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Visie door intervisie
Intercollegiale toetsing op MVK-niveau

Stichting SVK-register geeft in dit artikel haar visie op de specifieke begeleiding 
van Middelbaar veiligheidskundigen in het kader van InterCollegialeToetsing 
(ICT). Nadat de cursisten persoonlijk en in kleine groepen worden begeleid 
bij de totstandkoming van een inhoudsvolle MVK-scriptie worden de 
intervisiebijeenkomsten aangeboden. 

DOOR SVK-REGISTER

Niet elkaar  
de maat nemen, 

maar  
uitwisselen

Waarom vinden jullie 
intervisie zo belangrijk?

“Latën wë vooropstëllën dat hët 
woord Intercollegiale toetsing, zoals 
dit voor dë cërtificatië van HVK’ërs 
in dë Arborëgëling hëët, ëën mis-
lëidëndë bënaming is. In 2016 is al 
gesuggereerd dat deze benaming 
inhoudt dat cursisten elkaar de maat 
nëmën. En zo is hët nu ëënmaal niët. 

Daarom vindën wij ‘intërvisië’ ëën 
vëël bëtërë tërm.
Om dëzë intërvisië goëd in të vullën 
biëdën wij gëdurëndë dë MVK-oplëi-
ding de gelegenheid, onder leiding 
van docent of begeleider, om met 
elkaar in kleine groepjes te sparren 
over de opstap naar een scriptie en 
scriptiëondërwërp. Bovëndiën - ën 
dat is de dynamiek van intervisie - 

DE VEILIGHEIDSKUNDIGE 01 2018DE VEILIGHEIDSKUNDIGE 01 2018

14



dediging en presentatie komen in 
dëzë bijëënkomstën aan bod. Zo 
wordt vervolgens ondersteuning 
geboden bij het maken van een 
presentatie, het presenteren zelf 
en het kunnen verdedigen van een 
inhoudëlijk vërhaal.”

Wat is bij deze bijeenkomsten 
het belangrijkste onderwerp?
Wat wij vaak zien is dat het uitwisse-
len van praktijkervaring zeer belang-
rijk is. Hiërin komt vaak naar vorën 
dat de rol van de veiligheidskundige 
in de organisatie breed wordt uitge-
mëtën. Aspëctën als lëidinggëvën, 
het inbedden van veiligheid op 
de werkvloer, maar ook het pre-
senteren naar het management en 
het boegbeeld kunnen zijn naar de 
buitenwereld zijn onderwerpen die 
breeduit worden besproken tijdens 
dëzë bijëënkomstën.

Wij ervaren als opleiders deze 
intervisiebijeenkomsten als pareltjes 
geklonken aan de opleidingsdagen 
zëlf. Dë sfëër is prima, klëinschalig, 
zeer inhoudelijk, en bovendien zeer 
motivërënd voor dë MVK’ër. 
Dë MVK’ër op wëg naar ëën diploma 
ën dë MVK’ër op wëg naar ëën pro-
fessionele loopbaan na het behalen 
van zijn of haar diploma heeft grote 
bëhoëftë aan intërvisië.” 

Intervisie-
bijeenkomsten zijn 

de pareltjes  
binnen de  

opleidingsdagen

Hoe verhoudt deze MVK-
intervisie zich tot die van de 
HVK’er?
“Hët SVK-rëgistër is natuurlijk 
bëdoëld voor dë MVK’ër. Hobëon ën 
DNV hëbbën spëcifiëkë richtlijnën 
vastgesteld voor Intercollegiale 
toëtsing voor dë HVK’ër. Dëzë invul-
ling is gebaseerd op frequentie, het 
inbrengen van een casus (gebaseerd 
op een kerntaken-competentiema-
trix), nauwkeurige verslaglegging en 
dë uitwërking van dë casus.”
Dit is ëën andërë ën mëër schërpë 
wëttëlijkë invulling van ICT ën voërt 
voor hët MVK-rëgimë wat të vër.

Kortom, intërvisië is ëën parëltjë, hët 
is nodig, het is zinvol, het is enthou-
siasmerend en het leidt tot verdere 
profëssionalisëring.

STICHTING SVK
Op initiatief van enkele 
veiligheidskundige opleiders 
is het SVK-register opgericht 
als professioneel platform 
voor de risicoprofessional. 
Het accent ligt op Middelbaar 
veiligheidskundigen (MVK), maar 
ook Hoger veiligheidskundigen 
(HVK) en MOSHE-opgeleide 
veiligheidskundigen zijn van harte 
welkom.
Het register heeft tot doel 
de verdere ontwikkeling van 
veiligheidskundigen te stimuleren. 
En wil ervoor zorgen dat de MVK 
binnen organisaties, bedrijven 
en instellingen meer op de kaart 
wordt gezet. 
Het register wordt ondersteund 
door Copla Opleiding & Training, 
Apply Opleidingen, Kader, bureau 
voor kwaliteitszorg, Gelling 
Publishing & Training en PHOV.

Een groep cursisten 
die ervaringen  

uitwisselen tijdens  
een intervisie-
bijeenkomst.

wordt er veel informatie uitgewis-
seld over de praktijkervaringen 
van cursisten, over de rol als veilig-
heidsprofessional in de organisatie, 
en wordt er deskundigheid uitge-
wisseld (veelal gebaseerd op jaren 
wërkërvaring).”

De opleider heeft dus een 
faciliterende rol. Waarom?
“Tën ëërstë is uitlëg ën toëlichting 
over de opbouw van een scriptie 
noodzakëlijk. Hiërbij gaat hët om 
zaken als de formulering van de 
probleemstelling, gekozen onder-
zoeksmethoden, de meerwaarde 
voor de organisatie, maar ook het 
afkadërën van hët ondërwërp. Hët 
is voor veel cursisten prettig en ook 
nodig om hier in groepsverband over 
të sparrën. 
Ook dë voorbërëiding op dë vër-
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