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Reflecteren

• Vergroot je kennis.

• Geeft inzicht.

• Draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling.

• Verbreed je kijk op je professioneel 
handelen.

• In mensgerichte beroepen essentieel. 



Reflecteren: weerstand!



Reflecteren

• Geen vaststaand harnas,

• Meebewegend,

• Aansluiten bij persoonlijke voorkeuren en situatie,

• Reflecteren kan leuk zijn!



Tips om studenten te helpen de smaak te 
pakken te krijgen

Maak duidelijk wat reflecteren is



Tips om studenten te helpen de smaak te 
pakken te krijgen

Wees zelf een rolmodel



Tips om studenten te helpen de smaak te 
pakken te krijgen

Roast me!



Tips om studenten te helpen de smaak te 
pakken te krijgen

Spreek de nieuwsgierigheid aan



Tips om studenten te helpen de smaak te 
pakken te krijgen

Maak gebruik van peerfeedback



Tips om studenten te helpen de smaak te 
pakken te krijgen

Gebruik uitdagende werkvormen



De toren van Babel



`Raar eigenlijk, wij zien alleen onze buitenkant,
maar bijna alles gebeurt van binnen.`

bron: De jongen, de mol, de vos en het paard

(Mackesy, 2021)



BASIS VAN MIJN ONDERZOEK
‘’Nicolien, als wij klaar zijn met de opleiding reflecteren wij nooit meer!’





Recepten om de smaak naar reflectie op te wekken

Basis ingrediënten;

-onderzoeken

-nieuwsgierig

-humor

-respect voor en naar elkaar

-creativiteit

-persoonlijke ruimte

-betrokkenheid



Niet goed, niet fout
Maar anders!!!



Creatieve werkvormen
-kokosnoot  

-draaiend kernkwaliteiten spel

-tekenen

-moodboard

-kleien



De film van de 
kokosnoot



Draaiend kernkwadrant Ofman





Kleien 



Module voor het 
reflectieverslag

Alle ingrediënten voor een maaltijd die voldoening geeft



Wat antwoordt een student?

Voor wie schrijf je een 
reflectieverslag?
[poll:

- Voor mezelf

- Voor de docent

- Voor de docent en voor mezelf

- Voor wie met me mee kan denken



Afkijken bij Fidan en Jonas

https://knowledge.edumundo.com/seminar-projectonderwijs https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2477518/Een-uniek-kijkje-in-een-verpleeghuis-in-
coronatijd-bekijk-onze-nieuwste-vlog



Overzicht stappenplan



Opdrachten met feedback op de site



Docentenhandleiding



1 Situatie kiezen en beschrijven 



Onderzoeksvraag Jonas

Waarom raakt deze situatie 
waarin een cliënt 
hardhandig en respectloos 
wordt gedwongen mij zo?



2 Reflectief commentaar op de situatie 
schrijven



Reflecteren met reflectiekaarten



Reflectiemodel van 
Bateson



Feedbackformulieren voor beginners en gevorderden

Omgeving
Gedrag
Overtuigingen +

Identiteit
Betrokkenheid



Toekomstplan schrijven



1. Helder stappenplan

2. Invoelbare voorbeeldverslagen

3. Opdrachten waarmee studenten hun verslag zien groeien en elkaar 
kunnen helpen

4. Boek biedt stevige theoretische basis

5. Handleiding en downloads om voor jouw groep een eigen module 
te maken

Vijf ingrediënten voor een goede module



Meedenken in het ontwerpen van een uitdagende reflectieleerlijn:

Workshops over leren reflecteren:

• Lida Nijgh van www.leidersmethartenziel.nl mail naar 
lida@leidersmethartenziel.nl

• Nicolien van Tol; www.hetconsillium.nl mail naar 
info@hetconsilium.nl

Een helpende hand op het vlak van het ontwikkelen van blended 
learning concept: 

• Isabelle Langeveld via post@helderenwijzer.nl

Vragen?

http://www.leidersmethartenziel.nl
mailto:lida@leidersmethartenziel.nl
http://www.hetconsillium.nl
mailto:info@hetconsilium.nl
mailto:post@helderenwijzer.nl


• Bent u docent? Dan kunt u op

www.boomhogeronderwijs.nl een

gratis beoordelingsexemplaar 

aanvragen.

• Voor vragen, neem contact op 

met accountmanager Vincent 

Roelse via v.roelse@boom.nl. 

http://www.boomhogeronderwijs.nl/
mailto:v.roelse@boom.nl

