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2. Inleiding 

In het kader van de master Professioneel Meesterschap is in de opleiding Commercieel 

Medewerker Bank en Verzekeren onderzoek verricht naar verbeteringen die het 

diplomarendement van de cursisten Bank en Verzekeren zou kunnen verhogen (Kroskinski, 

2014). Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat de verhoudingen tussen docenten en 

cursisten niet optimaal zijn en dat didactische en relationele vaardigheden te weinig worden 

toegepast door de docenten. 

In verband met onvoldoende instroom van nieuwe cursisten is de opleiding Commercieel 

Medewerker Bank en Verzekeringen met ingang van het cursusjaar 2013-2014 stopgezet en 

zijn de nog aanwezige cursisten overgeplaatst naar andere opleidingen of andere ROC’s.  Om 

het vervolg van mijn onderzoek toch handen en voeten te kunnen geven is er gekozen om een 

interventie te gaan doen die zowel het verbeteren van relationele contacten als didactische 

vaardigheden beoogt, namelijk reflecteren met cursisten. Dit interventieplan is een uitwerking 

voor mijn interventie. In dit interventieplan wordt eerst de context en de diagnose van het 

probleem beschreven waarna middels de redeneerketens toegewerkt wordt naar het 

arrangement van de interventie.  Om het effect van de interventie te kunnen meten is er 

gebruik gemaakt van een proefgroep waarbij middels voor- en nametingen de resultaten zijn 

vastgesteld.  
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3. Context 

Met de opmars van Focus op Vakmanschap, wat vanaf schooljaar 2014-2015 ingezet moet 

worden, worden de opleidingen binnen het mbo geherstructureerd. Binnen het ROC Nova 

College is gekozen voor het inzetten van vijf leerlijnen waaraan een lessenplan gekoppeld 

moet worden. Eén van die leerlijnen is de reflectieleerlijn. Bij het herontwerpen worden hier 

de lessen studieloopbaanbegeleiding aan gekoppeld. Binnen het ROC Nova College  wordt er 

in principe gewerkt met de voorgeschreven methode Connect. Hierin staat onder het 

hoofdstuk effectief studeren een stuk over reflecteren waarbij gebruik gemaakt wordt van een 

digitale zelfstudie methode. Deze korte methode zorgt er niet voor dat cursisten vaardigheid 

krijgen en bekwaam in reflecteren worden.  Het oefenen met reflecteren en het verwerven van 

vaardigheden zal  met de begeleiding van een docent moeten plaatsvinden. Binnen het ROC 

Nova College gaan alle opleidingen verschillend met reflecteren om en is er geen specifieke 

scholing voor docenten omtrent reflecteren.  Er zit een basis van reflecteren in de leergang 

studieloopbaanbegeleiding, maar dit is voornamelijk gericht op welke methodes er gebruikt 

kunnen worden voor het invullen van reflectieverslagen in plaats van op het trainen van 

reflectievaardigheden van de  docenten. Docenten moeten zich ervan bewust worden wat 

reflecteren precies is, waar ze aan moeten voldoen,  wat je ermee kan bereiken en hoe je het 

op diverse manieren kunt toepassen in gesprekken. Wanneer dit bereikt wordt dan kunnen we 

pas echt spreken over een reflectieleerlijn.  

Wanneer docenten bewust gaan reflecteren tijdens hun lessen dan kunnen cursisten dit als 

meer aandacht op vatten. Volgens Deci & Ryan (2000) is motivatie een product van de 

interactie tussen docent en cursist. Alleen al het vooruitzicht op waardering en erkenning kan 

de motivatieprocessen in het brein stimuleren (Nelis & Sark, 2009). Een affectieve relatie 

tussen docent en cursist is een betekenisvolle factor voor het beïnvloeden van het leergedrag 

en de leeropbrengst van de cursist. Daarnaast haalt de docent zingeving en een mate van 

voldoening uit het omgaan met cursisten (Koomen, Spilt, Roorda, Oort & Thijs, 2011). Voor 

beide partijen heeft reflecteren dus zin. 
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4. Diagnose van de situatie 

Docenten in het middelbaar beroepsonderwijs zijn geen opleiders  naar het examen van een 

vak maar centraal staat dat het begeleiders zijn van jonge mensen naar arbeid en een plek in 

de maatschappij (Bruin & Münstermann, 2012). De bekwaamheidseisen van de 

Onderwijscoöperatie gaan uit van de driedeling vakinhoudelijk, vakdidactisch en 

pedagogisch. Mbo-docenten hebben behoefte aan scholing op het gebied van didactische 

vaardigheden  met betrekking tot de relatie tussen docent en cursist (Bruin et al, 2012). Op 

pedagogisch gebied is er behoefte aan scholing op het gebied van het begeleiden van 

cursisten, onder andere  op het gebied van sociaal emotionele problematiek. Mbo-docenten 

geven aan behoefte te hebben aan scholingsactiviteiten omtrent leren reflecteren (Bruin et al, 

2012). Dit sluit aan bij conclusies die getrokken zijn in het onderzoek leidend naar dit 

interventieplan (Kroskinski, 2014).  

4.1 Wat is reflecteren: 

Het begrip  reflectie is in de literatuur veelvuldig omschreven maar volgens Korthagen (2001) 

is er geen algemeen aanvaarde definitie van reflectie. Korthagen (1992 a) definieert reflectie 

zelf als volgt: Iemand reflecteert als hij of zij zijn of haar ervaringen en/of kennis probeert te 

herstructureren. Reflectie is een vorm van denken waarbij aannames, vooronderstellingen en 

zienswijzen verstoord worden waardoor denkkaders gaan ‘schuiven’.  Er wordt een brug 

geslagen tussen een nieuw perspectief en een bestaande denkwijze, het herkaderen. Door het 

herkaderen  ontstaan nieuwe handelingsmogelijkheden (Benammar, Schaik van, Sparreboom, 

Vrolijk & Wortman, 2011). Den Boer en Stukker (2012), Van Loon (2011) en Mittendorf 

(2010) beschrijven reflectie als: “Reflectie is het verwerken van betekenisvolle ervaringen, 

gericht op nieuwe inzichten en vervolgacties voor de toekomst”.  In het proces van reflectie 

onderscheiden zij drie belangrijke elementen: een betekenisvolle ervaring, inzicht en 

actie/verbetering (zie figuur 1). Met een ‘betekenisvolle ervaring’ wordt een concrete, 

praktische ervaring waar een gevoel aan gekoppeld is bedoeld. Dit is niet voor iedereen gelijk 

(Mittendorf, Van der Donk & Gellevij, 2013). 



