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Reflecteren is een vorm van bewust nadenken. Door na te denken over wat je doet, word 

je bewust van de redenen van je handelen, van de gevoelens die er bij je spelen, en van 

de gevolgen van je acties voor anderen. Reflecteren geeft je de mogelijkheid om de 

volgende keer bewust voor een andere aanpak te kiezen. Vaak is de aanzet tot reflectie 

iets waar je je niet lekker over voelt, iets wat in jouw ogen misging, of waar je iets anders 

van had verwacht. Maar het kan ook iets zijn waarover je verbaasd bent, zoals een 

opmerking over je gedrag die achter je rug verteld wordt, en die niet strookt met het beeld 

dat je van jezelf hebt. Reflecteren, bewust nadenken, is een methode om daar meer 

helderheid in te krijgen. 

 

Reflecteren is een essentieel onderdeel van leren uit praktijkervaring. Daarom wordt het 

ook in veel onderwijsvormen aangemoedigd of zelfs verplicht gesteld. Zo ook binnen deze 

graduaatsopleiding Orthopedagogische begeleiding aan Thomas More. Maar reflecteren 

kun je ook toepassen op ervaringen in het dagelijkse leven. Deze cursus is geschreven 

voor beginnende studenten die nog geen (uitgebreide) beroepscontext hebben 

en dus hun eigen ervaring als beginpunt van reflectie gaan gebruiken. Maar ook 

voor beginnende studenten met (al wat) meer praktijkervaring, zal deze cursus een 

meerwaarde betekenen. Immers, wie durft er te beweren dat hij of zij niets meer kan 

bijleren over reflectie?  

 

In reflectie probeer je met een objectieve blik naar je situatie te kijken. Daarvoor moet je 

afstand van je eigen handelen kunnen nemen. Afstand in tijd, zodat je rustig terug kunt 

kijken op wat er gebeurd is, en je niet zelf volop in de actie zit. Afstand in ruimte, zodat 

je ook los kunt komen van het gevoel dat je had. Een doel van reflectie is dat je inzicht 

in je eigen handelen krijgt. Je richt je niet meer in de eerste plaats op wat anderen 

deden, maar gaat naar jezelf kijken. Wat heb je zelf aan de situatie bijgedragen? Wat deed 

je en hoe kwam het over? Wat wilde je en heb je dat wel bereikt? 

 

Als ons iets dwars zit beginnen we vaak met de schuld te leggen bij de omgeving of bij 

anderen, en onze eigen inbreng te rechtvaardigen of te verdedigen. Door onszelf druk te 

maken over het gedrag van anderen en hierop af te geven, blijft onze eigen rol 

onderbelicht. 

 

 

De basistechniek van reflectie bestaat uit vragen stellen aan jezelf. Je leert jezelf open 

vragen te stellen, en ook om door te vragen naar de diepere redenen voor je gedrag. Je 
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kijkt niet naar wat de anderen in jouw ogen verkeerd deden, maar begint bij je eigen 

beweegredenen. 

 

Deze techniek wordt hier aan het begin van elk hoofdstuk in een voorbeeldcasus getoond. 

In het slechte voorbeeld, de bad practice, wordt de nadruk op de acties van anderen 

gelegd en worden oppervlakkige verklaringen gegeven. Vaak overheerst het gevoel dat je 

er niets aan kunt doen en dat je klem zit in de situatie. 

 

In het goede voorbeeld, de good practice, wordt er juist doorgevraagd naar het eigen 

handelen en overheerst de nieuwsgierigheid. Je ontdekt nieuwe dingen over jezelf en ziet 

wat je eigen gedrag bijdraagt aan de situatie. Je kunt over verschillende aspecten van 

jezelf doorvragen, over je handelen, denken, voelen en willen. Wat deed je precies? Wat 

dacht je daarbij? Wat voelde je toen? En wat wilde je eigenlijk? 

 

Een aanleiding tot reflectie kan komen uit iets wat je deed, iets waar je later aan terug 

dacht, maar zeker ook van een gevoel dat je over de situatie hebt. Je gaat dan nadenken 

over hoe dit bij jou ging, maar ook hoe het voor de anderen was. Wat deden zij, wat 

dachten ze volgens jou, en wat voelden ze? Je eigen ervaring is rijker als deze vanuit 

verschillende aspecten beschreven wordt. Deze techniek wordt versterkt als je doorvraagt 

naar wat je wilde: Wat was de bedoeling? Waarom deed je dit? Wat wilde bereiken? 

 

Je gevoelens spelen een belangrijke rol als prikkel tot reflectie. Vaak benoemen we onze 

gevoelens niet, omdat ze als te persoonlijk ervaren worden, of omdat het te ‘soft’ is. In 

onze rationele samenleving wordt vaak de voorkeur gegeven aan een logische verklaring. 

Maar jouw gevoel geeft je een duidelijke indicatie van wat er aan de hand is. Je eigen 

gevoel benoemen kan eng zijn, maar geeft ook helderheid en lucht vaak op. Als je je in 

een situatie afvraagt wat je gevoel erbij was, of hoe je je er nu over voelt, kom je vanzelf 

tot de kern van waar het voor jou hier om draait. Zo leer je gevoel in te zetten als leidraad 

bij reflectie. 

 

De meeste hoofdstukken worden afgesloten met een aantal oefeningen. Je moet 

bijvoorbeeld terugkijken op een deel van je dag en jezelf een aantal vragen hierover 

stellen, of je eigen handelen, denken, voelen en willen vergelijken met dat van anderen. 

Een uitgangspunt van deze cursus is dat je leert zelf op je eigen gedrag te reflecteren. 
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Maar het is ook zeer waardevol om anderen te betrekken bij de oefeningen. Een 

klasgenoot, vriend of vriendin heeft een heel andere kijk op wat jij doet. Als je oefeningen 

samen doet, kun je je eigen beeld naast dat van de anderen leggen. In een sfeer van 

vertrouwen en nieuwsgierigheid kun je zo vast van elkaar leren. Uiteindelijk zul je merken 

dat reflecteren ook tot actie leidt. Als je goed hebt nagedacht wil je het wel eens gaan 

uitproberen. Dit is spannend: in plaats van steeds weer met dezelfde gevoelens 

geconfronteerd worden, kun 

je nu iets nieuws ervaren. 

Voor een groot publiek een 

voordracht geven, iets waar 

je vroeger angstig of 

zenuwachtig over was, ga je 

nu met vertrouwen en durf 

tegemoet. In de sport wordt 

het leuker en spannender als 

je de techniek beter 

beheerst, en hetzelfde geldt 

voor reflectie. Als je 

reflecteert, word je bewuster van waarom je dingen doet en hoe dat voelt, en wat voor 

gevolgen dat heeft. En daardoor word je er bedrevener in. 

 

Met deze cursus kan de beginnende student de basistechnieken van het reflecteren onder 

de knie krijgen. Maar het is ook geschikt voor gevorderde reflectie op de beroepspraktijk, 

kortom voor iedereen die door bewust na te denken inzicht wil krijgen in zichzelf.  

 

 

Tinne Druyts & Bart Aertgeerts – september 2020 

 

 

EVALUATIE 

 

Zie oefenboek in bijlage. 
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In je leven kom je met veel mensen in verschillende situaties in 

aanraking. Tijdens de studie, vrije tijd en het werk handel je zoals je 

dat gewend bent: bewust maar ook vaak onbewust. Als je bewust 

kijkt naar je handelen kun je je de vraag stellen wat de gevolgen van 

je handelen zijn en of je er verantwoordelijk voor bent. Je denkt na 

over een gebeurtenis, een ervaring of een situatie. Je laat je licht 

schijnen over je eigen functioneren om hierover helderheid te 

krijgen. Je zoomt als het ware in op je eigen drijfveren en ontdekt 

dat je vanuit verschillende perspectieven naar de situatie kunt 

kijken. Je reflecteert door het stellen van vragen. 

 

In dit eerste hoofdstuk lees je wat reflecteren betekent vanuit de 

praktijk. Een voorbeeld uit de praktijk laat direct zien hoe je op een 

reflectieve manier kunt kijken naar een recente gebeurtenis. De 

hoofdpersoon stelt zichzelf een aantal vragen, waardoor je je een 

voorstelling kunt maken van vragen die je straks aan jezelf kunt 

stellen. Deze helpen je kritisch naar je eigen handelen te kijken. 
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Johan en Marijke hebben een jaar een relatie en wonen op het platteland. Johan wil politieman 

worden en Marijke volgt een opleiding tot verpleegkundige. Ze maken deel uit van een club van zes 

vrienden die (zo mogelijk) elk weekeinde gaat stappen in de naburige stad. Zo ook dit weekend! 

 

Glen rijdt vanavond. Hij heeft de auto van zijn vader tot zijn beschikking gekregen. Het is ontzettend 

gezellig in de stad; zwoel weer, de terrassen doen tot in de vroege uren goede zaken. De vrienden 

hebben het erg naar hun zin, behalve Glen. Hij wil op deze mooie zomeravond eigenlijk ontzettend 

graag zijn favoriete cocktail drinken, mét alcohol. Hij heeft het idee dat de anderen veel meer lol 

hebben dan hij omdat hij er zo nuchter bij zit. Hij gedraagt zich een beetje chagrijnig en de anderen 

merken dat wel op. Ze vinden dat hij niet moet zeuren en twee van zijn vrienden zeggen: ‘Wel man, 

dan neem je toch een Bloody Mary, wat kan jou dat schelen! Eentje maakt toch niks uit! En volgens 

mij mag je met twee Bloodys nog wel achter het stuur!’ Johan deelt de opvatting van zijn vrienden 

en voegt er aan toe dat hij met een hoop muntjes de alcohollucht wel kan verdoezelen, moesten ze 

een politiecontrole tegen komen… Marijke begrijpt niets van haar vriend, want beiden zijn van mening 

dat je geen alcohol moet drinken wanneer je gaat autorijden. Toch gaat ze niet tegen de jongens in. 

