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OMSCHRIJVING

"Intervisie leren 3e druk is een boek van Mirabelle Schaub-De Jong uitgegeven bij Boom uitgevers
Amsterdam. ISBN 9789024415656 Intervisie is een methode om op een gestructureerde manier aan
kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering te werken. Intervisie leren is een praktijkgericht boek
voor studenten die zich in de methodiek willen bekwamen en zich met behulp van intervisie verder willen
ontwikkelen als persoon en als toekomstig professional.In het boek wordt uitgelegd wat onder intervisie
wordt verstaan en hoe het een goede bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van competenties.
Mogelijkheden voor het toetsen van intervisie en het samenstellen van een portfolio komen uitgebreid aan
bod. Ruime aandacht is er ook voor de essentiële vaardigheden en het oefenen van deze vaardigheden bij
het uitvoeren van intervisie. In het boek wordt een overzicht gegeven van de meest bruikbare
intervisiemethoden, waarbij specifieke aandacht voor intervisie per mail.In deze druk is voor intervisanten
en intervisoren meer ‘gereedschap’ opgenomen voor de verdieping van het reflectieproces dat plaatsvindt
binnen intervisie.Wijzigingen t.o.v. vorige drukDe hoofdstukken 1 en 2 zijn aangevuld met meer
""gereedschap"" voor de intervisanten en intervisoren. Dit ""gereedschap"" geeft meer verdieping van het
reflectieproces dat plaats vindt binnen intervisie. Aan de hoofdstukken 3 en 4 is een aantal methoden
toegevoegd die een bijdrage kunnen leveren aan de intensivering, verbreding en/of verdieping van de
leerprocessen binnen intervisie. Een aantal praktijkvoorbeelden is veranderd om zo duidelijk te maken dat
dit boek en de beschreven methoden voor elke professional (in opleiding) gebruikt kan worden."
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Intervisie is een methode om op een gestructureerde manier aan kwaliteitsverbetering en
deskundigheidsbevordering te werken. Intervisie leren is een...

Intervisie wordt steeds vaker ingezet als manier om verder te professionaliseren.

Samenvatting: Intervisie leren - methode voor professionele ontwikkeling (de Beek & Schaub-de Jong)
Samenvatting gehele boek intervisie leren.
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