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Welkom
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Vandaag

- Einde van deze bijeenkomst:

• Heb je dilemma’s en ervaringen met elkaar gedeeld.

• Heb je genoeg ideeen voor jullie 4e intervisie

• Stond je stil bij je eigen leerproces (en bij die van je eerstejaars)

• Kan je de eerstejaars blijven enthousiasmeren, denk aan CAW, 
andere methode om casussen te bespreken, out of the box 
denken, aktief aan leerdoelen werken. 

• Weet je hoe de opdracht “overdracht schrijven” kan uitzetten.



Ervaringen delen

Functioneringsgesprek? 

Tips en tricks

Dillemma’s delen



Intervisie 4: op 3 april
Thema: leeropbrengst + motivatie

Leeropbrengst: 

• Stagiairs laten ervaren wat ze geleerd hebben tot nu toe

• Vooruit blikken komend half jaar, wat willen ze hebben 

bereikt aan het einde van hun stage?

Motivatie: 

• Voor sommigen zakt de uitdaging, ‘ze kennen het wel’,

• Waar ligt hun uitdaging? Hoe kan creativiteit helpen?



En verder…

Overdracht uitzetten

 Nieuwe overdrachts format gebruiken toelichten: DOEL.

 Waar moet een goede overdracht aan voldoen?

Waar op letten bij de overdracht. 

 Rapporteren moet je leren.

TIPs en TOPs

Laat je stagiairs bijvoorbeeld op een post-it een tip en top 

opschrijven om je eigen functioneren tussentijds te

evalueren.



PAUZE

KOFFIE en THEE en WC

En voor wie geen pauze nodig heeft:

5 min break with yoga ;-)

https://www.youtube.com/watch?v=6fnLKyRJsrs



Leeropbrengst

Teken jezelf als BIO nu, en teken jezelf als BIO einde 

stagejaar.

Terugkoppeling: plenair een POP uitwerken

Hoe kan je deze opdracht toepassen bij je eerstejaars?

Andere mogelijkheden zijn…



Zelfbeschikkingstheorie

Self determination Theory

(Deci & Ryan, 1978)

= Theorie over motivatie

Ik mag er zijn/ 
verbondenheid

Ik kan dat

Ik heb regie



Motivatie en uitdaging

Eerstejaars

Je vindt dat je weinig leert op stage, je vindt een casus inleveren 

en de reflectie schrijven maar lastig. Je doet namelijk steeds 

hetzelfde bij de hulpvrager. Je voelt je meer een oppas. Je komt 

met dit verhaal bij de BIO.

BIO

Voor de intervisie komt een 1e jaars naar je toe met 

bovenstaand verhaal. Hoe ga jij om met deze feedback? Hoe ga 

je feedback geven?  



Initiatief nemen in creativiteit =

eigen regie

Plenair op een flap

 Welke caw werkvormen gebruiken jij en je teamgenoten bij 
hulpvragers? 

 Welke caw werkvorm die je op school kreeg heeft jou veel 
geleerd?

 Welke caw werkvorm wil jij inzetten bij de begeleiding van je 
eerstejaars/ je hulpvragers?

In drietallen

 Bedenk hoe je goed kan aansluiten op het niveau van de 
hulpvrager, wat moet je doen om er achter te komen of de 
bedachte activiteiten passend zijn? 



Maak jouw programma

voor 3 april

Bedenk:

- Werkvormen die tot doel hebben inzicht in wat 

ze al kunnen (Leeropbrengst)

- Werkvormen die tot doel hebben inzicht waar 

ze komende weken aan willen werken 

(leeropbrengst einde jaar)

- Werkvorm die de motivatie van je stagiairs 

positief beïnvloed (denk aan de drie 

basisbehoeften)

- Werkvorm om tot nieuwe ideeën/ werkvormen/ 

activiteiten te komen die ingezet kunnen 

worden bij hulpvragers (CAW).


