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Wat gaan we doen?
1. Achtergrond/context project
2. Evaluatie vs. reflectie
3. Reflectiemodel
4. Relatie met feedback

5. Rubric
6. Oefening aan de hand van een tekstfragment
7. Wat neem je mee? Wat heb je gemist?

Project
Versterking van
reflectie onderwijs
binnen technische
hbo-opleidingen

Waarom?
Belang
•

Studenten: reflectief kunnen denken als toekomstig beroepsprofessional;
reflectie t.b.v. professionele identiteitsontwikkeling

•

Docenten: inbedding in onderwijs en goede begeleiding bieden t.a.v.
reflectie

Uitdaging
•

Studenten: ervaren niet altijd meerwaarde, lastig om te reflecteren

•

Docenten: moeite met effectieve inzet van reflectie; niet concreet
vormgegeven, handelingsverlegen

Hoe?
Op basis van vooronderzoek: invulling geven op vier niveaus
1.

Visie (doelbepaling)

2.

Curriculumniveau

3.

Begeleidingsniveau

4.

Professionalisering docenten

Hoe?
Op basis van vooronderzoek: invulling geven op vier niveaus

1.

Visie (doelbepaling)

2.

Curriculumniveau

3.

Begeleidingsniveau

4.

Professionalisering docenten

FASE 1

Fase 1

Jaar 1

Product/ Proces

Persoon

Publiek (maatschappij)

Student kan bepalen of doelstellingen (van
beroepsproduct) zijn behaald, en wat een volgende
keer beter kan

Student kan een inschatting maken van zijn
studievaardigheden en evalueren hoe het met zijn
studieproces en het leren gaat

Student weet welke verschillende belangen er spelen
in de maatschappij (gekoppeld aan beroepscontext)

Student kan de samenwerking de totstandkoming van Student kan zijn eigen rol in de groep (tijdens practica,
het beroepsproduct evalueren
projecten, etc.) beschrijven en verbeterpunten
aangeven
Student kan globaal formuleren welk beroepsprofiel
er bij hem/ haar past, wat zijn/ haar interesses zijn

Jaar 2

Niveau: evaluatie

Niveau: evaluatie

Niveau: evaluatie

Student kan reflecteren op wel/ niet behaalde
doelstellingen van het laatst opgeleverde
beroepsproduct (ontwerp, onderzoek, verslag, etc.)

Student kan beschrijven of er in zijn eigen houding
een verandering heeft plaatsgevonden van
studentgedrag naar professioneel gedrag (beginnend
beroepsbeoefenaar)

Student weet welke verschillende belangen er spelen
in de maatschappij (gekoppeld aan beroepscontext),
welke partijen hierbij een rol spelen en kan belangen
afwegen

Student kan de aanpak en kwaliteit van het laatst
opgeleverde beroepsproduct evalueren

Student kan reflecteren op de samenwerking bij de
totstandkoming van het laatst opgeleverde
beroepsproduct

Student kan zijn eigen rol in de groep (tijdens practica, Student is zich bewust van zijn/ haar persoonlijke
projecten, etc.) beschrijven en evalueren (wat gaat er waarden t.a.v. verantwoordelijkheid, duurzaamheid,
goed, wat kan beter)
veiligheid, integriteit
Student kan feedback van anderen evalueren
Student kan reflecteren op zijn eigen kwaliteiten,
interesses, waarden en drijfveren die de basis vormen
voor keuzes in het derde en vierde jaar (stage,
afstudeerrichting, afstudeerproject)

Niveau: evaluatie

Reflectie

Niveau: evaluatie

Reflectie

Niveau: evaluatie

Reflectie

Jaar
3&4

Product/ Proces

Persoon

Student kan reflecteren op wel/ niet behaalde
doelstellingen en kwaliteit van het beroepsproduct
(ontwerp, onderzoek, verslag, etc.), wat hierop van
invloed is geweest (bijv. context) en kan hier
verbetervoorstellen voor formuleren.