Het zit haar écht niet lekker, ze moet immers nog met Glen en de anderen mee naar huis rijden! 

 

Marijke is de ik-persoon in deze casus. Ze is heelhuids thuisgekomen. Glen heeft wel twee cocktails 

gedronken, is in de auto gestapt en heeft de hele club in het dorp afgeleverd. Ze zijn niet 

aangehouden door de politie. 

 

De volgende dag, na het uitslapen, heeft Marijke een katterig gevoel. Ze baalt van de voorbije avond 

en ze baalt nog meer van Johan. Waarom heeft hij niet gewoon gezegd dat zij het er niet mee eens 

zijn? Dat Glen nuchter moest blijven omdat dat zo was afgesproken? 

 

Ze spreekt Johan hierop aan en zegt dat ze hem niet kan volgen: ‘Waarom zei je er niks van? Je wist 

toch wat de afspraak was? Vind jij het dan een goed idee om bij iemand in de auto te kruipen die 

dronken is? Ik dacht dat jij er ook tegen was? En dat wil bij de politie gaan!!’ 

 

Johan, op zijn beurt: ‘Ach, hou toch op met zeuren. ‘t Is toch goed gegaan! Twee drankjes, dan ben 

je nog niet dronken, zeker Glen niet! Jij kan ook overdrijven zeg. En wat heeft dat er nu weer mee 

te maken dat ik bij de politie wil? Trouwens, als je het zo erg vond, waarom zei je er dan zelf niks 

van? Ik heb jou toch ook niet horen protesteren!’ Ze bekvechten door, tot Johan er genoeg van heeft 

en opstapt. Marijke heeft tijd om na te denken. 
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1.1  Reflectievragen door de Ik-persoon 

 

Marijke gaat er eens goed voor zitten. Ze gaat nadenken over wat er nou allemaal is 

gebeurd, want ze snapt er helemaal niks meer van. Zo raar was het toch niet, wat ze heeft 

gezegd? Het ging over Glen en tot overmaat van ramp heeft ze daardoor ruzie met haar 

eigen vriend! 

 

Marijke onderscheidt twee situaties waarover ze wat langer wil nadenken: 

1  De situatie gisteravond, rond het drankgebruik van hun vriend Glen. 

2  De ruzie vandaag met Johan. 

 

Ze stelt zichzelf hierover vragen en probeert (zo mogelijk) een antwoord daarop te vinden. 

De cursief gestelde vragen gaan over haar eigen gedrag en daarop probeert ze een 

antwoord te geven. 

 

Situatie 1: Gisteravond, rond het drankgebruik van hun vriend Glen 

 

▪ Hoe kan het nu dat iedereen het goed vond dat Glen een cocktail nam? 

▪ Waarom heeft niemand hem tegengehouden? 

▪ Kan Glen geen lol hebben zonder drank? 

▪ Wil ik nog wel zo’n vriend hebben? 

▪ Hoe kan het dat Johan niks zei? 

▪ Hoe komt het eigenlijk dat ik niks heb gezegd? 

▪ Waarom verwacht ik dat Johan wel iets zegt, als ik het zelf ook niet doe? 

▪ Vind ik eigenlijk wel dat je niet mag drinken als je nog moet rijden? 

▪ Wat had ik moeten doen? 

▪ Wat had ik willen doen? 

▪ Had ik er iets van moeten zeggen? 

▪ Op welk moment had ik moeten reageren? 

▪ Hoe komt het dat ik dat niet heb gedaan? 

▪ Hoe komt het dat ik toch mee teruggereisd ben in de auto? 

▪ Ben ik wel eerlijk tegenover mezelf en de anderen? 

▪ Waar ben ik het meest boos over? 

▪ Hoe wil ik voortaan reageren in zo’n situatie? 

▪ Wat zegt dit alles over mij? 

 

 



    11 
 
 

 

Een aantal vragen gaan over het gedrag van 

Johan of hun vrienden. Daar kan ze geen 

antwoord op geven, die antwoorden moet ze 

aan Johan of aan de vrienden stellen. Andere 

vragen kan ze wel proberen te beantwoorden, 

die gaan over haar eigen gedrag. Ze besluit 

haar eigen gedrag onder de loep te nemen en 

een antwoord te formuleren op de vragen die 

hierover gaan (de cursief gedrukte vragen 

hierboven). 

 

Situatie 2: De ruzie vandaag met Johan 

 

▪ Waarom loopt hij nou weg als ik met hem wil praten? 

▪ Waarom kan hij nou nooit gewoon een meningsverschil uitpraten? 

▪ Waarom vindt hij het goed dat Glen een cocktail neemt? Dat is toch tegen zijn   

principes? 

▪ Waarom laat hij mij instappen bij iemand die drank op heeft? Geeft hij wel om 

 mij? 

▪ Waarom doet hij zo onverschillig? Neemt hij mij niet serieus? 

▪ Had ik er wel over moeten beginnen, vandaag? 

▪ Ben ik een zeur of te pietluttig? 

▪ Hoe heb ik het gesprek met Johan aangepakt? 

▪ Wat zit me nu eigenlijk het meest dwars? 

▪ Wat verwacht ik van Johan? 

▪ Wat verwacht ik van mezelf? 

▪ Wat vind ik van zijn opmerking dat ik er zelf iets van had moeten zeggen? 

▪ Hoe ga ik weer in gesprek komen met Johan? 

▪ Wat zegt dit alles over mij? 

 

Ook in deze situatie gaan verschillende vragen over anderen en een aantal vragen over 

het gedrag van Marijke zelf. Opnieuw stelt ze vast dat ze aan Johan of aan haar vrienden 

een aantal vragen zal moeten voorleggen om een antwoord te krijgen. De cursief gestelde 

vragen gaan over haar eigen gedrag en daarop probeert ze een antwoord te geven. 
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Wat is gedrag? 

 

In het dagelijks leven staat de term gedrag meestal voor datgene wat iemand doet en de 

wijze waarop hij dat doet. ‘Hij gedraagt zich erg beleefd’, ‘Wat vraag jij dat keurig!’ of ‘Hij 

kan goed voetballen!’ zijn uitingen van een persoon over het gedrag van de ander. Het is 

waarneembaar gedrag voor de ander. Andere voorbeelden van waarneembaar gedrag zijn: 

het spelen van een kind in de speeltuin, het lezen van de krant, studeren en het voeren 

van een gesprek. 

 

Naast dit waarneembare gedrag is er ook niet-waarneembaar gedrag, althans, niet 

waarneembaar voor andere personen. Denk hierbij aan processen die zich innerlijk bij jou 

afspelen, zoals denken, voelen en dromen. Deze niet-waarneembare processen kunnen 

wel leiden tot waarneembaar gedrag. Bijvoorbeeld wanneer je je verdrietig voelt, kan de 

ander waarnemen dat je een verdrietige blik in je ogen hebt, of dat je huilt (Wijsman, 

2005). 

 

Je kunt gedrag ook interpreteren. Dat wil zeggen dat je probeert te verklaren waarom 

iemand iets doet. Je geeft een bepaalde betekenis aan het gedrag van een ander. Een 

interpretatie is persoonlijk; jij kunt bijvoorbeeld een heel andere verklaring voor het gedrag 

van Johan uit de openingscasus geven dan jouw medestudent. 

 

Gedrag is een samenstelling van waarneembare handelingen en niet-waarneembare 

processen. In de psychologie is erg veel onderzoek gedaan naar gedrag en de oorzaken 

daarvan. Rigter (1994) heeft een poging gedaan te definiëren wat psychologie inhoudt. Hij 

zegt: 

 

‘Psychologie is de wetenschap waarbij zowel het gedrag van mensen wordt bestudeerd als de 

gevoelens die mensen hebben bij het ervaren van hun gedrag en de omstandigheden waarin dat 

plaatsvindt.’ 

 

Bij de bestudering van het gedrag kijkt men onder andere naar erfelijke factoren en 

omgevingsfactoren. 

 

1.2  Wanneer stel ik deze vragen? 

 

Het zal je bekend voorkomen dat je in een ruzie met een vriend, vriendin of met je partner, 

zoals Marijke en Johan in de openingscasus, de ander gemakshalve de schuld geeft en 
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vooral de fouten ziet die hij of zij heeft gemaakt. Je weet ook wel te benoemen wat de 

ander volgens jou wel of niet had moeten doen. In het voorbeeld zegt Marijke tegen Johan 

wat zij van hem had verwacht; Johan zegt wat hij van Marijke had verwacht. Uiteindelijk 

loopt hij weg. Je weet niet waarom, dat kun je slechts interpreteren. 

 

Iedereen legt kennelijk graag de verantwoordelijkheid voor bepaald gedrag bij de ander. 

Dat is wel veilig zo, dan hoef je niet kritisch naar jezelf te kijken. De kunst is nu, om de 

stap naar jezelf wél te nemen. Marijke doet dat. Zij gaat ervoor zitten en is bereid naar 

zichzelf, naar haar eigen gedrag te kijken. Weliswaar doet zij dat nog niet in het gesprek 

samen met Johan, maar ze overdenkt het in haar eentje, als hij weg is. 

 

1.3  Eigen gedrag onder de loep nemen 

 

Een voorwaarde om reflectieve vragen te durven stellen is de bereidheid hebben jezelf, 

je eigen gedrag, onder de loep te nemen. Wanneer deze bereidheid er is en er zich 

een situatie voordoet waarin je je niet prettig voelt, dan kun je jezelf vragen gaan stellen. 

Je gaat als het ware op je eigen gedrag reflecteren. Uiteraard kun je dit ook doen in 

situaties waarin je je wél prettig hebt gevoeld! Deze situaties waar we voor onszelf op 

terug blikken noemen we betekenisvolle gebeurtenissen of situaties. 

