
Intervisie in  

kleine groep 

Reeks 1 

Dinsdag 

namiddagen 

Reeks 2 

Maandag 

avonden 

Voor wie? 

Voor alle professionelen die met ouders van kinderen/jongeren met een han-

dicap/ernstige chronische ziekte werken en  hierin soms zoekende zijn en  

willen groeien .   

Wat en met wie? 

De intervisie zal begeleid worden door Sofie Lambrechts. Zij volgt hierbij een 

welbepaalde intervisiemethodiek en focust op het leren van, met en dankzij 

elkaar in een sfeer van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Haar rol is in eerste 

instantie intervisiebegeleidster. Als zij aanvullingen heeft vanuit haar 

(ervarings)deskundigheid, dan zal ze dit met jullie delen.  

Sofie is sinds begin  2020 aan het werk bij Magenta. Zij heeft jarenlange 

werkervaring in de CLB-sector, een brede achtergrond vanuit diverse bijscho- 

lingstrajecten en vrijwillig engagement . Zij is ervaringsdeskundige mama van 

een kind met een beperking,  

 

Live of online? 

We hopen alle sessies (in het bijzonder de  opstartsessie) live te kunnen laten 

doorgaan.  Als de ontwikkelingen op vlak van Covid 19 niet toelaten om elkaar 

live te blijven ontmoeten, dan schakelen we over naar online sessies.  

Bij live sessies laten we telkens 2 intervisievragen aan bod komen. In de online 

sessies  beperken we het tot 1 vraag omdat deze manier van werken naar onze 

mening meer aandacht vraagt en vermoeiender is. We willen je vragen om de 

reservedata vrij te houden als je inschrijft zodat we, indien nodig, zonder al te 

veel problemen kunnen overschakelen naar online sessies.  

Intervisie Partnerschap met ouders 

Waar?  Leuven 
We kunnen binnen KU Leuven een lokaal aanbieden dat ruim genoeg is vol-
gens de huidige Covid 19-maatregelen. We voorzien de nodige handgels.  
Iedereen draagt een mondmasker bij het betreden van de KU Leuven ge-
bouwen en houdt dit op totdat iedereen op een veilige afstand van elkaar 
zit. Wees er ook alert op dat er mondmaskerplicht is in bepaalde straten van 
Leuven. 
Adres , lokaalnummer en eventuele bijkomende Covid-19 instructies 
ontvangt u nog via mail. 

Prijs en inschrijving? 

Deelname kost €90, inclusief flesje water en warm drankje. Inschrijven via de 

website van Magenta. U ontvangt een factuur na inschrijving. 

 

Vragen? sofie.lambrechts1@kuleuven.be  

Inhoud Reeks 1 Reeks 2 

Opstartsessie met kennismaking, toelichting in-

tervisiemethodiek en andere kaders/inzichten die 

helpend kunnen zijn tijdens de intervisie, oefening 

rond vaardigheden, check-out  

Dinsdag  
20 /10/2020 

13u30-16u 

Maandag  
7 /12/2020 

18u-20u30 

 

Check-in, intervisie rond de vragen van twee in-

brengers, check-out  

Dinsdag  
27/10/ 2020 

13u30-16u 

Maandag  
14/12/ 2020 

18u-20u30 

Check-in, intervisie rond de vragen van twee in-

brengers, check-out  

Dinsdag  
10 /11/2020 

13u30-16u 

Maandag  
11 /1/2021 

18u-20u30 

Check-in, intervisie rond de vraag van één in-
brenger, afronding rond het geleerde over de ses-
sies heen, check-out. 

Dinsdag  
24/11/2020 

13u30-16u  

Maandag  
1/2/2021 

18u-20u30 

Reservedata voor online sessies 8/12/2020 
15/12/ 2020 

18/1/2021 
 8/2/ 2021 

https://ppw.kuleuven.be/ogop/magentaproject/formorg

