
 

Pilot intervisie 2023 
 

In de nieuwsbrief van 22 december jl. kondigde NRVT aan een pilot intervisie te starten binnen het 

educatieaanbod voor 2023.  

 

Informatie over intervisie 

Intervisie is een educatievorm waarbij 6 tot 8 deelnemers in groepsverband een door een van de 

deelnemers ingebrachte casus met betrekking tot een vakgerelateerd probleem of vraag bespreken. 

Door het stellen van vragen en het delen van elkaars ervaringen kunt u van elkaar leren en 

reflecteren op uw eigen handelen. Intervisie is zo een hulpmiddel om uw kwaliteiten als Register-

Taxateur te bevorderen. 

Een belangrijke voorwaarde voor intervisiebijeenkomsten is dat alles wat hier besproken wordt 

vertrouwelijk is. Buiten het kader van de intervisie wordt hierover niet gesproken of anderszins 

informatie gedeeld. 

 

Intervisievormen 

Er zijn drie vormen intervisiebijeenkomsten mogelijk. U hebt de mogelijkheid om een 

intervisiebijeenkomst te volgen bij een opleider op locatie met een gecertificeerde gespreksleider. 

Daarnaast maakt NRVT het mogelijk om zelf een intervisiebijeenkomst te organiseren, zowel met als 

zonder gecertificeerde gesprekleider. De keuze voor een van deze drie vormen heeft consequenties 

voor de te behalen PE-punten. 

 

Intervisiebijeenkomst bij opleider 

Opleiders zijn momenteel bezig om intervisie in hun opleidingsprogramma op te nemen. Zodra het 

mogelijk is om bij hen een intervisiebijeenkomst te boeken, neemt NRVT dit op in haar PE-

cursusoverzicht 2023. U ontvangt hierover bericht via de aankomende nieuwsbrieven. 

Voor een intervisiebijeenkomst bij een opleider ontvangt u 6 facultatieve PE-punten. 

 

Intervisiebijeenkomst zelf organiseren met groep of incompany (met gespreksleider) 

U organiseert een intervisiebijeenkomst met een gecertificeerde gespreksleider. De intervisiegroep 

regelt deze gecertificeerde gespreksleider zelf. Hiervoor dient vooraf toestemming aan NRVT te 

worden gevraagd. U neemt hiervoor contact op met NRVT via pe-registratie@nrvt.nl met opgave van 

de naam van de gespreksleider en bewijs van cursus op het gebied van gespreksleiding intervisie.  

 

Voor een zelf georganiseerde intervisiebijeenkomst met gespreksleider gelden de volgende regels: 

- De groep bestaat uit minimaal zes en maximaal acht deelnemers. 

- Een groep houdt minimaal twee intervisiebijeenkomsten op afzonderlijke dagen. 

- Een intervisiebijeenkomst duurt minimaal 3 uur bij twee bijeenkomsten en minimaal 2 uur bij 

drie bijeenkomsten. 

- De gespreksleider vult het document ‘Bewijs van deelname intervisie’ in voor alle 

intervisiebijeenkomsten en deelt dit met de betreffende deelnemers. De deelnemers wijzen 

één contactpersoon aan die dit document aan NRVT verstrekt via pe-registratie@nrvt.nl. 

U ontvangt 3 facultatieve PE-punten en 3 PE-punten vrije ruimte voor de intervisievorm met 

gespreksleider. 
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Intervisiebijeenkomst zelf organiseren met groep of incompany (zonder gespreksleider) 

U organiseert een intervisiebijeenkomst zonder een gecertificeerde gespreksleider. Hiervoor gelden 

de volgende regels: 

- De groep bestaat uit minimaal zes en maximaal acht deelnemers. 

- Een groep houdt minimaal twee intervisiebijeenkomsten op afzonderlijke dagen. 

- Een intervisiebijeenkomst duurt minimaal 3 uur bij twee bijeenkomsten en minimaal 2 uur bij 

drie bijeenkomsten. 

- U levert bewijs van intervisie via het ‘Intervisieformulier voor intervisiebijeenkomst zonder 

professionele gespreksleider’. Iedere deelnemer upload dit formulier zelf in Mijn NRVT. 

U ontvangt 6 PE-punten in de vrije ruimte voor de intervisievorm zonder gespreksleider. Deze PE-

punten registreert u zelf via Mijn NRVT.  

 

Tot slot 

Eind 2023 evalueert NRVT de pilot intervisie. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie wordt 

intervisie standaard opgenomen in het educatieaanbod. 
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