 

Je kunt tijdens de situatie op je eigen gedrag reflecteren, maar ook achteraf, zoals in het 

voorbeeld van Marijke. In deze cursus leer je eerst over reflectie achteraf, omdat deze 

wijze voor de meeste studenten de eerste stap is bij het leren reflecteren. Reflecteren 

tijdens de situatie vereist gevorderde vaardigheden (Schön, 1983). 

 

1.4  Bewustwording 

 

Een voorwaarde voor reflectie is het zich bewust zijn van de situatie. In het voorbeeld 

begon Marijke de volgende dag, ná de situatie rond het drankgebruik van Glen, een 

gesprek met Johan hierover. Zij was zich ervan bewust dat zich een situatie had 

voorgedaan waarin zij zich ongemakkelijk had gevoeld. Wanneer werd zij zich daarvan 

bewust? Waarschijnlijk op het moment dat zij onbegrip voelde over de uitspraak die Johan 

deed en die indruiste tegen hun gezamenlijke mening over autorijden wanneer je 

gedronken hebt. 

 

Het ongemakkelijke gevoel maakt Marijke ervan bewust dat zich een betekenisvolle situatie 

voordoet. Zij kreeg als het ware een gevoelssignaal. Voor jou als student is het heel 
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belangrijk dat je deze vertaalslag kunt maken: het omzetten van een (prettig of 

onprettig) gevoel in een bewuste ervaring. Het lijkt erop dat je lichaam en geest op 

dat moment een signaal afgeven dat er iets aan de hand is en het is belangrijk daar naar 

te leren luisteren, je daarvan bewust te worden. Het moeilijke hierbij is dat het gevoel 

(bijvoorbeeld de onrust of het geluksgevoel) in jezelf aanwezig is en als het ware vanzelf 

opkomt zonder dat je daar invloed op hebt. Het ‘overkomt je’. Het gevoel is nog sluimerend 

en nog niet bewust. Het vergt van jou dan ook inzet om deze vaardigheid aan te leren; je 

bewust worden van je gevoel in een betekenisvolle situatie. 

 

1.5  Betekenisvolle situatie 

 

Op het moment dat je je bewust bent van een prettige of onprettige situatie die zich heeft 

voorgedaan, kun je deze aanmerken als een voor jou betekenisvolle situatie. De situatie 

hoeft voor een ander helemaal niet betekenisvol te zijn! Het gaat erom dat jij bepaald 

gedrag hebt vertoond in die situatie en dat jij vragen hebt aan jezelf over dat 

vertoonde gedrag. Jij met je gedrag staat centraal. Nu je de betekenisvolle situatie hebt 

geselecteerd, ga je onderzoeken hoe je jezelf daarin hebt gedragen. Zoals je hebt kunnen 

lezen bestaat gedrag uit handelingen, maar ook uit voor de ander niet waarneembare 

processen zoals denken en voelen. Wanneer je heel eerlijk tegenover jezelf wilt zijn, 

onderwerp je zowel je handelen, als je denken en voelen aan een onderzoek. En bij een 

onderzoek stel je vragen, in dit geval dus aan jezelf. 

 

1.6  Vragen stellen 

 

Het stellen van vragen is een vaardigheid die je moet beheersen wanneer je wilt 

reflecteren. Wanneer je hiertoe in staat bent, dan kom je verder met je ‘onderzoek’. Je 

kunt een onderscheid maken tussen open en gesloten vragen. Open vragen beginnen met 

een vraagwoord en ze geven ruimte om een antwoord te formuleren. Gesloten vragen 

leiden tot een kort antwoord; meestal kun je op een gesloten vraag met ja of nee (of: 

soms/misschien) beantwoorden. Het antwoord is dus beperkt. Open vragen nodigen uit tot 

het verstrekken van meer informatie. Dat geldt voor vragen die je de ander stelt, maar 

uiteraard ook voor de vragen die je jezelf stelt tijdens ‘je onderzoek’, het reflecteren. 

 

Een ander onderscheid dat je kunt aanbrengen in soorten vragen is die van vragen in de 

breedte (je snijdt verschillende onderwerpen aan) en vragen in de diepte (je gaat dieper 

in op het besproken onderwerp). Een belangrijk aspect van het vragen stellen is het 

zogenoemde doorvragen. Wanneer de informatie die je krijgt, beperkt of niet helder is, 
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dan vraag je door. Ook bij jezelf als je reflecteert! Net zolang tot je een bevredigend 

antwoord hebt gekregen of gevonden. 

 

Tijdens de reflectie op je handelen, denken en voelen in een bepaalde situatie, maak je 

gebruik van alle soorten vragen. Gesloten vragen kunnen duidelijkheid bieden, maar 

leveren een beperkt antwoord. Met open vragen geef je jezelf de ruimte om te onderzoeken 

wat je beweegredenen waren voor bepaald gedrag in die situatie. Kijk maar naar Marijke 

in haar reflectie op situatie 1: Op de vraag ‘Vind ik eigenlijk wel dat je niet mag drinken 

als je nog moet rijden?’ kan zij volstaan met een ja of nee. De vraag is of dit antwoord 

verhelderend voor haar is. De realiteit ligt voor haar veel genuanceerder; zij vindt immers 

dat je niet mag drinken als je nog moet rijden, maar toch is ze wel met Glen meegereden. 

Geldt haar mening in situaties, of alleen deze keer niet? Of heeft ze nog wel dezelfde 

mening en kwam ze daardoor met zichzelf in conflict; vertoonde zij gedrag dat niet overeen 

kwam met haar principes? 

 

Deze vragen, die nuancering aanbrengen in het antwoord, kan Marijke zichzelf stellen als 

ze begint met een open vraag: “Wat vind ik ervan dat een bestuurder gaat autorijden met 

alcohol op?”. Met deze vraagt dwingt ze zichzelf eerst goed na te gaan wat haar mening is 

in deze kwestie, met alle pro’s en contra’s. Vervolgens kan ze met deze, helder 

vastgestelde context, nieuwe vragen stellen aan zichzelf. 

 

Dat geldt ook voor jou. Met open vragen geef je jezelf meer ruimte om je gedrag te 

onderzoeken en je zult nuanceringen kunnen aanbrengen in het denken en daarmee, in 

het antwoord. 

 

Vraagwoordvragen 

De Nederlandse taal kent zogenoemde vraagwoordvragen. Deze vragen zijn altijd open en 

kenmerken zich doordat ze beginnen met een vraagwoord. Maak hiervan gebruik bij het 

reflecteren! Vraagwoorden zijn bijvoorbeeld: 

Wat………………………..? 

Welke…………………….? 

Wie…………………………? 

Waar………………………? 

Wanneer……………….? 

Hoe……………………….? 

Waarom………………..? 
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Een laatste aanwijzing die zeker niet mag ontbreken in het advies om vragen te stellen 

aan jezelf is: wees nieuwsgierig! In dit geval: wees nieuwsgierig naar je eigen gedrag, 

je beweegredenen om net zó, of juist anders, te handelen. Als die nieuwsgierigheid 

ontbreekt, laat je op je zoektocht misschien heel belangrijke zaken liggen. Bovendien, 

nieuwsgierigheid naar de beweegredenen voor het eigen gedrag, leidt tot inzicht! En dat 

inzicht kun je weer heel goed gebruiken om het gedrag van andere mensen te begrijpen! 

 

1.7  Het belang van vragen stellen aan jezelf 

 

In de eerste plaats geeft het stellen van vragen aan jezelf enig houvast. Het risico bestaat 

dat je na een betekenisvolle situatie vol zit met emoties of gevoelens die je niet kunt 

plaatsen. De vragen geven je de gelegenheid om je gedachten en gevoelens omtrent de 

situatie te ordenen. 

 

Ten tweede, tijdens dit ordenen word je je door het stellen van de vragen, bewust van je 

handelen. Processen die je anders onoverdacht (onbewust) aangaat, moet je nu 

benoemen. Je dwingt jezelf je gedrag te expliciteren. Je geeft jezelf dus antwoorden, je 

legt aan jezelf uit waarom je op een bepaalde manier reageert. Daarmee maak je jezelf 

bewust van je eigen gedrag. 

 

Een derde voordeel van het stellen van vragen is dat je jezelf dwingt eerst goed na te 

denken voordat je in de communicatie met de ander reageert. In de beschreven casus 

reageert Marijke nogal aanvallend naar Johan omdat hij niets gezegd heeft tegen Glen. 

Wanneer zij vooral over haar eigen rol had nagedacht, had zij wellicht een andere houding 

aangenomen tegenover haar vriend. 

 

Zoals in paragraaf 1.6 gezegd, leidt nieuwsgierigheid naar de beweegredenen voor het 

eigen gedrag tot inzicht. Dit inzicht in eigen handelen, denken en voelen helpt om het 

gedrag van jezelf en uiteindelijk dat van anderen te begrijpen. Nieuwsgierigheid en 

het stellen van vragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vergelijk het eens met 

een interviewer: wanneer je weinig vragen, of de verkeerde vraag stelt, krijg je een kort 

of nietszeggend antwoord. De lezer of de kijker zal niet veel aan de weet komen over de 

geïnterviewde persoon. Zo gaat dat ook met jezelf: hoe meer (kwalitatief goede) vragen 

je jezelf stelt, hoe meer (kwalitatief goede) antwoorden je jezelf kunt geven. 
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Samenvatting 

 

Reflecteren begint met kijken naar je eigen gedrag. Je bent bereid jouw denken, voelen 

en handelen te onderzoeken. Je reflecteert op je gedrag in een bepaalde situatie. Van die 

situatie ben je je bewust, omdat je je daarin prettig of juist onprettig voelde. Wanneer je 

je bewust bent van een situatie waarop je wilt reflecteren, ga je jezelf vragen stellen over 

jouw gedrag in die situatie. Open vragen geven je ruimte om de beweegredenen voor je 

gedrag te onderzoeken. Zorg dat je nieuwsgierig bent! 

 

 

 

OEFENOPDRACHT 

Schriftelijke opdracht – individueel – 15 minuten – tijdens de les 

 

Maak “OEFENING 1 – Bewustwording van de context” uit het oefenboek reflecteren. 
 

