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Reflecteren, de praktijk aanschouwd. 

Hoe krijgen wij cursisten in het mbo gemotiveerd en verantwoordelijk voor de eigen schoolloopbaan. 
Een oplossing zou kunnen zijn ‘Het leren in 5 dimensies” (Marzano & Miedema, 2005). De 5e dimensie 
gaat over reflectie. Volgens Marzano een voorwaarde voor leren. “Door reflectieve denkgewoontes te 
ontwikkelen, leren leerlingen beter en effectiever: ze profiteren meer van de schoolse taken en 
opdrachten die ze volbrengen (blz. 196).” De praktijk die ik meemaakte bij mijn opleiding gaf mij op dat 
moment een heel ander beeld van reflecteren. Wij zijn al een aantal jaren geleden gestart met een 
competentie gerichte opleiding.  Reflecteren was hierbij een belangrijk onderdeel. Elke periode werd 
eerst de voorkennis geïnventariseerd en een leerplan gemaakt waaraan de cursist in de periode wilde 
gaan werken, hoe de cursist eraan wilde werken en welke hulpmiddelen hiervoor nodig waren. Naast 
deze rode draad liep ook nog de weekplanning en de weekreflectie. Vaste onderdelen van de 
weekreflectie waren onder andere: heb je voldoende tijd gehad om je planning te halen, wat heb je 
geleerd, hoe heb je dat geleerd, wat mis je nog en hoe denk je dat alsnog te gaan leren. Aan het eind 
van de periode vond er een reflectiegesprek plaats met de studieloopbaanbegeleider. Het lijkt een 
gedegen opzet maar de praktijk werkte toch anders. We kregen mooie planningen die niet nagekomen 
werden. De reflectie werd een opsomming van wat er in de theorielessen verteld was. In de 
persoonlijke gesprekken (2 uur per week voor 8 cursisten) probeerden wij de cursisten te helpen met 
plannen en reflecteren maar de cursisten namen het niet echt serieus en zagen ook niet in dat het 
belangrijke vaardigheden zijn bij het sturen van de loopbaan. Reflecties werden van elkaar 
overgenomen en planningen zagen er bij een ieder hetzelfde uit. Er werd gereflecteerd om het 
reflecteren, er werd niet geleerd. Er werd gezucht en gesteund als er om de reflectie gevraag werd, 
het was dus niet leuk!  

Reflecteren is een belangrijk begrip en is zelfs onderdeel van de kwalificatiedossiers van mbo-
opleidingen. Het vermogen als reflectie wordt gezien als een belangrijk leerdoel voor cursisten 
(Kinkhorst, 2010). Kan reflecteren zinvol zijn als het op de juiste wijze wordt toegepast? 
 
Bij het verdiepen in de literatuur over het reflecteren bij jongeren kwam ik onderzoeken tegen over de 
zin van reflecteren. Er kwam uit dat lerenden een hekel hebben aan reflectie (Meijers, 2008). Volgens 
Luken (2009) is het aannemelijk dat de sterke, nog toenemende ontevredenheid van leerlingen en 
studenten over studieloopbaanbegeleiding te maken heeft met de hekel aan reflectie. Luken heeft 
literatuuronderzoek (2008) gedaan waarin recente hersenonderzoeken en research over minder 
recente ontwikkelingstheorieën zijn samengebracht. Luken concludeert hieruit dat reflectie voor de 
meeste jongeren (vooral die van het mannelijk geslacht) en jong volwassenen te moeilijk zal zijn. De 
belangrijkste problemen zijn volgens Luken: 
 De invloed van de sociale omgeving is groot. Daarom zal veel van het denken niet “eigen” en 

zelfstandig zijn. 
 Het is voor de meesten in de aangegeven groep moeilijk om overzicht te krijgen over complexiteit. 

