Casusbespreking
1. Introductie van de situatie (2 min.)
Wijs iemand aan die de tijd in de gaten houdt en inbreekt als er door moet worden
gegaan naar de volgende rond en die het gesprek leidt.
.
De situatie moet kort en feitelijk worden geformuleerd. In de formulering mag geen
suggestie voorkomen over wat de inbrenger zelf als probleem heeft gezien of als
oplossing heeft gekozen. De inbrenger schetst het probleem, kort en zakelijk. Zij
schetst niet hoe hij zelf handelde of hoe de situatie afliep.
2. Noteren van vragen om informatie (5 min)
De deelnemers noteren na of tijdens de probleempresentatie vragen die ze hebben
om meer inzicht in het geval te krijgen. De gespreksleider let erop dat deze tijd alleen
gebruikt mag worden om te schrijven. Mondelinge vragen zijn niet toegestaan!
3. Informatieronde (10 min)
De leden van de groep stellen vragen aan de inbrenger.
Te denken valt aan vragen als:
Hoe groot was de groep?
Wat zei het kind precies voordat hij wegliep?
Wat deed of zei jij toen?
Wat is er al eerder geprobeerd?
Hoe oud is het kind?
Een vraag als ‘vond je het erg?’ mag niet gesteld worden. Er mag niet worden
gevraagd worden hoe de inbrenger de situatie heeft opgelost.
4. Analyse van de situatie (10 min.)
De groepsleden bespreken hoe zij de situatie zien en welke oorzaken zij hebben
ontdekt, welke aanleidingen er waren, hoe de rol van de inbrenger en betrokkenen
was, etc. De deelnemers bespreken de ingebrachte situatie, leggen verbanden en
interpreteren m.b.v. de gekregen informatie. De inbrenger ziet alleen toe, er mogen
haar geen verdere vragen worden gesteld.
5. Standpuntbepaling door de groep (5 minuten)
Wat zou jij doen in deze situatie? Iedereen noteert de reactie op deze vraag. Schrijf
dit op in de chat.
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6. Wat neemt de inbrenger mee? (5 minuten)
De inbrenger vertelt welke tip zij meeneemt de praktijk in.
7. Evaluatie (5 minuten)
De inbrenger vertelt wat zij van de bespreking heeft geleerd. De individuele leden
van de groep vertellen wat ze eraan gehad hebben.
De inbrenger noteert de tips die zij meeneemt om later in de chat te delen.