 

 

 

OEFENOPDRACHT 

Schriftelijke opdracht – individueel – 15 minuten – tijdens de les 

 

Maak “OEFENING 2 – Vragen stellen over de context” uit het oefenboek reflecteren. 
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2  Reflecteren: doel, betekenis en gebruik 

2.1  Reflecteren volgens het woordenboek 

2.2  Het doel van reflecteren 

2.3  Een uitstapje naar de filosofie 

2.4  Relatie met social casework 

2.5  Reflecteren gebonden aan beroep 

2.6  Relatie-afhankelijkheid 

 

In dit hoofdstuk lees je wat het begrip reflecteren betekent, waar 

het vandaan komt, wie er reflecteert en wat het doel ervan is. Je 

krijgt hiervoor achtergrondinformatie over filosofie, sociale 

beroepen en de actualiteit. Ook lees je over de verbinding tussen 

reflecteren en beroepsuitoefening. Jij staat immers als student aan 

het begin van je beroepscarrière! 
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Het tennistoernooi 

 

Ben is twintig jaar en hij zit in het bestuur van de plaatselijke tennisvereniging. Eén keer per maand 

is er vergadering. Ben heeft een paar jaar achter elkaar met veel plezier het jaarlijkse toernooi 

georganiseerd en dat is hem goed afgegaan. Nu deze organisatie weer opgestart moet worden, is 

een nieuw aangetreden bestuurslid naar voren gestapt dat aankondigde de leiding over te willen 

nemen. Ben overweegt uit het bestuur te stappen. 

 

Reflectie door Ben (bad practice) 

Die vergaderingen zijn de laatste tijd echt flut. De voorzitter heeft de zaak niet meer in de hand. En 

dan zijn er een paar van die importfiguren uit de grote stad, die zullen de boel wel eens even regelen. 

Dat gaat in de soep lopen en dat kan me dus niks schelen. Moeten ze mij maar niet aan de kant 

zetten. 

 

Analyse bad practice 

▪ Geen personalisatie 

▪ Verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen 

▪ Veroordelen 

▪ Niet bij zichzelf blijven 

▪ De zaak van één kant bekijken 

▪ Niet nuanceren 

 

Reflectie door Ben (good practice) 

Ik voel me heel naar bij deze gang van zaken. Ik heb het toernooi nu drie keer georganiseerd en dat 

is erg goed gegaan. De vereniging was hierover erg tevreden. Ik verwachtte dat het bestuur mij 

weer zou vragen, gezien de positieve ervaringen. Maar nee… Een nieuweling gaat het nu doen. Ik 

vind dat hij zich heeft opgedrongen. Hij heeft een erg vlotte babbel. Wat me stoort is dat het bestuur 

en hij niets aan mij hebben gevraagd. Er is geen overleg geweest. Ik voel me gepasseerd. Wat kan 

ik nu nog doen? Ik kan de zaak op zijn beloop laten en zien hoe de organisatie zich ontwikkelt. Wat 

ik ook kan doen is mijn ongenoegen kenbaar maken, zowel bij het bestuur als bij het nieuwe 

bestuurslid. Misschien beseffen ze niet eens wat deze gang van zaken voor mij betekent. 
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2.1  Reflecteren volgens het woordenboek 

 

Volgens Van Dale’s Handwoordenboek is reflecteren: 

▪ nadenken (over) 

▪ (licht) terugkaatsen 

 

De tweede definitie, licht terugkaatsen, ken je van de reflectoren op je fiets of sportkleding. 

De reflector werkt als er licht op valt, pas dan weerkaatst een helder schijnsel. Valt er geen 

licht op, dan zie je ook niks. Hierin zit een grote parallel met de eerste definitie. 

 

 

 

 

 

De eerste definitie is van toepassing op het reflecteren binnen de opleiding 

orthopedagogische begeleiding die je volgt. Als student denk je na over een gebeurtenis, 

een ervaring, een situatie in de beroepscontext. Je laat je licht schijnen over je eigen 

functioneren om helderheid te krijgen. Voor een beginnende student is die beroepscontext 

echter vaak nog niet aanwezig. Je komt bijvoorbeeld net van middelbaar onderwijs of uit 

een andere beroepssector en je verwacht het beroep waarvoor je gekozen hebt nog te 

gaan leren. De ervaring moet je nog opdoen. Vandaar dat je in het eerste hoofdstuk 

kennisgemaakt hebt met reflecteren op je eigen persoon in herkenbare alledaagse 

situaties. 
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2.2  Het doel van reflecteren 

 

Reflecteren is niet alleen een terugkijken of nadenken over iets dat is geweest, maar vooral 

een middel om te leren handelen (denken, voelen) in toekomstige situaties. Het is goed 

om te weten dat je nu met alledaagse situaties oefent, om uiteindelijk te kunnen reflecteren 

op de beroepspraktijk. Daar draait het allemaal om. Je leert reflecteren om een goede 

beroepsbeoefenaar te worden. Het doel van reflecteren is bewustwording van en inzicht 

krijgen in eigen handelen en gedrag met het oogmerk het persoonlijk professioneel 

handelen te verbeteren in toekomstige beroepssituaties. Je wordt dus bewust van je 

gedrag om uiteindelijk bekwaam te worden in je beroep. Een absolute voorwaarde voor 

reflecteren is een lerende houding. Reflecteren is dus een vorm van leren, een vorm 

om jezelf te verbeteren, om vaardiger te worden. Dat is niet nieuw, deze vorm van leren 

is eigenlijk al eeuwen oud. 

 

2.3  Uitstapje naar de filosofie 

 

De mens is een denkend wezen. Bijzonder is dat een mens niet alleen denkt, maar ook 

een niveau hoger kan denken: hij kan denken over zijn eigen denken. Het moment 

waarop dit in de geschiedenis duidelijk werd, markeert men als het begin van de filosofie: 

 

‘Het punt waarop het denken op een beslissende manier van karakter verandert door zichzelf in zijn 

reflecties te betrekken.’ (Bron: Bor & Petersma, 2004) 

 

Dit begin van de filosofie ligt ongeveer 2500 jaar geleden. In India, Griekenland en China 

begonnen in die periode verschillende mensen na te denken over de wereld om zich heen. 

Wat tot dan toe als vanzelfsprekend werd ervaren, zoals natuur, hemel en aarde, werd nu 

onderwerp van nader onderzoek. Ze stelden zichzelf vragen over de hen omringende 

werkelijkheid en de plaats van de mens daarin. Ze keken kritisch naar de manier waarop 

zij tot dan toe over de werkelijkheid hadden gedacht. Op systematische wijze en met 

argumenten probeerden zij antwoorden te formuleren. 

 

In de Westerse maatschappij richtte men zich tot ongeveer 1800 vooral op de Griekse 

filosofen, zoals Socrates, Plato en Aristoteles, maar vanaf die tijd heeft men steeds meer 

waardering gekregen voor de Oosterse filosofieën. Die hebben weliswaar andere inzichten, 

maar zij kennen een grote diepgang en vormen een aanvulling op het Westerse denken. 

Het woord filosofie stamt van het Griekse werkwoord fileo/filein, dat liefhebben betekent 

en het zelfstandig naamwoord sofia, dat kennis of vaardigheid betekent. Je zou filosofie 
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kunnen omschrijven als: de liefde tot de wijsheid, het willen weten wat echt is en de 

moeite waard. Het gaat erom dingen, ideeën, begrippen van alle kanten te bekijken en te 

analyseren en vraagtekens te zetten bij dingen die iedereen vanzelfsprekend vindt. 

De filosofie bij de Grieken is ontstaan als reactie op het mythische denken, dat algemeen 

aanwezig was. Binnen dit mythische denken verklaarden de mensen het ontstaan van de 

wereld en het daarin aanwezig zijn door middel van verhalen over goden (mythen). De 

Grieken gingen echter kritisch kijken naar deze wijze van denken, ze stelden daarover 

vragen. Ze dachten na over het denken dat tot op dat moment gangbaar was; ze 

onderwierpen het mythische denken aan een kritische reflectie. Deze reflectie is 

onlosmakelijk met de filosofie verbonden. Het gaat niet om een vaststaand gegeven, of 

het ultieme antwoord: ‘Zo zit de wereld in elkaar!’, maar om het denken over die 

werkelijkheid en het zoeken naar wijze (mogelijke) antwoorden. In het Nederlands geeft 

men filosofie meestal weer als wijsbegeerte en dat drukt heel mooi uit waar filosofen naar 

streven: het begeren om wijs te zijn. Wijsheid moet je dan niet verwarren met 

‘alwetendheid’. Socrates heeft een duidelijke voorwaarde uitgesproken voor het bedrijven 

van filosofie. Hij stelt dat dit alleen van de grond kan komen als de mens het besef heeft 

van de eigen onwetendheid: ‘Ik weet dat ik niets weet’. (Bor & Petersma, 2004) 

 

Deze richtlijn van Socrates sluit aan bij twee eerder genoemde voorwaarden voor reflectie: 

bewust zijn of worden en bereid zijn naar het eigen gedrag te kijken. Een lerende 

houding dus. Wanneer je beseft dat je niet weet waarom je op een bepaalde manier 

gehandeld (gedacht/gevoeld) hebt in een situatie en je bent bereid jezelf vragen te stellen 

hierover en kritisch naar het eigen handelen te kijken, dan kun je tot inzichten komen die 

je in de toekomst helpen op een andere manier te handelen. 

 

Bewustwording van eigen handelen, kan leiden tot gewenst gedrag. Het leerproces dat je 

hierbij doormaakt kent vier fasen: 

1  onbewust – onbekwaam 

2  bewust – onbekwaam 

3  bewust – bekwaam 

4  onbewust - bekwaam. 