  
C.M. Kroskinski 
Master Professioneel Meesterschap 
Interventieplan versie 2                                       5 

 

Figuur 1:  Reflectieproces in schema, Mittendorf, Van der Donk & Gellevij (2012). Saxion Hogescholen 

Reflecteren is een vaardigheid die te leren valt voor mbo cursisten.  Voorwaarde voor het 

leren reflecteren is dat de cursist in staat moet zijn om abstract te denken wat zich gedurende 

de adolescentie ontwikkelt. In de adolescentie gaat de cursist steeds meer nadenken over 

zichzelf en de sociale werkelijkheid waarvan de cursist deel uitmaakt. Het is belangrijk dat de 

cursist kan nadenken over het eigen gedrag en het effect daarvan op anderen om te kunnen 

reflecteren (Groen, 2006). Mittendorf et al. noemen dit in hun reflectieproces  ‘Inzicht’. Het 

derde element uit het reflectieproces van Mittendorf et al. is  gericht op verbeteracties of op 

acties voor de toekomst. Het is een vereiste voor een effectief reflectieproces dat er een 

bewuste actie uit komt die doelgericht kan worden ingezet.  Door de actie kan de cursist zich 

verder ontwikkelen (Vos & Vlas, 2007).  

Reflectie is geen denken of evalueren. Bij denken hoeft de terugblik op een concrete ervaring 

niet altijd aanwezig te zijn en kan alleen over abstracties en over het heden gaan (Vos & Vlas, 

2007). Bij evaluatie hoeft de evaluatie niet gekoppeld te worden aan een te ondernemen actie, 

het gaat voornamelijk over het terugkijken op een ervaring of situatie. Het voornemen tot 

actie zorgt er voor dat er al sprake is van een persoonlijke betekenisgeving. Evaluatie hoeft 

geen betrekking te hebben op een persoonsgerichte verandering of op de rol van een persoon 

(Vos & Vlas, 2007).  

Het mbo leidt op tot een bepaald beroep. Voor het goed kunnen uitoefenen van een beroep 

heeft een cursist kennis, vaardigheden en een passende beroepshouding nodig (Korthagen, 

Koster, Melief & Tigchelaar, 2002). In het mbo zou de theorie niet het uitgangspunt moeten 

zijn maar al eerder opgedane ervaringen en (praktijk)ervaringen tijdens de opleiding zouden 

de cursist moeten aanzetten tot het zichzelf vragen stellen. Hiermee construeert en verbindt 
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kennis zich met al bestaande kennis en opvattingen.  Deze benadering noemt men de 

inductieve benadering. De sleutel  in het construeren van kennis is in deze benadering 

reflectie. Door te reflecteren legt de cursist verbanden, worden er nieuwe vragen 

geformuleerd op basis van de ervaringen en worden nieuwe elementen in het kennisbestand 

geïntegreerd. Wanneer de cursist dit kan, dan is de cursist ook competent om zelfstandig 

verder te leren in het beroep (Korthagen et al, 2002). Door het ontwikkelen van reflectieve 

denkgewoontes zullen cursisten beter en effectiever leren. Cursisten gaan meer profiteren van 

de taken en opdrachten die ze op school uitvoeren omdat ze leren eisen aan zichzelf te stellen 

en de wijze waarop ze deze taken en opdrachten uitvoeren door reflectieve denkgewoontes zal 

veranderen (Marzano & Miedema, 2005). Door gebruik te maken van reflectie kunnen de drie 

aspecten van leren: de theorie, het handelen in de praktijk en de cursist geïntegreerd worden 

(zie figuur 1)( Korthagen et al, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vermogen te reflecteren wordt gezien als een belangrijk leerdoel voor cursisten 

(Kinkhorst, 2010). Wanneer cursisten kunnen reflecteren op het eigen leren zouden de 

cursisten meer motivatie hebben voor hun eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling en 

meer zelfsturend gedrag gaan vertonen (Mittendorf et al, 2013). Uit onderzoeken blijkt echter 

dat cursisten een aversie hebben tegen reflecteren en slechts reflecteren omdat het “moet” 

(Meijers, Kuijpers & Winters, 2010). Cursisten weten onvoldoende wat reflecteren precies 

inhoudt terwijl ze het wel moeten toepassen (Zijlstra & Meijers, 2006). De meeste cursisten 

leggen bij reflecteren niet de verbinding met zichzelf en onderwijsactiviteiten die met 

reflecteren te maken hebben worden niet serieus genomen en als een verplicht iets gezien 

(Kinkhorst, 2010). Volgens Luken (2010) kan reflecteren in tegenstelling tot wat reflecteren 

reflectie 

theorie 

persoon praktijk 

Figuur 2: Reflectie als integratie van drie aspecten (Korthagen et al, 2002) 
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beoogt, ook negatieve gevolgen hebben zoals depressie en piekeren. In het onderwijs gaat 

men er te veel van uit dat cursisten al kunnen reflecteren, of het reflecteren wel zullen leren 

door het gewoon (zelfstandig) te doen (Luken, 2010). Cursisten worden bijna vanaf de eerste 

dag op school verplicht tot reflectie. Dit bestaat  vaak uit schrijfopdrachten waarbij antwoord 

gegeven moet worden op een aantal standaardvragen (Luken, 2010). Reflecteren is hierdoor 

meer een ritueel geworden en heeft aan betekenis verloren (Kinkhorst, 2002 en Mittendorff & 

den Brok, 2007).  Goed 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 begeleidt worden (Mittendorf et al., 2013). 