Student kan reflecteren op feedback van anderen en Student kan reflecteren op persoonlijke waarden
onderbouwen waarom er wel of niet iets mee te doen t.a.v. verantwoordelijkheid, duurzaamheid, veiligheid,
integriteit
Student kan reflecteren op het eigen functioneren in
een groep, kan eigen verantwoordelijkheid nemen
De student kan maatschappelijke belangen afwegen,
voor het proces en hier verbetervoorstellen voor
reflecteren op de consequenties van bepaalde keuzes
formuleren
en wat maatschappelijk wenselijk is

Student kan reflecteren op de aanpak (gehanteerde
methoden, context) bij de totstandkoming van het
beroepsproduct, en (indien aan de orde) hoe de
samenwerking daarbij is gegaan.

Niveau: reflectie

Concrete reflectiedoelstellingen
per leerjaar

Publiek (maatschappij)

Student reflecteert op kennis, vaardigheden, houding,
kwaliteiten, waarden en drijfveren in relatie tot eigen
functioneren (heeft hier inzicht in en kan
ontwikkelpunten formuleren)
Student reflecteert op kennis, vaardigheden, houding,
kwaliteiten, waarden en drijfveren in relatie tot het
toekomstig beroep (kan keuzes hiervoor
beargumenteren)
Niveau: reflectie
Niveau: reflectie

Indicatie reflectieniveau
(evaluatie/reflectie)

Doelstellingen
uitgesplitst naar ‘object’

Hoe?
Op basis van vooronderzoek: invulling geven op vier niveaus

1.

Visie (doelbepaling)

2.

Curriculumniveau

3.

Begeleidingsniveau

4.

Professionalisering docenten

Nu: FASE 2

Fase 2

Fase 2
Workshops
1.

Reflectie activiteiten herontwerpen

2.

Zelf reflecteren

3.

Reflectie begeleiden

4.

Reflectie beoordelen/waarderen

5.

Ethische reflectie

6.

Begeleidingsniveau

7.

Professionalisering docenten

“Reflectie is het verwerken van een emotionele ervaring

in een situatie, met als doel tot een bewust begrip te
komen van het belang van de situatie
en tot een handelingsperspectief daarin.”
(Mittendorff, 2014)

Evaluatie
vs.
Reflectie

Uit: Kinkhorst, 2010

Feedback vs. Reflectie

Feed-up: waar wil je naartoe?
Feedback: waar sta je nu?
Feed-forward: hoe nu verder?

geeft input voor…

Reflectie

Koppeling met stappen van het reflectieproces?

Rubric
Element
1. Beschrijving van een situatie, ervaring
(of product, proces)
Mate waarin de student een voor hem of
haar (betekenisvolle) ervaring/situatie,
een ontwikkeld (beroepsproduct) of een
proces genuanceerd beschrijft.

1
(bv ‘Onvoldoende’)

2
(bv ‘Voldoende’)
De student geeft een
beschrijving van een ervaring,
een ontwikkeld (beroepsproduct)
of een proces dat daartoe heeft
bijgedragen en beschrijft enkele
aspecten van deze situatie.
Denk aan: wat er gebeurde, wie
erbij was, wanneer, wat er
gebeurde.

3
(bv ‘Ruim voldoende’)

4
(bv ‘Zeer goed’)
De student geeft een
beschrijving van een ervaring,
een ontwikkeld
(beroeps)product of een
proces dat daartoe heeft
bijgedragen en maakt volledig
helder wat er gebeurde, in
welke context, door wie,
wanneer, waarom en hoe werd
gereageerd. Daarbij is in de
beschrijving de aanleiding van
de situatie meegenomen en de
gevolgen die de situatie heeft,
en gaat de student ook in op
gevoelens (emoties) die de
situatie teweeg brachten.

Element
2a. Naar binnen kijken
Mate waarin de student eigen
opvattingen, ideeën en overtuigingen
analyseert.