 

Aanvankelijk ben je je niet bewust van je onbekwaamheid (fase 1), maar door reflectie, 

het nadenken over je gedrag, word je je bewust van je onbekwaamheid (fase 2). Deze 

bewustwording is een belangrijke voorwaarde om de volgende stap te kunnen zetten: de 

wil om bekwaam te worden (fase 3). Hiertoe onderneem je actie, je oefent nieuw gedrag, 
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net zolang tot je het je eigen hebt gemaakt. Het is bij jou gaan horen en het wordt 

vanzelfsprekend. Je staat er niet steeds meer bij stil (fase 4) (Lingsma, 2003). 

 

2.4  Relatie met het social casework 

 

Het reflecteren op eigen beroepshandelen als deskundigheidsbevordering heeft alles te 

maken met de opkomst van supervisie binnen de hulpverlenende beroepen, in het 

bijzonder binnen het social casework. Om je hiervan een beeld te kunnen vormen 

volgt hierna een korte achtergrondschets. 

 

Rond 1950 wordt in Nederland het social casework ingevoerd. Dit is volgens Perlman een 

proces dat door bepaalde instellingen voor maatschappelijk werk wordt aangewend om de 

individuele mens te helpen doeltreffender het hoofd te bieden aan moeilijkheden in zijn 

maatschappelijk functioneren (Perlman, 1970). 

 

Dit proces of deze methode (systematische werkwijze) is sinds de invoering ervan nog 

steeds in ontwikkeling. Nieuwe visies, kennis, onderzoek en technieken dragen hiertoe bij. 

Een hedendaagse definitie door Vlaeminck stelt dat social casework de oudste methode is 

die exclusief binnen het maatschappelijk werk werd ontwikkeld en dat die zich erop richt 

problematische situaties, waarin personen, gezinnen en groepen zich bevinden, op een 

procesmatige wijze vanuit een bepaalde plaats (of organisatie) te beïnvloeden (saneren, 

handhaven, veranderen) door gebruik te maken van hulpbronnen in de micro-, de meso- 

en de macro-omgeving en waarbij de relatie een essentiële rol speelt (Vlaeminck, 2002). 

 

Een belangrijk aspect in de voortdurende ontwikkeling van de social caseworkmethode is 

het leren vanuit de ervaring. De opvoeder - begeleider bevordert zijn 

beroepsdeskundigheid door reflectie op casussen uit zijn beroepspraktijk. De introductie 

van het social casework betekende ook een introductie van supervisie. 

 

Supervisie is een manier van leren waarbij de opvoeder - begeleider: 

1 op basis van theoretische kennis en eigen praktijk handelen een vergroting 

en verdieping van vakkennis en vakkundigheid nastreeft; 

2  zijn zelfinzicht kan vergroten ten behoeve van hulp aan de cliënt; 

3  eigen gevoelens leert hanteren en controleren; 

4 zich kan oriënteren op de organisatie van de instelling waarbinnen hij 

werkt. 
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In een supervisiebijeenkomst kan de opvoeder - begeleider aan de hand van een 

cliëntbespreking onder begeleiding (supervisie = toezicht) van een ervaren collega, zijn 

eigen handelen, denken en voelen binnen de beroepscontext aan een kritisch onderzoek 

onderwerpen. Hiermee is het reflecteren op eigen handelen een manier van leren binnen 

supervisie. Supervisie is gericht op leren. 

 

Reflecteren op eigen handelen, neemt dus van oudsher een belangrijke plaats in binnen 

het agogisch werk. Na de intrede van het social casework en daarmee de supervisie, heeft 

de leermethode supervisie een grote vlucht genomen. Je treft haar nu aan bij talloze 

beroeps- en wetenschappelijke opleidingen en supervisie is niet meer weg te denken uit 

de leer- en werkomgeving. 

 

Supervisie is een methode op het gebied van deskundigheidsbevordering, gericht op het 

zelfstandig en integratief (integratie tussen beroep/functie en persoon) functioneren in 

de uitoefening van een dienstverlenend beroep, waarin het doelgericht hanteren van de 

relatie tussen werker en anderen een belangrijke rol speelt (Siegers en Haan, 1988). 

 

2.5  Reflecteren gebonden aan beroep 

 

Reflecteren is binnen de sociaal agogische sector al jarenlang een begrip. Wanneer je een 

opleiding volgt tot hulpverlener ontdek je al gauw dat reflectie een veel gehanteerde vorm 

van leren is, die je je snel eigen moet maken. Maar ook binnen andere hoger onderwijs 

opleidingen neemt het leren reflecteren een belangrijke plaats in, denk bijvoorbeeld aan 

de lerarenopleiding of aan verpleegkunde. Het beroep waar jij nu voor studeert is ook een 

beroep met een publiek belang. Wanneer je in de agogische sector, het onderwijs of de 

verpleging aan het werk gaat, is nadenken over je werkuitvoering en je eigen positie daarin 

een must. Je draagt een maatschappelijke verantwoordelijkheid, jouw handelen heeft 

effect op anderen en op de omgeving. 

 

Er zijn nog een paar redenen waarom reflectie op het handelen voor beroepsbeoefenaren 

zo belangrijk is. Een belangrijke reden van het belang van reflectie is dat hulpverleners 

kwetsbaar zijn en bij het nemen van ingrijpende beslissingen vaak op zichzelf 

teruggeworpen worden. Hulpverlening is complex en vaste oriëntatiepunten (normen en 

waarden die voorheen vanzelfsprekend waren) zijn grotendeels weggevallen. Dat verwart 

en maakt onzeker. De hulpverlener moet zich voortdurend rekenschap geven van zijn 

persoonlijk concept van waarden en normen, het concept van waaruit hij hulp verleent. Hij 



    25 
 
 

 

moet nagaan hoe betrouwbaar de eigen attitude voor de hulpvrager is. Zelfreflectie is 

daarom noodzaak. 

 

Een volgende belangrijke reden is dat de hulpverlener onder druk staat. Hij moet handelen 

zonder te weten wat de beste optie is. Een manier om met deze druk om te gaan, is het 

zoeken naar betere methoden en instrumenten. Om dit te kunnen moet hij kennis en 

inzicht in de problematiek hebben en in de positie die hij daarin inneemt. Zelfreflectie is in 

deze zin een permanent leerproces dat zich concentreert op zowel cognitieve als affectieve 

aspecten van het persoonlijk professioneel handelen. 

 

Via zelfreflectie kan de hulpverlener zijn persoonlijk concept van professionaliteit bijstellen. 

Hij kan zo voorkomen dat modellen en opvattingen over wat wel en niet professioneel is, 

gefixeerd of vastgeroest raken. Daarmee blijft de hulpverlener alert op ontwikkelingen 

binnen het beroepsveld en schept hij de mogelijkheid creatief en actief bij te dragen aan 

de discussie hierover. 

 

Ten slotte helpt zelfreflectie de hulpverlener een attitude te ontwikkelen van openheid en 

toegankelijkheid ten opzichte van en voor de cliënt, maar ook voor collega’s. Het is een 

uitdrukking van verantwoordelijkheid die de hulpverlener voor de ander (cliënt, collega) 

neemt. 

 

Reflecteren richt zich op het verbeteren van professioneel handelen. Hoe beter je leert 

zelfstandig te reflecteren op je professioneel handelen, hoe beter je in staat zult zijn je 

beroep zelfstandig uit te oefenen en je eigen deskundigheid op peil te houden. 

 

Reflecteren is dus onlosmakelijk verbonden met jouw persoonlijke ontwikkeling 

tot beroepsbeoefenaar. Je ontwikkelt je van privépersoon met een persoonlijk 

gedragsrepertoire (hoe handel, denk en voel ik in dagelijkse situaties?) tot een professional 

met een professioneel gedragsrepertoire (hoe handel, denk en voel ik in professionele 

situaties?). 

 

2.6  Relatie-afhankelijkheid 

 

Niet alleen beroepen die op hulpverlening gericht zijn vereisen reflectievaardigheid. Alle 

beroepen of functies waarin een persoon direct contact of een directe relatie heeft met een 

andere persoon en waarin dit contact of deze relatie bepalend is voor de kwaliteit van de 
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dienstverlening, stellen deze eis. Denk aan medici, docenten en verpleegkundigen, maar 

ook aan bijvoorbeeld leidinggevenden, politieambtenaren of kleine zelfstandigen. 

 

In zijn boek ‘Voor het eerst supervisie’ hanteert Zier de term relatie-afhankelijkheid om 

aan te geven dat de kwaliteit van de dienstverlening afhankelijk is van de kwaliteit van de 

relatie tussen dienstafnemer en dienstverlener. 

 

Bij sommige beroepen, waar wel sprake is van direct contact, hoeft er nog geen sprake te 

zijn van afhankelijkheid van de relatie. Zier geeft het voorbeeld van de fietsenmaker: als 

die de band goed plakt, doet het er niet toe hoe de persoonlijke verhouding tussen hem 

en de klant is (Zier, 1988). Dat is feitelijk juist. Hij kan je band goed plakken, ook als hij 

een slechte relatie met je heeft. Maar zeg eens eerlijk: zou je bij hem terugkomen als hij 

zich zeer onsympathiek tegenover jou gedraagt? Ook de fietsenmaker heeft baat bij een 

goede relatie met zijn klanten. En in talloze andere beroepen is er sprake van 

afhankelijkheid van de relatie. 

 

Het is dan ook een logische ontwikkeling dat reflectievaardigheid binnen alle opleidingen 

waar dienstverlening een (hoofd-)rol speelt, een te verwerven competentie is. In de 

reflecties kijkt de student naar de kwaliteit van die relatie en de rol die hij daar zelf in 

speelt. Door kritisch terug te kijken op het eigen handelen, kan hij zijn professionele 

vaardigheden in de toekomst vergroten. De kwaliteit van de relatie tussen dienstafnemer 

en dienstverlener neemt toe. 

 

Samenvatting 

 

Reflecteren betekent letterlijk ‘nadenken over’ en is als begrip al zo oud als het begin van 

de filosofie. Kenmerkend hierbij was dat men ging nadenken over het denken. De mens 

als denkend wezen nam zichzelf onder de loep. 