 

4.2 De rol van de docent/begeleider 

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). 

Tijdens het begeleiden van reflectie worden verschillen zichtbaar tussen cursisten omdat 

cursisten elk een eigen leerstijl hebben. Er wordt hierbij gesproken over intern en extern 

georiënteerde cursisten. Intern georiënteerde cursisten zijn heel goed in staat om op hun eigen 

handelen te reflecteren en leren door reflectie op de eigen ervaringen waardoor er weinig 

begeleiding nodig is. Extern georiënteerde cursisten hebben behoefte aan veel houvast van 

hun begeleider in het leren reflecteren. Belangrijk is het om op meerdere manier te reflecteren 

met aanwijzingen, tips en houvast, zodat cursisten een eigen weg kunnen vinden in het (leren) 

reflecteren. Als cursisten het gevoel krijgen dat ze iets moeten doen waarvan ze niets leren is 

er een afbreuk risico. Begeleiders  moeten alert zijn op hun eigen begeleidingsstijl 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). 

 

4.3 De rol van de studieloopbaanbegeleider 

Studieloopbaanbegeleiding gaat niet alleen om de professionele ontwikkeling (hoe kan ik 

mijn werk beter doen) maar ook om de persoonlijke ontwikkeling. Bij reflectie gaat het vooral 

om wie je bent als persoon. Het kan echter ook gaan om wie je bent als docent. Hiervoor heeft 
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Korthagen de kernreflectie ontwikkeld. Korthagen en Vasalos (2005) hebben op basis van de 

logische niveaus van Bateson (1972) het ui-model, met zes verschillende lagen van reflectie 

geformuleerd. De lagen lopen van buiten naar binnen waarbij het buitenste niveau reflectie op 

de omgeving is en waarna het gedrag, vaardigheden, waarden, normen en overtuigingen, 

identiteit en persoonlijkheid naar binnen toe, volgen. Korthagen en Vasalos (2005) spreken 

over kernreflectie wanneer de reflectie zich richt op de binnenste twee lagen, identiteit en 

persoonlijkheid en zingeving. 

 

 

Omgeving 

Gedrag 

Vaardigheden 

Overtuiging 
Waarden en Normen 
Identiteit 
Persoonlijkheid 
Zingeving 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Het ui-model (Korthagen & Vasalos, 2005) 

 

Studieloopbaanbegleiding (SLB) focust zich meestal op de buitenste drie lagen (omgeving, 

gedrag en vaardigheden). De studieloopbegeleider (slb’er) kan winst behalen wanneer deze 

meer tot de kern weet door te dringen waardoor de slb’er bij de motieven en ambities van die 

cursist komt. De slb’er moet willen bereiken dat de cursist meer inzicht krijgt in zijn 

overtuigingen, waarden en normen, identiteit en persoonlijkheid en zingeving. Wat wil ik met 

mijn leven? Wie ben ik eigenlijk? (Mittendorf et al., 2013). Volgens Mittendorf (2010) is de 

dialoog tussen slb’er en student cruciaal voor het vormgeven van reflectie binnen SLB. 

Volgens Mittendorf (2010) moet een slb’er aan het volgende voldoen: 

- Er moet een relatie/vertrouwensband aanwezig zijn 

- Er moeten reflectieve vragen gesteld worden 
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- Er moet actief geluisterd en doorgevraagd worden door de slb’er 

- Er moet ingegaan worden op persoonlijke zaken van de cursist 

- De cursist mag (mede) de agenda bepalen 

- Opdrachten moeten inhoudelijk besproken worden in plaats van dat ze alleen 

afgevinkt worden 

- Betekenisvolle praktijkervaringen van de cursist worden besproken 

- De cursist als persoon (persoonlijke ontwikkeling) wordt centraal gesteld in plaats van 

de studievoortgang 

- De slb’er helpt bij het vormgeven van zinvolle vervolgacties 

Slb’ers voeren op hun eigen manier gesprekken met hun cursisten, soms pedagogisch gericht, 

soms op de persoon of soms op de vakinhoud (Mittendorf, den Brok & Beijaard, 2011). Het is 

in ieder geval belangrijk dat de slb’er persoonlijk geïnteresseerd is in de cursist (Mittendorf et 

al., 2008). Daarnaast moet de slb’er ervaring hebben met de beroepspraktijk (Den Boer, 

Mittendorf & Sjenitzer, 2004). Een slb’er moet zich richten op de talenten en kwaliteiten van 

zijn cursist in plaats van op deficiënties, wat nu vaak het geval is. Ook met de slb’er over een 

netwerk beschikken, niet alleen voor zijn eigen kennis en vaardigheden, maar ook om de 

cursist verder mee te kunnen helpen (Gerretsen, 2011).   

 4.4 Wat is er nodig voor reflectieonderwijs 

Naast een succesvolle stimulerende leeromgeving heeft Kinkhorst (2010) gekeken naar 

specifieke elementen die van belang zijn voor goed reflectieonderwijs. Zijn ontwerpregels 

sluiten aan bij de motivaties en cognitieve vermogens van de cursist. Kinkhorst (2010) 

hanteert de volgende zeven ontwerpregels voor reflectieonderwijs: 

1. Reflectie in objecten en doelen definiëren 

2. Dialoog als katalysator van reflectie organiseren 

3. Reflectie in activiteiten en resultaten organiseren 

4. Reflectie aan betekenisvolle ervaringen en motivaties van cursisten verbinden 

5. Deelvaardigheden oefenen en daarvoor benodigde relevante kennis aanbieden 

6. Zorg voor expliciete beoordelingscriteria die aansluiten bij het startniveau 

7. De opleider is het rolmodel voor wat betreft reflectie  
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4.5 Leren reflecteren 

Zoals eerder aangegeven moet de cursist reflecteren leren. Groen (2006) heeft op basis van 

het schema van reflectievaardigheid van Elshout-Mohr en de reflectiespiraal van Korthagen 

een overzicht gemaakt over hoe de vaardigheid in reflecteren opgebouwd kan worden. Groen 

