
Intervisie 

 

 

 

Alles verandert. Dat wat ik nu waarneem is anders dan hoe ik het gisteren zag of hoe ik denk dat 

het morgen zal zijn. We leven in een steeds veranderende werkelijkheid die naarmate de ervaring 

van de waargenomen werkelijkheid zich verdiept, ook nog eens een illusie blijkt te zijn. 

 

In vroegere tijden kon een heuse guru nog wel eens de weg uit deze illusie bieden. Maar; de 

goeroe heeft mensen opgeleid, die mensen hebben opgeleid, die nu mensen opleiden in hoe 

yoga ervaren kan worden.  

Tegenwoordig kun je een opleiding volgen en jezelf na enige tijd yogadocent noemen, zonder dat 

je zelf bevrijd bent van de illusie van het jezelf-zijn. Het doorgeven van de yogabeoefening wordt 

nu gedaan door ons, professioneel opgeleide yogadocenten volgens de methode van de 

opleiding die we hebben gevolgd.  

De opleidingen die zijn aangesloten bij de VYN bieden een gecontroleerde kwaliteit welke ervoor 

zorgt dat alle beginselen van de yogabeoefening worden nageleefd en yoga nog steeds de 

diepgang behoudt die het in oorsprong heeft.  

Iedere opleiding heeft als basis dat de student het transformatieproces dat yoga is tot op zekere 

hoogte doorloopt en leert anderen in dit proces te begeleiden. Hierbij is je eigen proces leidend 

voor de weg die je anderen toont. Dat is ook de reden dat je de mensen die les bij je volgen nooit 

verder mee kunt nemen dan de weg die je zelf hebt afgelegd. Dit betekent dat je als yogadocent 

nooit bent uitgeleerd. Steeds opnieuw leidt de weg naar binnen om stil te staan bij dat wat je in het 

moment als jouw werkelijkheid ervaart. 

 

Voor het lesgeven is het van belang dat wij als docenten met elkaar blijven oefenen in het 

onderzoeken van ons eigen handelen. Wie ben ik als docent. Wat kom ik tegen in het lesgeven. 

Hoe ga ik om met een onverwachte situatie. Wat maakt dat ik doe zoals ik doe. En hoe kan ik de 

professionaliteit van mijn docentschap hoog houden? 

 

Door aan intervisie te doen, leer je jouw werkelijkheid onder de loep te nemen. Iedere 

intervisiegroep heeft als uitgangspunt dat je als gelijkwaardige collega’s met een open, lerende, 

respectvolle houding bij elkaar komt. Zonder elkaar van advies te voorzien. Door een 

intervisiemethode te kiezen, je daar aan te houden en elkaar open vragen te stellen binnen de 

gekozen structuur, ontstaat er openheid om zowel als casusinbrenger en als deelnemer elkaar een 

spiegel voor te houden waar alle betrokkenen van leren. 

 

Intervisie aangaan zorgt ervoor dat je als yogadocent in beweging blijft en niet vast komt te zitten in 

jouw werkelijkheid over wat yoga is en hoe het lesgeven zou moeten zijn. Als docenten zijn wij ieder 

onze eigen autoriteit in ons eigen vakgebied. Om als autoriteit uit zelfgenoegzaamheid en 

arrogantie te blijven is het van het grootste belang dat wij ons aan elkaar kunnen spiegelen. Door 

een casus in te brengen, stel je je kwetsbaar op. Hierdoor verandert ieders standpunt ten opzichte 

van dat wat eerder als werkelijkheid werd ervaren.  

Ook na de intervisiebijeenkomst zal steeds opnieuw verandering optreden. We zijn in beweging. 

Door ons aan elkaar te blijven spiegelen geven we het beroep van yogadocent steeds opnieuw 

vorm en inhoud. We zijn elkaars leermeester geworden.  

 

Wanneer wij bij elkaar komen en onze wijsheid omtrent het lesgeven verspreiden, wordt dat wat wij 

als individu tot realisatie hebben gebracht groter dan de som der delen. In het delen van onze 

wijsheid, kennis en ervaringen ligt de weg naar andere werkelijkheden open. 

 

 