 

Reflecteren als manier van leren is onlosmakelijk verbonden met de leermethode 

supervisie die rond 1950 in Nederland werd geïntroduceerd als onderdeel van het social 

casework. Kenmerkend voor reflecteren is de gebondenheid aan een beroep of professie 

waarin er sprake is van relatie-afhankelijkheid. Reflecteren is er uiteindelijk op gericht het 

beroepsmatig handelen te verbeteren. 

 

De kern voor zelfreflectie binnen de zorg- en hulpverlening is dus het overdenken van de 

relatie met en ondersteuning van de cliënt. Het gaat om, zoals Bosch (1998, pag. 22) zegt, 
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‘de vraag wat het effect is van je handelen op het welbevinden van de ander’. Dit wil 

overigens niet zeggen dat persoonlijke eigenschappen of motieven buiten beschouwing 

worden gelaten. Integendeel: wanneer je kijkt naar je handelen is het onderzoeken van 

de achtergronden van dit handelen essentieel. Bij dit onderzoek kunnen zaken als sterke 

en zwakke kanten, motivatie, de eigen normen, maar ook de visie van de organisatie en 

de maatschappelijke context aan de orde komen. Anders gezegd: zelfreflectie binnen de 

hulpverlening moet toegespitst zijn op het eigen handelen in de ondersteunende relatie 

met de cliënt.  

 

Daarbij komt dat zelfreflectie een methode is die je zelfstandig en als een intern proces 

uitvoert. Anders dan bij coaching, supervisie of intervisie is er niemand die je ondersteunt 

in het afstand nemen van jezelf. Er is geen toetsing van buitenaf, geen coach die je 

bevraagt. Bij zelfreflectie ben je je eigen coach. Vanuit deze invalshoek gezien luidt de 

omschrijving van zelfreflectie al volgt: 

 

Zelfreflectie is een bewust en intern proces waarbij de persoon zelfstandig zijn 

ervaringen interpreteert, op basis van een onderzoek naar zijn handelen, ter 

ondersteuning van de cliënt. 

 

Dit is geen vanzelfsprekend of eenvoudig proces. Het is echter wel belangrijk voor het 

leerproces van de werker in de zorg en/of hulpverlening. Het is essentieel voor een 

professionele ontwikkeling in het vak en draagt bij tot verbetering van de kwaliteit van de 

hulpverlening.  

 

 

OEFENOPDRACHT 

Schriftelijke opdracht – individueel – 30 minuten – tegen volgende les 

 

Maak “OEFENING 3 – Betekenisvolle situatie: context en zelfbevraging” uit het oefenboek 

reflecteren. 
 

 

 

 

OEFENOPDRACHT 

Schriftelijke opdracht – individueel – 20 minuten – tegen volgende les 

 

Maak “OEFENING 4 – Verschillende invalshoeken kiezen” uit het oefenboek reflecteren. 
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OEFENOPDRACHT 

Mondelinge én schriftelijke opdracht – Per 2 én individueel – 40 minuten – 

tijdens de les 

 

Maak “OEFENING 5 – Feedback geven en ontvangen” uit het oefenboek reflecteren. 
 

 

 

 

OEFENOPDRACHT 

Schriftelijke opdracht – individueel – 20 minuten – tegen volgende les 

 

Maak “OEFENING 6 – Bewust worden van eigen handelen” uit het oefenboek reflecteren. 
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5  Reflecteren in de praktijk 

5.1  Bewustwording 

5.2  Reflectievragen door de ik-persoon 

5.3  Bereidheid vragen te stellen 

5.4  Verwoorden 

5.5  Manieren van verslaglegging 

 

Alledaagse situaties zijn een prima beginpunt voor reflectie op je 

handelen. Door je hierop te richten, train je de alertheid die nodig is 

om tot reflectie te komen. Namelijk, je bewust worden van een 

betekenisvolle situatie. Dit hoofdstuk geeft je zicht op de gedachten 

van Jos die reflecteert op een gebeurtenis uit zijn dagelijks leven. De 

opleiding die je volgt, vraagt echter meer van je. Je ervaringen en 

reflecties moet je in een beroepsgerichte theoretische en praktische 

context plaatsen. De vorm waarin dat gebeurt, is meestal een 

schriftelijk verslag, het zogenoemde reflectieverslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    30 
 
 

 

Verliefd 

Jos is 19 jaar en heeft met zijn vriend Bart afgesproken om te gaan stappen. Hij verheugt zich erop, 

want er is een grote kans dat bij vanavond Mariëlle zal zien, op wie hij heimelijk een oogje heeft. 

Bart zal Jos om 22.00 uur van huis ophalen, met de fiets. Om 22.15 uur kijkt Jos eens uit het raam; 

nog geen Bart te zien. Om 22.30 uur is hij nog niet gearriveerd. Dan gaat de telefoon.  Het is Bart 

die vertelt dat zijn band lek is en dat hij dus niet kan komen. Jos draagt verschillende oplossingen 

aan voor het lekke-band-probleem, maar Bart blijft erbij dat de stapavond niet kan doorgaan. Hij 

stelt voor de volgende avond uit te gaan. Jos gaat, met enig gemor, akkoord. 

 

Reflectie door Jos (bad practice) 

‘Waardeloos! Gaan we uit, laat hij het erbij zitten! Wat is dat nu voor een vriend? Hij denkt alleen 

maar aan zichzelf en niet aan mij! Hij moet zich aan de afspraak houden! Die moet je niet zomaar 

afzeggen. Draag je ook nog allerlei oplossingen aan en dan wil hij niks. Nu zie ik Mariëlle niet en dat 

is zijn schuld! En nu moet ik me weer schikken naar zijn wil. Morgen komt me helemaal niet goed 

uit.’ 

 

Analyse bad practice 

▪ Stellen, niet zoeken 

▪ Interpretatie (als waarheid) 

▪ Geen ik-boodscbap 

▪ Oordelen over de ander 

▪ Situatie van één kant bekijken 

▪ Niet kijken naar eigen aandeel in de situatie 

▪ Verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen. 

 

Reflectie door Jos (good practice) 

‘Waardeloos! Wil ik met hem uitgaan, laat hij het erbij zitten! Wat is hij nu voor een vriend? Als het 

zo moet…! Als ik mezelf zo hoor praten, klinkt het wel heel erg! Maar het is ook erg! Waarom? Ik 

ben zwaar teleurgesteld in Bart. En ook in het feit dat we mórgen uitgaan en niet vandaag. Dit had 

ik niet van hem verwacht. Ik vind het belangrijk dat afspraken worden nagekomen. Maar dat vindt 

hij toch eigenlijk ook? Dit komt bijna nooit voor. Zou er meer aan de hand zijn dan alleen die lekke 

band? Daar heb ik niet eens naar gevraagd. Dat moet ik morgen toch nog wel even doen. Maar toch, 

de teleurstelling blijft groot. Hoe komt het eigenlijk dat het me zo raakt? Ja, hij boort me een leuke 

avond door de neus en het allerbelangrijkste: ik zie Mariëlle zeker niet! Daar baal ik nog het meest 

van. Eigenlijk zeg ik dus: ik baal omdat ik Mariëlle niet kan zien en dat is Bart zijn schuld. Is dat wel 

zo, is dat wel eerlijk ten opzichte van hem? Dat ik Mariëlle wil zien kan hij niet weten. Wist hij dan 

eigenlijk wel dat deze avond zo belangrijk voor mij was? Nee, dus. Als hij het wel geweten had, had 

hij misschien anders gereageerd. Dus een deel van mijn boosheid mag ik niet op hem richten, dat 

ligt bij mij. Ik had hem eerder kunnen vertellen wat er voor mij op het spel staat. Maar dan nog, stel 

dat hij dan toch niet was meegegaan vanavond; hoe zou ik dat vinden? Eigenlijk vind ik dat nog het 
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engst; dat ik er alleen op af moet. Ik weet me in mijn eentje zo moeilijk een houding te geven en 

met Bart erbij gaat alles veel gemakkelijker!’ 

 

5.1  Bewustwording 

 

Reflecteren begint met bewustwording. De bewustwording bevorder je door alert te zijn op 

je gevoelens in een situatie; op iets dat je raakt. Jos voelt zich verschrikkelijk rot (boos) 

omdat zijn vriend de afspraak op het laatste moment afzegt. Dit gevoel onderzoekt hij en 

hij ontdekt dat hij enorm teleurgesteld is. Hij had een bepaalde verwachting bij deze avond, 

namelijk Mariëlle ontmoeten. Jos bekijkt de zaak van diverse kanten en hij probeert niet 

alleen vanuit zijn boosheid te reageren. Hij staat ook stil bij het mogelijke gezichtspunt 

van Bart. Hij beseft door zijn onderzoek ook dat zijn vriend niet op de hoogte was van zijn 

heimelijke doel. Dat maakt voor Jos de beoordeling van de hele situatie wel wat anders. 

Zijn oordeel ten opzichte van Bart wordt iets milder. 

 

Uit dezelfde situatie selecteert Jos nog twee betekenisvolle momenten waarop hij kan 

reflecteren. Het moment waarop Jos zegt teleurgesteld te zijn omdat hij morgen uitgaat, 

in plaats van vandaag (zie good practice) kan een aanwijzing zijn om hierop te reflecteren. 

In het stukje waarin Jos op een verkeerde manier (bad practice) terugkijkt, zegt hij hier 

ook iets over, namelijk: ‘En nu moet ik me weer schikken naar zijn wil’. Dit is een negatieve 

benadering die iets zegt over het gedrag van Jos. Met het woordje ‘moet’ lijkt het alsof Jos 

zelf geen invloed kan uitoefenen. Hij neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn eigen 

gedrag. Hij zou ook kunnen zeggen: ‘ik heb het gevoel dat ik me moet schikken naar zijn 

wil.’ Dan houdt hij het bij zichzelf en kan onderzoeken waar dat gevoel vandaan komt en 

wat dat over zijn eigen gedrag zegt. 