(2006) gaat daarbij uit van drie niveaus: beginfase, tussenfase en gevorderde fase. In de 

beginfase heb je gerichte opdrachten met een heldere vraagstelling nodig die uitgaan van de 

cursist in zijn/haar privé-situatie. Deze opdrachten moeten de bewustwording van de 

betekenisvolle ervaring stimuleren en de nieuwsgierigheid naar het handelen van het eigen 

gedrag opwekken. Hiermee leert de cursist welke vragen er gesteld kunnen worden. Voor het 

reflecteren in de tussenfase is een (semi)beroepscontext nodig waarin de cursist ervaring kan 

opdoen alsmede aanbod heeft van theorie die gericht is op de beroepsuitoefening. Deze 

koppeling is noodzakelijk om het eigen professioneel handelen te kunnen analyseren en het 

handelingsrepertoire uit te breiden. Bij reflecteren op gevorderd niveau is de cursist 

zelfsturend en heeft behoefte aan de beroepscontext om verdere ervaring op te doen. De 

cursist heeft een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk en reflecteert voortdurend op 

eigen handelen (Groen, 2006). 

 

4.6 Hulpmiddelen bij het leren reflecteren 

Bij het reflecteren moet de begeleider de ideale omstandigheden waarbinnen cursisten 

reflecteren creëren en bewaken. Iedere begeleider zal dit op zijn eigen manier doen. De 

begeleider zorgt voor het aanwezig zijn van het stappenplan, de tijdbewaking, het 

schrijfmateriaal en zorgt voor een ruimte, liefst niet de normale klasomgeving, zodat men zich 

vrij voelt (Benammar et al., 2011).  

Benammar et al. (2011) hebben een overzicht gemaakt welke tools ingezet kunnen worden 

(zie figuur 4). De reflectietools zijn methoden die gebruikt worden om tot inzicht te komen. 

Het doel van de tools is het kweken van een bewustzijn door het versterken van de reflectieve 

houding. De reflectietools zijn niet gericht op het vinden van een oplossing maar moeten 

inbrenger en deelnemer tot nadenken aanzetten. 

Voor het begeleiden van reflectietools zijn enkele Socratische gespreksregels vooraf geschikt 

doordat deze regels structuur bieden waardoor er rust en veiligheid in de groep ontstaan. 

- De cursisten geven de inhoud aan het gesprek op basis van hun ervaringen, de 

begeleider bewaakt de structuur. 
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- Laat cursisten een hand opsteken als ze wat willen zeggen zodat de rust bewaard blijft. 

- Laat cursisten belangrijke zaken herhalen. Het bevordert het luisteren en 

betrokkenheid. Het moet wel concreet blijven. 

- Leer cursisten niet voor zichzelf te denken maar met de inbrenger mee denken! 

- Geen ja maar, maar, ja en laten gebruiken om discussies te vermijden. 

- De begeleider moet non-verbale signalen leren herkennen om hier op het goede 

moment op in te kunnen gaan (Benammar et al., 2011). 

Reflectieoefeningen beginnen met het verhelderen van het reflectieonderwerp. Het kan gaan 

om een probleem maar ook om een positieve ervaring. Benammar et al. (2011) maken gebruik 

van de Situatie/Prikkel/Vraag-methode. Elk onderdeel wordt door de inbrenger in één á twee 

zinnen weergegeven. Door deze methode moet de inbrenger focussen en brengt de inbrenger 

meteen in het reflectieproces. In deze methode mag geen conclusie, oplossing of 

waardeoordeel naar voren komen omdat anders het reflectieproces geen kans krijgt. Nadat de 

Situatie/Prikkel/Vraag-methode goed verlopen is mogen de deelnemers open, niet suggestieve 

vragen stellen om de Situatie/Prikkel/Vraag te verhelderen. Hierbij kan goed gebruik gemaakt 

worden van de 4xW en 1xH methode (wie, wat , waar, wanneer en hoe). Op basis van de 

groepsgrootte en de Situatie/Prikkel/Vraag beslist de begeleider welke reflectietool gebruikt 

gaat worden (Benammar et al., 2011).  

Tabel 1: overzicht reflectietools (Benammar et al., 2011) 
 
Reflectietool Wat leert het aan? In het kort Gebaseerd op 

werk van: 
Brainstormreflectie Analytisch vermogen Nieuwe invalshoeken leren door vrije 

associaties te ordenen en achterliggende 
vragen te onderzoeken 

J. Hendriksen 

Lijnreflectie Creatief denken Op een oorspronkelijke en creatieve 
manier leren denken over de kwaliteit 
van iets met als doel dit te behouden of 
te verbeteren: plan van aanpak 

H. Procee  

Metafoorreflectie Oordeelsvorming De inbrenger kijkt vanuit verschillende 
invalshoeken naar de ervaring 

J. Hendriksen 

Puntreflectie Oordeelsvorming Oprekken van denkkaders door vanuit 
andere perspectieven naar de werkwijze 
te kijken 

H. Procee 

Scenarioreflectie Bewust besluiten Nadenken over belangrijkste waarden 
in het leven en een beeld geven van de 
gewenste toekomst. Doel is om bewuste 
beslissingen te nemen 

H. Schwaab 

Socratisch gesprek Kritisch en creatief 
denken 

Beter begrijpen van elkaars 
standpunten. Eventueel komen tot 
consensus of tot respect voor elkaars 

H. Schwaab 
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standpunten. Een onderzoekende 
houding. 

Spiraalreflectie Kritisch en creatief 
denken 

De inbrenger helpen om vat te krijgen 
op de relatie tussen willen, voelen, 
denken en doen van hemzelf ten 
opzichte van de 
betrokkene(n).Bewustwording wordt 
geoefend. 

F. Korthagen 

Succesreflectie Analyseren Reflecteren op praktijkervaringen. 
Positieve ervaringen leiden tot 
enthousiasme en betrokkenheid en door 
deze te delen komt reflectie op gang. 

