
Handleiding Reflectiespel

1. Inleiding
Deze handleiding hoort bij de reflectiekaarten. Download deze kaarten en print ze uit
op stevig papier. Knip of snijdt de kaarten uit langs de lijnen. Zo ontstaat je eigen
kaartenspel.

Dit spel bevat 30 reflectiekaarten. Deze kaarten bieden een ondersteuning bij het
proces van zelfreflectie.
Op elke kaart staat een vraag die richting kan geven aan zelfreflectie.
De reflectiekaarten kun je op drie manieren gebruiken:

Als middel om te oefenen met het reflectiemodel;
Voor een geleide reflectie oefening;
Als handvat voor puntreflectie.

2. Reflectiekaarten en het reflectiemodel
De reflectiekaarten sluiten aan bij het reflectiemodel. Het boek ’Leren Reflecteren’ 
beschrijft hoe dit model als reflectie-instrument ingezet kan worden.
Hieronder volgt een korte weergave van dit model.

gedrag

bekwaamheden

overtuigingen

identiteit

omgeving

betrokken-

heid

Reflectiemodel

Kernvragen bij de ‘lagen’ van het reflectiemodel,
Omgeving Waar reageer ik op, wanneer en met wie?
Gedrag Wat doe ik, hoe handel ik?
Bekwaamheden Wat kan ik, hoe pak ik het aan?
Overtuigingen Waarom doe ik het, wat vind ik belangrijk?
Identiteit Wie ben ik, wat is mijn levensdoel?
Betrokkenheid Van waaruit handel ik?

3. Werken met reflectiekaarten

a. Reflectiekaarten en het reflectiemodel
De vragen op de reflectiekaarten corresponderen met de ’lagen’ van het model.



Wanneer je wilt oefenen met dit reflectiemodel, kunnen de kaarten helpen om meer
grip te krijgen op het model, en de vragen die passen bij iedere ‘laag’.

Werkwijze
Geef bij iedere kaart aan bij welke ’laag’ van het persoonlijkheidsmodel de vraag 
op deze reflectiekaart hoort.
Deze oefening kun je ook samen met anderen doen, zo kun je elkaar bevragen en
eventueel corrigeren op je eigen gedachtegang.
Check daarna, aan de aan de hand van de bijlage van deze handleiding, of je de
kaarten op de juiste manier gerangschikt hebt.

b. Geleide zelfreflectie
Wanneer je de kaarten hebt gerangschikt naar de ‘lagen’ van het reflectiemodel kun 
je vervolgens met deze rangorde een eigen situatie analyseren. Het is niet
noodzakelijk om de kaarten eerst te rangschikken, je kunt er ook voor kiezen om
willekeurig kaarten uit het spel te pakken en daarmee te reflecteren op een eigen
situatie.

Werkwijze
Kies een situatie die je de afgelopen week hebt meegemaakt op je werk. De situatie
kan kortdurend zijn bijvoorbeeld vijf minuten. Kies 10 reflectiekaarten uit het spel en
beantwoordt de vragen op deze kaarten.
Wellicht roepen deze vragen ook weer andere vragen op, geef daar ruimte aan.

c. Puntreflectie
Puntreflectie wil zeggen dat je je richt op een thema of vraag en vandaar uit
reflecteert op een situatie.

Werkwijze
Pak willekeurig, zonder bewust uit te zoeken, een reflectiekaart uit het spel. Je kunt
ook op de site een kaart trekken. Reflecteer vandaag vanuit dit gezichtspunt op je
eigen handelen en werk.

Sommige mensen gaan er vanuit dat bij het trekken van kaarten geen toeval bestaat.
Dat wil zeggen dat wanneer je een kaart trekt deze op dat moment van belang is
voor jou. Het is niet van wezenlijk belang of je hier in gelooft, het trekken van een
reflectiekaart kan er voor zorgen dat je gericht met zelfreflectie bezig bent.

Lida Nijgh



Bijlage Overzicht Reflectiekaarten

Omgeving
Door welke omstandigheden word ik geprikkeld?
Waar moet de omgeving aan voldoen, wil ik mij op mijn gemak voelen?
Wat kan mij boos maken?
Waar raak ik gespannen van?
Wat roept deze situatie bij mij op en waardoor wordt dit veroorzaakt?

Gedrag
Welke acties heb ik ondernomen?
Wanneer werk ik methodisch en wanneer vanuit mijn intuïtie?
Wanneer werk ik routinematig?
Op welke manier geef ik samenwerking vorm?
Hoe is mijn gedrag te omschrijven?

Bekwaamheden/vaardigheden
Welke van mijn sterke kanten komen naar voren?
Welke vaardigheden heb ik ingezet?
Welke methoden hanteer ik?
Welke kennis heb ik ingezet?
Welke gedachten roept deze situatie bij mij op?

Overtuigingen
Wat vind ik belangrijk in deze situatie?
Welke normen hanteer ik?
Wat zijn mijn verwachtingen?
Welke stokpaardjes hanteer ik?
Hoe geef ik vorm aan de visie van de organisatie waar ik werk?

Identiteit
Hoe zou ik mijzelf als hulpverlener omschrijven?
Welke rol neem ik aan?
Op welke momenten in deze situatie ben ik mijzelf?
Welke persoonlijke eigenschappen komen naar voren?
Hoe wordt duidelijk wie ik ben?

Betrokkenheid
Wat is mijn roeping?
Wat zijn voor mij de hoogste waarden in het leven?
Wat wil ik bereiken?
Wat motiveert mij?
Hoe haal ik zingeving uit mijn werk?