 

Terug naar het goede voorbeeld: Hij zegt dus teleurgesteld te zijn over het feit dat ze 

morgen uitgaan. Dit biedt een aanknopingspunt om verder onderzoek te doen, verder te 

reflecteren. Hij kan zich afvragen waar de teleurstelling vandaan komt. Heeft het te maken 

met het feit dat hij Mariëlle niet kan zien, of heeft het ermee te maken dat Jos vaker (te 

vaak?) toegeeft aan de wensen (eisen?) van Bart? Als dat laatste het geval is, heeft Jos 

een heel andere reflectievraag, bijvoorbeeld: ‘Hoe komt het dat ik me altijd (vaak) schik 

in de wensen van Bart?’. Wanneer hij generaliseert (‘Doe ik dit alleen bij Bart, of doe ik dit 

ook bij anderen?’) kan hij de vraag nog breder maken: ‘Hoe komt het dat ik me altijd 

(vaak) schik in de wensen van een ander?’ 
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Het andere moment waarop Jos kan reflecteren is: ‘Eigenlijk vind ik dat nog het engst; dat 

ik er alleen op af moet’. Wanneer Jos luistert naar zijn gevoel (hij vindt iets eng, dus is er 

sprake van angst) en dit een bewuste ervaring wordt, ontstaat voor hem een nieuwe 

reflectievraag, bijvoorbeeld: ‘Hoe komt het dat ik het eng vind om alleen ergens op af te 

gaan?’ 

 

Je bewust worden van je gevoel, ergens door geraakt zijn, is dus een heel belangrijke 

aanwijzing voor reflectie. Het is jouw hulpmiddel om een betekenisvolle situatie of een 

betekenisvol moment te selecteren. Dit signaal mag je en moet je niet negeren. Dat dit 

niet altijd eenvoudig is, blijkt wel uit het feit dat zelfs ervaren professionals er herhaaldelijk 

moeite mee hebben om goed naar hun eigen gevoel te (blijven) luisteren. Ze lijken hun 

gevoel als signaal niet (altijd) te vertrouwen. Als het om een betekenisvolle situatie gaat, 

zijn ze geneigd te gaan rationaliseren, vooral in te gaan op hoe er gehandeld is of op de 

positie van de ander die tijdens de gebeurtenis een rol speelde. Wat de professional zelf 

voelde, daar staat hij niet of te kort bij stil. Jezelf met je gevoel centraal stellen (‘bij jezelf 

blijven’) blijft in reflectie een belangrijke opdracht. 

 

5.2  Reflectievragen door de ik-persoon 

 

Jos heeft uit de hele situatie rond het uitgaan en afzeggen door Bart drie betekenisvolle 

momenten geselecteerd waarop hij wil reflecteren. We pikken er één uit, de laatste: 

‘Eigenlijk vind ik dat nog het engst; dat ik er alleen op af moet.’ Hij vertaalt dit moment in 

de volgende reflectievraag: ‘Hoe komt het dat ik het eng vind om alleen ergens op af te 

gaan?’ 

 

Zoals je weet gaat reflecteren altijd over je eigen gedrag. De vragen die je stelt richten 

zich daar in de eerste plaats op. In de tweede plaats richten de vragen zich op het effect 

van jouw gedrag op de ander. Welke vragen stelt Jos zichzelf? 

 

▪ Hoe komt het dat ik het eng vind om alleen ergens op af te gaan? 

▪ Hoe vaak ga ik alleen ergens naartoe? 

▪ Wanneer was de laatste keer? 

▪ Wat was de situatie? 

▪ Komt het vaker voor dat ik liever niet alleen ergens op af ga? 

▪ In welke situaties komt dat voor? 

▪ Wat doe ik als ik alleen ben? 

▪ Wat voel ik als ik alleen ben? 
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▪ Wat vind ik van mezelf in zo’n situatie? 

▪ Wat denk ik dan? 

▪ Wat versta ik onder ‘eng’? Concretiseren! 

▪ Waar ben ik bang voor? 

▪ Hoe gedraag ik me wanneer ik met anderen ben? 

▪ Welk gevoel geeft me dat? 

▪ Wat is het verschil tussen alleen ergens op af gaan of samen? 

▪ Wat vind ik eigenlijk van mezelf? Expliciteren! 

▪ Hoe gedraag ik me als ik alleen ben? 

▪ Wat zeggen anderen over mijn gedrag als ik alleen ben? 

▪ Wat zeggen anderen over mijn gedrag als ik met vrienden ben? 

▪ Hoe reageren anderen op mij als ik alleen ben? 

▪ Hoe reageren anderen op mij als ik in een groep ben? 

▪ Wat wil ik (bereiken) als ik alleen ben? 

▪ Wat wil ik (bereiken) als ik met vrienden ben? 

▪ Enzovoort. 

 

De vragen gaan allemaal over het gedrag van Jos en het effect ervan op de ander. Door 

zichzelf deze vragen te stellen en hierop antwoord te geven, komt hij meer te weten over 

de beweegredenen voor zijn gedrag. Hij leert hiervan wat hij moeilijk vindt en wat goed 

gaat. Hij overziet de consequenties van zijn oude gedrag en maakt een keuze of hij dit wil 

veranderen. Als hij een goed beeld heeft van zijn gedrag in deze specifieke situatie, kan 

hij alternatieven ontwikkelen en die uitproberen. 

 

5.3  Bereidheid vragen te stellen 

 

Jos trapt aanvankelijk (net als Marijke in hoofdstuk 1) ook in de valkuil om de 

verantwoordelijkheid bij de ander, in dit geval Bart, neer te leggen (bad practice). Maar hij 

herneemt zich en reflecteert op zijn eigen aandeel in de situatie (good practice). Jos is 

bereid zijn eigen gedrag onder de loep te nemen. 

 

Wanneer je na bewustwording van de betekenisvolle situatie de bereidheid hebt om naar 

je eigen gedrag te kijken, ben je al een eind op weg! Stel jezelf concretiserende vragen 

die de feitelijke (objectieve) situatie weergeven. Stel jezelf ook concretiserende vragen 

over de subjectieve kant van de situatie: jouw waarneming, jouw beleving, jouw 

interpretatie. 
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Expliciteer! Dat wil zeggen dat je precies uitlegt en nadrukkelijk benoemt wat er gaande 

was (denken, voelen, handelen, willen). Je stapt als het ware uit de situatie waar je deel 

van uitmaakte, en van een afstand beschouw je je eigen gedrag en het effect ervan op 

anderen. Doe dit bij voorkeur ‘door een vergrootglas’: bekijk je gedrag nauwkeurig en 

neem geen genoegen met een globaal antwoord op je vragen. Breng nuanceringen aan. 

Maak gebruik van de zogenoemde vraagwoordvragen. 

 

5.4  Verwoorden 

 

Tijdens het reflecteren stel je jezelf veel vragen en dat is goed. Je tracht ook antwoorden 

te vinden, prima! Wat doe je met deze informatie? Reflectie op je handelen is altijd leren 

van jezelf en over jezelf. Het draagt bij tot je persoonlijke en later professionele 

ontwikkeling. Binnen de opleiding krijg je opdrachten om de ontwikkeling die je door maakt 

aan te tonen. Deze staat in het teken van jouw groei tot beroepsbeoefenaar. Reflecteren 

is daarmee niet meer (alleen) een persoonlijke, maar vooral ook een professionele 

aangelegenheid geworden. Door middel van reflectie op je handelen, leg je verantwoording 

af aan de opleiding over jouw professionele ontwikkeling.  

 

Deze verantwoording kan mondeling en schriftelijk gebeuren. Het maken van een verslag 

komt het meest voor, maar in beide gevallen moet je je goed kunnen verwoorden. Het is 

belangrijk dat je beschikt over een grote woordenschat en dat je in staat bent je gedachten 

en gevoelens om te zetten in woord en geschrift. Vooral het verwoorden van gevoelens is 

voor veel studenten lastig. Je uiten over je gevoelens is niet erg gebruikelijk. Daarbij komt 

dat het eigen vocabulaire van de student in dit opzicht vaak tekort schiet. Lees daarom 

veel! Boeken, kranten, vakliteratuur, … helpen je deze woordenschat uit te breiden. Zoek 

onbekende woorden direct op in een goed woordenboek. 

 

Deze raad lijkt in jouw ogen misschien wat overdreven. Je hebt er later in de uitoefening 

van je beroep echter direct profijt van. Bijvoorbeeld als je tegenover collega’s in je team 

moet verwoorden hoe jouw cliënt zich gedraagt of voelt. Het trainen van jezelf in het onder 

woorden brengen van je eigen gemoedstoestand (denken, voelen, willen) helpt hierbij 

enorm. Het is een onderdeel van je ontwikkeling tot professional, je toont hiermee een 

deel van je vakbekwaamheid! 

 

 

 

 



    35 
 
 

 

Samenvatting 

 

Reflecteren begint met bewustwording. Het gevoel ergens door geraakt te zijn is een 

belangrijke aanwijzing voor reflectie op die betekenisvolle situatie. Stel jezelf vragen 

hierover. Met de bereidheid om vragen te stellen aan jezelf, staat of valt jouw vermogen 

te leren reflecteren. Ten behoeve van de opleiding die je volgt, plaats je je reflecties binnen 

de opleidings- en beroepscontext. Het weergeven van je reflecties binnen de opleiding 

gebeurt meestal in een schriftelijk verslag. Hiervoor moet je je goed kunnen verwoorden. 