F. Korthagen, K. Melief 
en A. Tigchelaar 

Waarderende reflectie Ontwerpen Vat krijgen op het waarom bepaalde 
ervaringen zo goed verlopen. TOP-
ervaringen staan centraal. Hoe zou de 
omgeving eruit zien als de ervaringen 
regelmatig zo goed zijn. 

D. Cooperrider 

In de literatuur over reflecteren wordt veelvuldig Korthagen genoemd. Omdat zijn modellen 

een belangrijk onderdeel van reflecteren zijn geworden een nadere uitleg over zijn modellen 

voor reflectie.  

Het spiraalmodel voor reflectie: 

Om structuur in het reflecteren aan te brengen en om cursisten de mogelijkheid te bieden om 

in toenemende mate onafhankelijk van een begeleider te reflecteren heeft Korthagen (1982) 

vijf fasen onderscheiden die doorlopen moeten worden. Fase 5 is meteen de eerste fase van de 

volgende cyclus zodat er gesproken wordt over een spiraalmodel voor reflectie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figuur 4: Spiraalmodel voor reflectie (Korthagen ,1982) 
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3 

2 

1 

5 

Alternatieven ontwikkelen en daaruit 
kiezen 

Formuleren van essentiële 
aspecten 

uitproberen 

Handelen/ervaring 
opdoen 

terugblikken 



  
C.M. Kroskinski 
Master Professioneel Meesterschap 
Interventieplan versie 2                                       13 

Bij het spiraalmodel worden een drietal standaardvragen gesteld: 

In fase 2: Wat is er gebeurd? 

In fase 3: Wat vond ik daarin belangrijk? 

In fase 4: Tot welke voornemens of leerwensen leidt dat? 

 

In fase 3 leidt de reflectie tot bewustwording van wat essentieel is voor diegene die 

reflecteert. In fase 2 moeten die vragen gesteld worden zodat in fase drie tot de kern van de 

vraagstelling gekomen kan worden. Hiervoor heeft Korthagen een tabel gemaakt die helpen 

tot verdere specificering in fase 2. 

 
Tabel 2: Concretiseervragen bij fase 2 (Korthagen, 1993b) 

0. Wat was de context? 

1. Wat wilde ik?       5.    Wat wilde de anderen? 

2. Wat voelde ik?       6.    Wat voelden de anderen? 

3. Wat dacht ik? 7. Wat dachten de anderen? 

8. Wat deed ik? 8. Wat deden de anderen? 

 
Aan de reflectiespiraal heeft Korthagen (2002) begeleidersvaardigheden toegevoegd. In fase 1 

moet de begeleider helpen bij het creëren van een geschikte leerervaring. In fase 2 moet de 

begeleider gebruik maken van vaardigheden als acceptatie, empathie, concretiseren en 

echtheid. In fase 3 vult de begeleider fase 2 aan met confronteren, generaliseren, hier-en-nu 

gebruiken en helpen expliciteren. In fase 4 gebruikt de begeleider alle voorgaande 

vaardigheden en helpt bij het bedenken van oplossingen en tot het komen van een keuze. In 

fase 5 moet de begeleider zorgen voor continuering van het leerproces zodat er weer verder 

gegaan kan worden met fase 1.  

Model van kernreflectie: 

Soms lukt het niet om met het spiraalmodel van reflectie verandering teweeg te brengen. Het 

spiraalmodel van reflectie functioneert vooral op omgeving, gedrag, vaardigheden en 

overtuigingen/waarden en normen, de buitenste ringen van het ui-model. Moet er verder 

gekeken worden naar de twee binnenste ringen van het ui-model, identiteit/persoonlijkheid en 

zingeving dan spreken Korthagen & Vasalos (2002) over kernreflectie. Bij kernreflectie wordt 

er gekeken naar het spanningsveld dat te maken heeft met de kern van de persoon en kunnen 

de kernkwaliteiten geactiveerd worden. Het gaat er uiteindelijk om dat de binnenste niveaus 

van het ui-model de buitenste niveaus gaan beïnvloeden (Korthagen & Vasalos, 2002). 
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Figuur 5: De fasen bij kernreflectie (Korthagen  & Vasalos,2002) 

 

 

4.7 Wat levert reflecteren op 

Reflecteren zorgt dat cursisten meer gemotiveerd raken. Cursisten gaan op zoek naar kennis 

en het opdoen van nieuwe ervaringen (Marzano et al, 2005). Volgens het boek ‘The 

Reflective Practitioner’ van Schön (1983) vraagt de arbeidsmarkt in toenemende mate naar 

werknemers die zelf in staat zijn hun loopbaan te sturen. Met reflectie wordt de impliciete 

kennis en vakkundigheid vergroot, wat een verschil maakt tussen vakkundige en minder 

vakkundige werknemers. Reflecteren bereidt onze cursisten op hun toekomst voor! 

  

4 

3 

2 

1 

5 

Actualisatie van kernkwaliteit(en)   
Hoe kun je deze kernkwaliteit(en) 
inzetten?             

Bewustwording van 
kernkwaliteit(en)        
Welke kernkwaliteit is 
nodig om de beperking(en) 
te overwinnen? 

 

 

uitproberen 

Handelen/ervaring 
opdoen 

Tegen welk probleem 
liep of loop je op? 

a. Bewustwording doeltoestand 
Wat wil(de) je eigenlijk graag bereiken of creëren? 

b. Bewustwording beperkingen 
(gedrag, gevoelens, beelden, overtuigingen) 
Hoe beperk(te) je jezelf om dat te bereiken? 
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5.Redeneerketens 

Op grond van de bevindingen in het analyseverslag (Kroskinski, 2014), de huidige stand van 

zaken met betrekking tot reflecteren binnen het ROC Nova College en het theoretisch kader is 

ervoor gekozen om een workshop reflecteren voor docenten te organiseren. Doel van de 

workshop is het verdiepen van het theoretisch begrip rondom reflecteren en het aanreiken van 

handvatten zodat docenten beter gebruik kunnen maken van reflectietools en – methodieken 

dan voornamelijk op papier reflecteren. 

Interventie Mechanisme Outcome 
Laten nadenken over eigen 
reflectiecapaciteiten. 

