed Forward Methode 
 

Casusinbrenger geeft aan wat hij wil 
veranderen welke in een kwartier aan 

zoveel mogelijk mensen moet vragen 

hoe hij dat kan bereiken 

De Hologram Methode 

 

Doormiddel van tekening wordt casus 

bediscussieerd 

De Profiel beschrijving 

Methode 

Bij deze werkvorm is geen inbreng 

nodig, er is één deelnemer die centraal 

staat 

De Ketting Methode Deelnemers om de beurt aan het woord 



Intervisie Klinische Stage Master Mental Health – juni 2020 - Pagina 34 

 

 waarbij ze het onderwerp van de vorige 
deelnemer wordt overnemen 

De Vissenkom Methode 
 

Maakt gebruik van twee groepen waarbij 
de buitengroep de binnengroep 

observeert en advies geeft 

Directe intervisie Kan worden ingezet wanneer iemand wil 
weten hoe andere deelnemers met een 

bepaald probleem omgaan 

Imaginatie Denken in beelden waardoor creatief 

denken mogelijk wordt  

Metaforen 
 

Door het gebruik van verbeelding geeft 
de metafoor extra informatie of nieuwe 

invalshoeken aan de casus 

Het reflecting team-

intervisiemodel 

Probleem wordt gedefinieerd, begeleider 

gaat dan met de andere deelnemers in 

gesprek en casusinbrenger luistert 

In andermans 

schoenen 

Deelnemers stappen in de schoenen van 

de casusinbrenger 

 
 


