Commissie Intervisie LPO
De commissie Intervisie LPO bestaat uit Tonnie Prinsen, Merijn Merbis, Grietje Schaap, Daan Jonker,
Robin Stokkers en Judith Ligthart (portefeuillehouder)
Het LPO is gestart als intervisiegroep, intervisie is dan ook een speerpunt. De intervisie is o.a.
bedoeld om elkaar te steunen, bij elkaar te rade kunnen gaan en voor kennisoverdracht naar
nieuwkomers. De intervisie kan meetellen voor de herregistratie.
Vorm:
Er wordt gewerkt met vaste intervisiegroepen waarin je iets opbouwt met elkaar. Vast betekent
echter niet gesloten. Er is ruimte voor nieuwe leden.
Wanneer de groepen te groot worden, kan er een nieuwe groep gevormd moeten worden waardoor
de indeling van groepen gewijzigd kan worden.
Frequentie: 2 keer per jaar.
Samenstelling:
- Max. 8 deelnemers (conform de regels rondom de herregistratie).
- Mix van K&J en V&O door elkaar. Minimaal 2 K&J of 2 V&O in een groep.
- Uitgangspunt zijn de huidige intervisiegroepen.
- Elke intervisiegroep heeft een voorzitter
Overig:
- Deelname is vrijwillig.
- Deelname is niet voor de buitenring.
- De waarnemend P-opleider mag bij afwezigheid van de P-opleider niet deelnemen aan diens
intervisiegroep.
- Wanneer een P-opleider stopt als P-opleider neemt zijn opvolger diens plek in de
intervisiegroep in.
- Start 9 maart 2022 in de nieuwe intervisiegroepen.
Logistiek nieuwe leden
Judith is als bestuurslid van het LPO portefeuillehouder van de commissie Intervisie. Zij houdt het
overzicht van de intervisiegroepen bij. Wanneer er nieuwe leden zijn die aan de intervisie willen
deelnemen, schrijft zij de voorzitters van de intervisiegroepen aan met de vraag bij welke
intervisiegroep zij kunnen aanschuiven.
Regels intervisie t.b.v. herregistratie
Met betrekking tot intervisie als bedoeld in het eerste lid, onder a., gelden de volgende nadere
bepalingen:
a. de intervisie is gericht op de gezamenlijke reflectie op het professioneel handelen van de
deelnemers;
b. de intervisie vindt geregeld plaats, met een minimumduur van drie kwartier per bijeenkomst;
c. als er sprake is van intervisie is ten minste één andere deelnemer dan aanvrager geregistreerd
klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, geneeskundig specialist of verpleegkundig specialist
als bedoeld in artikel 14 van de Wet-BIG;

d. van de intervisiebijeenkomsten zijn een agenda en een presentielijst beschikbaar;
e. een intervisiegroep bestaat uit maximaal acht personen.
Gelet op dat de intervisiebijeenkomsten, naast het voldoen aan de andere bepalingen uit het besluit,
een vaste regelmaat en indeling hebben, is de CRT akkoord met het meetellen van deze LPO
intervisiebijeenkomsten in het kader van de herregistratie.
Nieuw tijdbesparend systeem voor registratie van intervisie (in het herregistratiedossier)
Punten automatisch in dossiers
Het moderatorsysteem houdt in dat één van de specialisten in de intervisiegroep fungeert als
moderator. De moderator voert de intervisiebijeenkomst in via het digitale moderatorsysteem en
geeft onder andere aan welke specialisten bij de bijeenkomst aanwezig waren. Na het invoeren
verschijnt de intervisiebijeenkomst, inclusief toegekende punten, automatisch in de
herregistratiedossiers van alle deelnemende specialisten. Dankzij het nieuwe systeem hoeft niet
iedere specialist een apart intervisieformulier in te dienen in zijn of haar herregistratiedossier.
Overgangsregeling
Tot 1 juli 2022 geldt er een overgangsregeling voor de intervisiebijeenkomsten die t/m 31 december
2021 hebben plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten kunt u tot 1 juli 2022 op de ‘oude manier’
invoeren. Intervisiebijeenkomsten die plaatsvinden vanaf 1 januari 2022 moeten volgens het nieuwe
moderatorsysteem worden ingevoerd.