Het inzetten van een 
reflectietool wat leidt tot 
nadenken over en 
bewustwording van de eigen 
reflectiecapaciteiten. 

Docenten hebben inzicht in 
hun eigen 
reflectiecapaciteiten. 

 

Interventie Mechanisme Outcome 
De theorie achter reflecteren 
uitleggen met o.a. aandacht 
voor verschil tussen 
evalueren en reflecteren, nut 
van reflecteren uitleggen, de 
rol van de docent bij 
reflecteren uitleggen. 

Informatie geven leidt tot 
verbreding en verdieping van 
aanwezige kennis over 
reflecteren. 

Docenten hebben inzicht in 
het belang van reflecteren, de 
verschillende niveaus van 
reflecteren en hun eigen rol 
daarbij.  

 

Interventie Mechanisme Outcome 
Uitleggen wat er voor nodig 
is om goed te kunnen 
reflecteren en uitleggen wat 
reflecteren voor meerwaarde 
kan hebben voor cursisten. 

Informatie geven leidt tot 
verbreding en verdieping van 
aanwezige kennis over wat er 
nodig is om goed te kunnen 
reflecteren en wat het 
cursisten kan opleveren. 

Docenten hebben inzicht in 
wat er nodig is om goed te 
kunnen reflecteren en wat 
reflecteren cursisten kan 
opleveren. 

 

Interventie Mechanisme Outcome 
Behandelen welke vragen bij 
reflectie gebruikt kunnen 
worden. 

Verbreding en verdieping 
van de verschillende 
vraagmethodes. 

Docenten beschikken over 
een breder repertoire aan 
vraagmethoden die toegepast 
kunnen worden bij het 
reflecteren.  
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Interventie Mechanisme Outcome 
Oefenen met verschillende 
reflectiemethodieken. 

Door te oefenen: ervaren 
docenten het belang van 
reflectie, maken zij zich de 
verschillende reflectietools 
eigen. 

Docenten beschikken over de 
vaardigheid tot het toepassen 
van nieuwe 
reflectiemethoden in de 
lessen. 

 

Interventie Mechanisme Outcome 
Het aanreiken van 
reflectietools die docenten 
kunnen inzetten. 

Door instrumenten aan te 
reiken vergroten docenten 
hun didactisch repertoire. 

Docenten beschikken over 
een grotere toolbox waaruit 
docenten kunnen kiezen hoe 
zij met hun cursisten willen 
reflecteren. 
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6. Beschrijving van het arrangement 

Het arrangement bestaat uit een workshop voor docenten rondom het onderwerp reflecteren. 

In deze workshop zal de theorie rondom reflecteren behandeld worden. Tevens zal er in 

gegaan worden op welke vragen nu reflectief gedrag oproepen en zal er geoefend worden met 

meerdere reflectietools zodat docenten deze in hun lessen kunnen inzetten. Daarnaast krijgen 

de docenten na afloop van de workshop een portfolio mee waarin nog meer gereedschappen 

zitten. 

7. Variabelen en indicatoren voor de resultaat evaluatie 

In het onderzoek van Kroskinski (2014) is naar voren gekomen dat niet alleen de relationele 

band tussen docenten en cursisten moet verbeteren maar ook dat er beter gebruik gemaakt 

moet worden van diverse didactische vaardigheden van docenten om het leren van cursisten te 

ondersteunen. Doordat de opleiding commercieel medewerker Bank en Verzekeringen is 

gestopt en de docenten uit het team niet meer als een team samenwerken is ervoor gekozen 

om de interventie te richten op “nieuwsgierige” docenten binnen het Nova College die hun 

kennis en vaardigheden op het gebied van reflecteren willen verbreden en verdiepen. Om het 

effect van de workshop te kunnen meten zal gebruik gemaakt worden van een 

voorinventarisatie, het periodiek bijhouden van een logboek zowel voor als na de workshop 

alsmede een evaluatieformulier na afloop van de workshop.   

7.1 Bepalen van de benchmark 

Om te bepalen of de workshop effect heeft op het verbreden en verdiepen van de kennis en 

uiteindelijk op het toepassen daarvan door de docenten zal er gebruik gemaakt worden van 

een drietal benchmarks. 

• Voor aanvang van de workshop ontvangt de docent een inventarisatieformulier 

waarbij de voorkennis en de persoonlijke leerdoelen geïnventariseerd worden. Aan het 

eind van de workshop vullen de docenten een evaluatieformulier over de workshop in. 

De eerste benchmark zijn de individueel gestelde leerdoelen op het 

inventarisatieformulier. Deze leerdoelen zullen vergeleken worden met de behaalde 

leerdoelen, gevraagd op het evaluatieformulier. De formulieren zijn opgenomen in 

bijlage 1.  
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• Er zal gebruik gemaakt worden van een reflectiethermometer. Bij aanvang van de 

workshop plaats elke docent zijn/haan naam met een post-it op een thermometer-

schaal van 1 tot 10. Dit is de ervaring/kennis die de docent zich op dat moment zelf 

geeft en is de tweede benchmark.  Bij afloop van de workshop plaatst elke docent 

opnieuw een post-it op de schaal van 1 tot 10. Dit geeft de ervaring/kennis over 

reflecteren aan naar aanleiding van wat er in de workshop behandelt is. Tevens moeten 

de docenten nadenken over hoe zij een stap verder op de schaal kunnen komen. 

• De docenten worden gevraagd één week voorafgaand aan de workshop de 

reflectiemomenten bij te houden middels een logboek. De derde benchmark is de soort 

vragen die de docenten in hun logboek hebben opgenomen. Na afloop van de 

workshop gaan de docenten nogmaals een week lang het reflectiedagboek bijhouden. 

Uit de logboeken kan vervolgens worden opgemaakt wat de doelen waren, welke 

vragen er gesteld zijn, of de doelen bereikt zijn en of er nu andere vragen gesteld zijn 

dan bij het eerste logboek. Het logboek ontwerp is opgenomen in bijlage 2. 
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8. Het arrangement 

Het arrangement is een workshop rondom het thema reflecteren. De workshop wordt in twee 

delen opgesplitst. In het eerste deel van de  workshop wordt de theoretische achtergrond van 

reflecteren behandeld. In het tweede gedeelte van de workshop zullen er oefeningen met 

betrekking tot reflecteren plaatsvinden. Voor de workshop zijn twee leslokalen beschikbaar 

zodat er in het tweede gedeelte van de workshop in groepjes uiteen gegaan kan worden. 