1
(bv ‘Onvoldoende’)

2
(bv ‘Voldoende’)
De student beschrijft wat hij/ zij
dacht en/ of deed in de
omschreven situatie. De student
beschrijft welke reden er is voor
bepaalde uitkomsten, of voor de
manier waarop een bepaald
proces is verlopen. De student
kijkt daarbij niet naar
onderliggende opvattingen,
ideeën of overtuigingen.
Of: de student benoemt eerdere
ideeën of overtuigingen over
zichzelf zonder verdere uitleg.
De student geeft een zeer
simpele verklaring vanuit zijn
eigen optiek, zonder analyse.

2b. Naar buiten kijken

Mate waarin de student andere
perspectieven (o.a. feedback, theorie)
analyseert

De student benoemt geen
duidelijke perspectieven van
‘buiten’: bijvoorbeeld feedback
van anderen of theorie die zou
kunnen helpen.
De student geeft wel aan hoe
anderen in de situatie of ervaring
hebben gereageerd, maar
vergelijkt deze niet met zijn of
haar eigen ideeën en
opvattingen.

3
(bv ‘Ruim voldoende’)

4
(bv ‘Zeer goed’)
De student analyseert
verschillende aspecten van
onderliggende opvattingen,
ideeën en overtuigingen, en
kan hierin ook goed nuances
aanbrengen (waarom dit bijv.
wel of niet in bepaalde
situaties gebeurt).
De student formuleert
onderliggende redenen voor
bepaalde gevoelens of
emoties.

De student benoemt of
beschrijft andere
perspectieven (bijvoorbeeld in
de vorm van feedback of
theorie) ten aanzien van de
omschreven ervaring.
De student geeft aan hoe
anderen in de situatie of
ervaring hebben gereageerd,
en vergelijkt deze met zijn of
haar eigen ideeën en
opvattingen.

Element
3. Inzichten formuleren
Mate waarin de student zijn/haar eigen
perspectief met andere perspectieven
vergelijkt om tot inzichten te komen

1
(bv ‘Onvoldoende’)

2
(bv ‘Voldoende’)
De student formuleert ideeën
over bijvoorbeeld
verbeterpunten, maar deze
komen niet voort uit een hele
heldere analyse.
De student trekt uit de analyse
geen heldere conclusies over
zichzelf, de situatie of het
product, proces.

4. Vooruitkijken
Mate waarin de student mogelijke acties,
keuzes en vervolgstappen formuleert
voor de toekomst op basis van
opgedane inzichten

De student benoemt geen
concrete actiepunten of
vervolgstappen.

Of: de student formuleert
actiepunten of vervolgstappen,
maar deze zijn niet (goed)
herleidbaar naar de benoemde
inzichten.

3
(bv ‘Ruim voldoende’)

4
(bv ‘Zeer goed’)
De student beschrijft inzichten
over zichzelf (en/ of het
product, proces) door te
focussen op centrale punten
uit de analyse van zowel het
eigen perspectief als die van
anderen.
De student verbindt inzichten
over zichzelf (en/ of het
product, proces) aan eerdere
situaties of bijvoorbeeld zijn/
haar levensloop, en schetst
zinvolle patronen.

De student formuleert
actiepunten of vervolgstappen
voor de toekomst en deze zijn
goed herleidbaar naar de
benoemde inzichten.
De actiepunten hebben te
maken met onderliggende
waarden, ambities of
aannames/ overtuigingen, en
maken duidelijk wat de student
aan prioriteiten stelt (waar
motivatie ligt voor verbetering)
en waarom.

Casus
Tekstfragment

Waarderen:
➢ Onderdelen - Herken je stappen uit het reflectieproces?

➢ Niveau - Per stap: hoe zou je de kwaliteit typeren?
➢ Cyclus - Is er een samenhang tussen de stappen?

In het algemeen: hoe waardeer jij deze reflectie?

Afronding
Wat neem je mee?

Wat mis je nog?

Bedankt voor jullie komst!
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