
Alles over Assessments.

Alles over Assessments organiseert: 

 Intervisiemiddag voor Assessmentprofessionals 
 

Donderdag 31 maart 2016 

Wil jij net als jouw collega Assessmentprofessionals expertise en professionaliteit blijven ontwikkelen?  
Meld je dan aan voor de boeiende bureau-overstijgende intervisiemiddag die Alles over Assessments 
organiseert bij het NIP in Utrecht.  

Kennis, visie en ervaring worden uitgewisseld.  
Collega Assessmentprofessionals uit heel Nederland zijn aanwezig. 

Je kunt deze middag zelf een casus inbrengen en hierover van gedachten wisselen met collega 
Assessmentprofessionals. Hierbij kun je  bijvoorbeeld denken aan thema’s als het omgaan met culturele 
diversiteit, man-vrouw verschillen, weerstanden, NIP code, e-assessments, testinterpretatie etc.  

Dagvoorzitter  
  Inez Kohlmann MCM CMC 
  Adviseur, spreker en schrijver van onder andere het Praktijkboek Intervisie. Zij adviseert   
  bedrijfsleven en overheden rondom organisatie- en innovatievraagstukken. Hierbij ziet zij intervisie 
  als reflectie-instrument van grote waarde. Zij begeleidt intervisiegroepen, geeft opleidingen,  
  ontwikkelt kennis en methoden, en houdt workshops en presentaties hierover. 

Datum en locatie 
 Donderdag 31 maart 2016 van 1330-1730 uur, locatie NIP Utrecht. 

Kosten  
 € 85,- (ex btw), inclusief hand-outs, koffie, thee, snacks, borrel en wellicht de start van een eigen  
 intervisiegroep 

Accreditatie  
 Bijeenkomst is relevant ten behoeve van (her)registratie Registerpsycholoog NIP/ Arbeid &   
 Organisatie en kan worden opgevoerd voor accreditatie.  

Aanmelden  
 http://www.allesoverassessments.nl/pages/events/programma-intervisie.html 
 Let op, plaatsen voor deze sessie zijn beperkt!
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Programma 
 

31 maart 2016 1330-1730 uur 

 
Programma 

  
Plenaire sessie  
    
  Dagvoorzitter en spreker Inez Kohlman zal de deelnemers aan deze middag meenemen in de  
  wereld van intervisie. Je krijgt tips en tricks en leert hoe je intervisiegroepen formeert en hoe  
  je een adequate intervisiesessie vormgeeft. 

   
Groepssessies 
   
 Deelnemers gaan in kleinere groepen actief aan de slag met intervisie. De subgroepen worden  
 begeleid door de leden van de stuurgroep expertisesessies van Alles over Assessments. 

Borrel 
 
 We sluiten af met een borrel en bitterballen! 

 
Resultaat 

 De deelnemer is na deze Intervisiemiddag: 

•  In staat om, indien gewenst, een eigen intervisiegroep te formeren 

•  Bekend met het organiseren van adequate intervisiesessies 

•  Op de hoogte van de visie van collega Assessmentprofessionals  

•  In staat om accreditatiepunten aan te vragen voor intervisie 

Over de dagvoorzitter: 

  Inez Kohlmann MCM CMC focust zich in haar werk op veranderkundige processen bij individuen en  
  organisaties en zorgt dat de dynamiek die daaruit volgt de gewenste doelen bereikt. Zij richt zich  
  graag op grensvlakken; daar waar twee gebieden bij elkaar komen vormen zich de meeste kansen. 
  Publicaties: Verandermanagement (2005) Wat doen organisaties met mensen? (2006) Ruimte maken 
  voor onderzoekende professionaliteit (2009)  
  Boeken: Praktijkboek Intervisie, (2009,2013 en 2016) Praktijkschrift Intervisie (2009) Intervision,  
  dialog methoden in action learning (verwacht april 2016) 
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