Workshop Reflecteren 
 
Leerdoelen De docent 

• Denkt na over de eigen reflectiecapaciteiten. 
• Weet wat reflecteren en evalueren is. 
• Weet dat reflecteren geleerd moet worden en dat het 

eigen maken van reflecteren in meerdere 
stappen/verdiepingen gaat. 

• Weet wat er nodig is om goed te kunnen reflecteren. 
• Weet wat goed reflecteren kan opleveren bij cursisten. 
• Weet wat de eigen rol is om reflecteren tot een succes te 

kunnen maken. 
• Kan diverse reflectietools toepassen. 

Leerinhoud • Toelichten van de aanleiding en het doel van de 
workshop 

• Activeren voorkennis door met de oefening van de 
thermometer te vragen waar de docenten staan met 
reflecteren en waarom. 

• Het begrip reflecteren helder krijgen. 
• Het verschil tussen evalueren en reflecteren duidelijk 

maken 
• Wat zijn de voorwaarden om te kunnen reflecteren. 
• De niveaus in het reflectieproces verhelderen. 
• Duidelijk krijgen wat er met goed reflecteren 

bewerkstelligt kan worden. 
• De rol van docenten bij reflecteren 
• Kennis maken met verschillende methodes van 

reflecteren  
Opbouw Na introductie van het programma en de docent zal de oefening 

de thermometer gestart worden waarbij alle aanwezigen zichzelf 
kort voorstellen en een post-it plakken op de thermometer met 
een schaal van 1 tot en met 10 wat vervolgd zal worden door 
een presentatie met de belangrijkste theorie over reflecteren op 
een rijtje.  Hierna zal een korte algemene evaluatie over de 
ingevulde logboeken plaatsvinden waarna het tijd is voor een 
korte pauze. Na de pauze zal een reflectieoefening op basis van 
de reflectiekaarten van Nijgh (2006)  plaats vinden. De oefening 
zal een vervolg krijgen met een reflectieoefening gebaseerd op 
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spiraalreflectie van Korthagen (Korthagen et al, 2002). Na de 
twee oefeningen zullen stap twee en drie van de thermometer 
uitgevoerd worden. Alle docenten krijgen een andere kleur post-
it en moeten deze op de schaal 1 tot en met 10 op de 
thermometer plaatsen waar zij denken dat zij naar aanleiding 
van de workshop horen. Hierna moeten zij wat zij nodig hebben 
om de volgende schaal op de thermometer te kunnen bereiken. 
Hierna zal gevraagd worden om het evaluatieformulier over de 
workshop in te vullen en nogmaals aandacht gevraagd worden 
voor het invullen van het logboek voor de na-workshop meting. 

Didactische middelen Discussie. samenwerken, reflecteren. 
Begeleiden en monitoren De workshop vindt plaats door de docent die tevens de 

ontvangen logboeken zal monitoren en terugkoppelen. 
Duur 2 klokuren. 
Leeromgeving Theorielokaal (2 beschikbaar) om in carré en in kleinere 

groepjes te kunnen werken. 
Leermiddelen PowerPoint presentatie behorend bij de theorie en opdrachten, 

eveneens beschikbaar gesteld voor de deelnemers op papier. Het 
logboek en het inventarisatieformulier zijn digitale bestanden 
die via de schoolmail verzonden worden. De thermometer wordt 
op papier op de muur opgehangen en zal beplakt worden met 
post-it in verschillende kleuren zodat er verschil te zien is 
tussen het begin en het eind van de workshop. Daarnaast zal er 
een reader uitgereikt worden met vraagstellingen en tools die 
voor reflecteren gebruikt kunnen worden.  
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BIJLAGE 1 

Inventarisatieformulier voor de deelnemers aan de workshop “bewust 
onbewust reflecteren met cursisten” 

 

1. Wat betekent het begrip  “reflecteren” voor jou?  
 
 
 

2. Heb jij al eerder scholing  over reflecteren gevolgd? 
 
 
 

3. Zo ja, hoe lang is dit ongeveer geleden? 

 

 

4. Kun je een aantal voor jou bekende begrippen, die te maken hebben met reflecteren, 
opschrijven? 

 

 

5. Wat zijn jouw persoonlijke leerdoelen voor deze workshop? 

 

 

6. Wat is voor jou de belangrijkste reden om mee te willen doen aan deze workshop? ( één 
reden mogelijk)  

 

7. Uit hoofde van welke rol in het onderwijs ga je deze workshop volgen? (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk) 

o Docent 
o Studieloopbaanbeleider 
o Bpv-begeleider 
o Anders, nl……………………………………………… 

 
 

8. Hoe groot is jouw aanstelling bij het Nova College in fte? 
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9. Bij welke Unit en opleiding ben je werkzaam? 
 
 
 

10. Hoe lang ben je in het onderwijs werkzaam? 

 

11. Wat is jouw achtergrond met betrekking tot  het onderwijs? 
o Altijd docent geweest 
o Zij-instromer 

 
12. Wat is je geslacht? 
o Mannelijk 
o Vrouwelijk 

 

13. Wat is je leeftijd? 

 

 

Bedankt voor het invullen!  
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BIJLAGE 2 

 

Beste deelnemers aan de workshop “bewust onbewust reflecteren met cursisten”, 

Bijgaand treft je het format aan voor het logboek.  Ik wil jullie vragen dit logboek één week lang bij te houden en het mij daarna, maar uiterlijk 10 februari te 
mailen. De ingevulde logboeken zal ik analyseren en in de workshop gebruiken. Na de workshop wil ik jullie nogmaals vragen één week lang dit logboek bij 
te houden waarna ik deze graag retour ontvang vóór 22 februari. Ik zal jullie hierna deelgenoot maken in de uitkomsten uit het logboek onderzoek.  