Hiervoor ontbreken een uitontwikkelde prefrontale cortex en snelle verbindingen tussen de 
verschillende delen van het brein. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:  
 overzicht krijgen over alternatieven en hun voors en tegens  
 verleden, heden en toekomst overzien  
 tegenstellingen binnen de eigen persoon overbruggen  
 theorie, praktijk en zichzelf aan elkaar relateren (wat door sommigen gezien wordt als de kern 

van reflectie)  
 denken en voelen met elkaar in verband brengen  
 verschillende perspectieven (bijvoorbeeld van binnenuit en van buitenaf) met elkaar 

afwisselen  
 multicausaal denken 

Ook geeft Luken aan dat de individuele verschillen tussen cursisten groot zijn en dat daar bij 
reflectieopdrachten zelden of nooit rekening mee gehouden wordt. 

Ik weet inmiddels dat mijn ervaringen niet uniek zijn maar dat vele collega’s dit hetzelfde ervaren. Ook 
uit publicaties blijkt dat reflecteren vaak niet werkt. Meijers (2008) zegt er het volgende over: “Veel 
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studenten leggen bij reflecteren niet de verbinding met zichzelf, terwijl onderwijsactiviteiten die 
geassocieerd worden met reflecteren niet serieus genomen worden en ervaren worden als een 
‘verplicht nummer’. Op de toegenomen reflectiedwang reageren vele studenten op dezelfde wijze als 
op de rest van het curriculum: zij trachten met zo min mogelijk inspanning te overleven. Docenten 
reageren vervolgens op dit studentengedrag door de gewenste reflectie af te dwingen via de inzet van 
instrumenten als ‘reflectiewijzers’ en portfolio’s (blz. 21).” 

Reflecteren werkt onvoldoende omdat men in het onderwijs er te veel van uit gaat dat cursisten al 
kunnen reflecteren, of het reflecteren wel zullen leren door het gewoon (zelfstandig) te doen (Luken, 
2010). Docenten hebben een opdracht om hun cursisten reflectieve denkgewoontes bij te brengen. 
Door het eigen maken van reflectieve denkgewoontes zullen cursisten anders gaan leren (Marzano et 
al, 2005). Zelfstandig reflecteren is echter niet alleen voor cursisten heel erg moeilijk maar ook voor 
veel docenten. Er moet beter gereflecteerd worden en cursisten en docenten moeten daar beter bij 
begeleid worden (Mittendorf, van der Donk & Gellevij, 2013). 

Reflecteren kan geleerd worden door op meerdere manieren te reflecteren met aanwijzingen, tips en 
houvast, zodat cursisten een eigen weg kunnen vinden in het (leren) reflecteren Begeleiders  moeten 
alert zijn op de eigen begeleidersstijl ten opzichte van de leeroriëntatie van diegene die begeleid 
worden (Korthagen, 1998).  De docent/begeleider is rolmodel en moet tevens het gebruik van 
denkgewoontes bij zijn cursisten bekrachtigen door publiekelijk of privé feedback te geven (Marzano 
et al, 2005). 

Binnen onze opleiding hebben wij negatieve ervaringen met reflecteren opgedaan. Ik moet echter ook 
eerlijk zijn.  De opleiding heeft  reflecteren een onderdeel van het programma gemaakt  terwijl de 
docenten er zelf praktisch geen kennis en ervaring in hadden en er ook geen scholing in gevolgd 
hebben. Reflecteren is zinvol om keuzeprocessen te kunnen begeleiden en bewustwording te creëren 
zowel bij docenten als cursisten. Reflecteren kan werken als er  rekening gehouden wordt met de 
invloed van de sociale omgeving en de complexiteit waar cursisten mee te maken krijgen bij het 
maken van verbindingen, overzicht en keuzes. Hiervoor moeten er flexibele reflectie-instrumenten, 
gebaseerd op de individuele cursist, ingezet kunnen worden Om reflecteren echter tot een succesvol 
onderwijsonderdeel te kunnen maken zullen de docenten eerst zelf bewust en bekwaam moeten zijn 
voordat zij het kunnen gaan leren aan hun cursisten. Pas hierna kan reflecteren zinvol worden. 
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