Het is de bedoeling dat elk cursistengesprek die je komende week voert, gaat bijhouden in een logboek, hoe klein/lang de gesprekken ook zijn met de 
cursist. Op deze manier kunnen wij een beeld krijgen op welke manier je reflecteert. Het is niet de bedoeling dat je nu extra gesprekken gaat inplannen, 
houd je normale planning aan.  Mocht je onvoldoende ruimte hebben dan kun je het document gewoon verder door kopiëren. Ik heb het format niet 
beveiligd zodat je alle informatie erin kwijt kan. 

Naam deelnemer workshop: 

Bijgehouden van ……….     tot en met ………. Februari 

Datum Rol: 
 * 

Plek 
* 

Voornaam 
cursist 

Doel van 
het 
gesprek 

Verwachting van het 
gesprek 

Welke vragen heb je 
gesteld? 
 

Reactie van de 
cursist in 
kernwoorden 

Reflectie: 
Ben je tevreden?* 
Waarom wel/niet? 

Duur 
van het 
gesprek 
in 
minuten 

 
 
 
 
 

docent/
slb/ 
bpv-
begeleid
er 

buiten/ 
gang/klas/
kantine/ 
bedrijf 

     Ja/nee 
Omdat: 

 

 
 
 
 

docent/
slb/ 
bpv-
begeleid

buiten/ 
gang/klas/
kantine/  
bedrijf 

     Ja/nee 
Omdat: 

 



  
C.M. Kroskinski 
Master Professioneel Meesterschap 
Interventieplan versie 2                                       26 

 
 

er 

 
 
 
 
 

docent/
slb/ 
bpv-
begeleid
er 
 

buiten/ 
gang/klas/
kantine/ 
bedrijf 

     Ja/nee 
Omdat: 

 

 
 
 
 
 

docent/
slb/ 
bpv-
begeleid
er 

buiten/ 
gang/klas/
kantine/ 
bedrijf 

     Ja/nee 
Omdat: 

 

 
 
 
 
 
 

docent/
slb/ 
bpv-
begeleid
er 

buiten/ 
gang/klas/
kantine/ 
bedrijf 

     Ja/nee 
Omdat: 

 

 
 
 
 
 
 

docent/
slb/ 
bpv-
begeleid
er 

buiten/ 
gang/klas/
kantine/ 
bedrijf 

     Ja/nee 
Omdat: 

 

 
 
 
 
 

docent/
slb/ 
bpv-
begeleid
er 
 

buiten/ 
gang/klas/
kantine/ 
bedrijf 

     Ja/nee 
Omdat: 

 

 
 
 
 
 

docent/
slb/ 
bpv-
begeleid
er 
 

buiten/ 
gang/klas/
kantine/ 
bedrijf 

     Ja/nee 
Omdat: 

 



 
C.M. Kroskinski 
Master Professioneel Meesterschap 
Interventieplan versie 1                                                        

BIJLAGE 3 

Evaluatieformulier workshop “bewust onbewust reflecteren met cursisten” 

Training Bewust onbewust reflecteren met cursisten 
Datum 12 februari 2012 
Naam deelnemer  
Unit  
Trainer Kitty Kroskinski 
 

Dienstverlening Zeer 
goed 

Goed Voldoende Matig Slecht 

1 De informatie vóóraf over de training      
2 Het tijdstip van ontvangst van 

programma/lesmateriaal 
     

3 De groepsgrootte      
4 De duur van de training      
5 Het leslokaal      
6 Service/catering      
 

Inhoud van de training Zeer 
goed 

Goed Voldoende Matig Slecht 

1 lesmateriaal      
2 De behandelde theorie      
3 De training van vaardigheden      
4 De opdrachten      
5 De mate waarin de training aansloot bij 

kennis/ervaring 
     

6 De wijze van afsluiten van de training      
 

Toepassing in de praktijk Zeer 
goed 

Goed Voldoende Matig Slecht 

1 Zijn de persoonlijke leerdoelen behaald      
2 Is het geleerde toepasbaar in de praktijk      
3* Ga je van het geleerde gebruik maken ja  nee misschien 
4* Is er behoefte aan verdere ondersteuning ja nee misschien 
5* Hoe zou er ondersteund kunnen worden? website intervisie Workshop 

gevorderden 
Collegiale 
consultatie 

6* Zou jij deze workshop aan alle docenten in 
jouw team aanraden? 

ja nee misschien 

∗ Omcirkelen wat het juiste antwoord is 

De begeleiding Zeer 
goed 

Goed Voldoende Matig Slecht 

1 Deskundigheid trainer      
2 Aandacht voor de deelnemer      
3 Presentatie      
4 Kwaliteit van de uitleg      
5 Behandelen van vragen      
6 Voortgang/structuur van de training      
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BIJLAGE 4 

Power point van workshop 
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BIJLAGE 5 

 

Inhoudsopgave hulpmiddelen voor reflecteren 
Niveaus van reflecteren      2 

Begrippenkader studieloopbaanbegeleiding   3 

6W + 1H methode      4 

Spiraalmethode voor reflecteren    6 

Vragen bij niveaus van Bateson en ui-model van Korthagen 8 

Vormen van reflecteren 
Persoonlijk      10 

Brainstormreflectie    10 
Puntreflectie     12 
Metafoorreflectie    13 
Scenarioreflectie    15 
Spiraalreflectie     18 
Waarderende reflectie    20 

 Methode      21 
Lijnreflectie     22 
Herkaderen     23 
Methode reflectie    26 
Succesreflectie     27 

Maatschappij      29 
Dilemmareflectie    30 
Deugdreflectie     33 
Ethisch redeneren    37 
Socratisch gesprek    40 

Mindmap reflecteren      44 

Bono-hoeden       45 

Reflectiewijzer HVA      46 

Werkdocument reflectie     58 

Opgave literatuur en handige links    69 

Handleiding reflectiekaarten Lida Nijgh    70 

Reflectiekaarten Lida Nijgh     73 
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