Hoe deze schriftelijke reflectie binnen de opleiding graduaat orthopedagogische 

begeleiding gebeurt, wordt later aan je geïnstrueerd. Maar centraal in alle vormen van 

reflectie tijdens de studie staat de eigen ervaring in relatie tot de opleidings- en 

beroepscontext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    36 
 
 

 

6  Voorwaarden, vaardigheden en attitudes 

6.1  Voorwaarden voor reflectie 

6.2  Vaardigheden voor reflectie 

6.3  Attitudes voor reflectie 

 

Uit de vorige hoofdstukken krijg je een indruk van de wijze waarop 

het reflecteren in zijn werk gaat en je hebt zelf al flink kunnen 

oefenen met reflectieve vaardigheden. Er wordt steeds uitgegaan 

van het eerste (beginners)niveau. Wanneer je ervarener wordt in 

het reflecteren, zullen de vragen, de reflectie en de verbanden die je 

legt, meer diepgang krijgen. Bovendien leer je in een gevorderde 

fase niet alleen te reflecteren achteraf, maar ook tijdens je 

werkzaamheden.  

 

Het gaat er nu om, dat jij een begin maakt met reflecteren op je 

handelen volgens de reflectiespiraal. Het is gemakkelijk te zeggen: 

‘Begin maar!’. Maar er zijn een aantal belangrijke voorwaarden voor 

reflecteren die jouw aandacht nodig hebben. Die liggen zowel op het 

persoonlijk vlak als in de omringende omstandigheden. Veel 

voorwaarden zijn de revue al gepasseerd, maar je krijgt ze nu in een 

compleet overzicht. Wat heb je nodig om te kunnen reflecteren? 
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Wil ik dit wel? 

 

Julie werkt sinds twee maanden als vrijwilliger in de gehandicaptenzorg. Op donderdagmiddag 

begeleidt ze een groep van zes mensen met een verstandelijke beperking bij het werken in de 

kweektuin. Ze zorgt ervoor dat ieder weet wat zijn of haar taak is en ze begeleidt hen bij het uitvoeren 

van het werk. Julie is in het begin erg te spreken over haar vrijwilligerswerk. Ze functioneert 

behoorlijk zelfstandig en ze vindt het leuk om samen met ‘haar groep’ met planten bezig te zijn. 

Toch bemerkt ze bij zichzelf de laatste paar weken dat ze zich ertoe moet zetten om naar haar 

vrijwilligerswerk toe te gaan. Eén van de mannen uit haar groep is haar een keer onverwacht om de 

nek gevlogen en heeft haar op de wang gezoend. 

 

Een keer per twee weken heeft Julie aan het eind van de middag een kort gesprek met een 

werkbegeleider vanuit de instelling. Voor die tijd denkt ze na over de vraag of ze wil stoppen met dit 

werk of niet. 

 

Reflectie (bad practice) 

‘Ik denk dat ik er maar niet meer heenga. Het werk in de kweektuin is wel leuk, maar ik weet niet of 

het wel wat voor mij is, gehandicapten. Het gaat gewoon niet, ze zijn zo… anders, zo onberekenbaar. 

Zolang alles goed loopt met het werk, dan gaat het wel. Maar voor je het weet gebeurt er iets en 

dan heb je de poppen aan het dansen. Nee, ik denk dat ik maar wat anders ga zoeken.’ 

 

Analyse (bad practice) 

▪ Stellend, niet zoekend 

▪ Oordeel neerleggen over de ander 

▪ Oordeel neerleggen over zichzelf 

▪ Niet bij zichzelf blijven 

▪ Spreken in de jij-vorm 

▪ Niet concreet 

▪ Niet expliciet. 

 

Reflectie (good practice) 

‘Ik weet niet of ik nu moet stoppen of dat ik wil doorgaan. Aan de ene kant vind ik het werk erg leuk; 

ik ben zelfstandig, ik kan aardig met de meesten van de groep overweg en bovendien vind ik het 

werken met planten ook leuk. Aan de andere kant.... ik vraag me af of ik wel geschikt ben om met 

gehandicapten om te gaan. Volgens mij kan ik het niet goed. Zolang de mensen zich houden aan de 

taak die ik hen heb opgedragen, heb ik het gevoel dat alles goed loopt. Maar als iemand dat niet 

doet, dan weet ik niet goed wat ik moet doen. Bijvoorbeeld Hans; hij was stekjes aan het overpotten 

zoals ik hem had voorgedaan. Ik liep bij hem langs om te kijken of alles goed ging, en ineens draaide 

hij zich om en vloog me om mijn nek. En niet eventjes! Hij hield me heel erg stevig vast en ik kon 

niet loskomen. Hij gaf me een zoen op mijn wang en ging daarna weer verder met zijn werk. Hoe ik 

me toen voelde? Nu ik er echt goed over nadenk vond ik het eigenlijk best wel eng. Wat had er wel 
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niet kunnen gebeuren? Van de andere mensen van de groep hoefde ik niks te verwachten, die gingen 

gewoon door met hun werk!’  

 

‘Ik had op dat moment het idee dat ik helemaal niks kon doen. Als Hans niet uit zichzelf had 

losgelaten, dan had ik niet geweten hoe ik me uit deze situatie moest redden. Ik voelde me heel erg 

dom, als begeleider. Als ik er goed over nadenk, had ik van mezelf verwacht dat ik precies had 

geweten wat ik moest doen. Ik ben toch de begeleider en hij is gehandicapt. Het zijn dus wel een 

paar verschillende gevoelens die naar boven komen, merk ik. Aan de ene kant schaamte, dat ik niet 

adequaat heb kunnen handelen, maar aan de andere kant ook onzekerheid over wat er met mij had 

kunnen gebeuren.’ 

 

6.1  Voorwaarden voor reflectie 

 

Reflectie op je handelen vereist rust. Je moet de rust hebben om je gedachten de vrije 

loop te laten en vrij te kunnen associëren over de betekenisvolle situatie. Wanneer je rustig 

bent geef je jezelf de ruimte om de situatie vanuit diverse invalshoeken te bekijken. Je zult 

er dus echt voor moeten gaan zitten! Door rust kun je tot bezinning komen. 

 

Tijd is onlosmakelijk verbonden met rust. Wanneer je gehaast bent en geen tijd hebt, voel 

je je niet rustig. Je moet eigenlijk zo meteen nog iets anders doen, je tijd is kort. Je neemt 

letterlijk niet de tijd om na te denken. Zorg er dus voor dat je tijd uittrekt voor je reflectie 

en dat je niet direct een andere afspraak in je agenda hebt staan.  

 

Concentratie past ook in deze rij. Als je de tijd hebt en rust neemt, 

kun je je beter concentreren op jouw handelen in de betekenisvolle 

situatie. Je richt al je aandacht daarop. Heb je te veel zaken aan je 

hoofd, dan zul je merken dat ook het reflecteren niet echt lekker loopt. 

Je denkt misschien tegelijkertijd aan heel andere dingen dan de situatie 

waarop jij je aandacht moet richten. Concentratie komt de reflectie ten 

goede! 

 

Reflecteren vereist het vermogen tot abstractie. Je moet als het ware boven je eigen 

handelen gaan staan, zodat je het van een afstandje kunt beschouwen. Je ‘stapt uit de 

situatie’. Je bent in staat de situatie in gedachten voor te stellen. Dat vermogen heb je 

nodig om alle aspecten van de situatie te kunnen belichten. Je kunt naar je eigen handelen 

kijken als naar een casus waarvan je kunt leren. Het abstractievermogen en factoren die 

dit vermogen beïnvloeden, zijn beschreven in hoofdstuk 3. Wanneer het 
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abstractievermogen tekortschiet zal dat het reflecteren belemmeren of zelfs doen 

stagneren. 

 

Reflecteren vereist dat je kunt analyseren. Dat wil zeggen dat je de situatie kunt ontleden, 

ofwel ‘kunt ontbinden in samenstellende delen’. Je kunt aangeven welke elementen in de 

situatie van belang zijn, welke met elkaar verband houden, hoe al deze elementen leiden 

tot een bepaalde uitkomst (= de situatie). Je analyseert dus jouw aandeel in de situatie, 

jouw rol en het effect dat jouw handelen heeft op de ander. Deze aspecten betrek je in je 

analyse, om vervolgens een conclusie te trekken over jouw handelen in die situatie. Een 

analyse maken vormt een fase in het doorlopen van de reflectiespiraal. 

 

Zoals gezegd is reflecteren zowel een vaardigheid als een manier van leren. Je moet de 

vaardigheid ontwikkelen om er steeds meer van te kunnen leren. Vast staat dat reflectie 

een lerende houding vereist. Je bent immers aan het reflecteren om daarvan iets te leren 

over je eigen handelen. Dát wil je verbeteren. Je wilt leren een nog betere professional te 

worden. Dat betekent dat je je eigen kennis en gedrag ter discussie durft te stellen. Je 

bent bereid nieuw verworven inzichten daarvoor in de plaats te stellen. 

 

Reflecteren (en daarmee jouw lerende houding) vereist moed. Moed om je eigen gedrag 

onder de loep te nemen, om je eigen sterktes en zwaktes onder ogen te zien. Je stelt je 

kwetsbaar op en durft toe te geven aan jezelf (en anderen) dat je gedrag vertoont dat je 

wilt veranderen en verbeteren. Je laat je gevoelens zien. Je geeft toe dat je nog niet 

bekwaam bent, dat je nog iets te leren hebt. Wanneer je dit durft, breng je een lerende 

houding in de praktijk. Je bent in staat om een leemte te constateren en deze als positief 

te waarderen: ik kan dat veranderen, ik kan hiervan iets leren. Je durft open te staan voor 

verandering. 

 

Wanneer je een lerende houding hebt en je in staat bent je eigen leemtes onder ogen te 

zien, dan ben je al een eind op weg in het confronteren van jezelf. Je durft jezelf al te 

confronteren met je onvolkomenheden, je onbekwaamheid. Confronteren kost moeite.  

Het is niet altijd even gemakkelijk om te onderkennen dat bepaald gedrag dat je gewend 

was, te moeten bestempelen als inadequaat. Maar daar leer je wel van! 

 

Reflecteren met alles wat daar bij komt, vereist wilskracht. Je moet het willen! Wanneer 

je een weerstand voelt tegen reflecteren, dan zal het je niet goed lukken. Als je echter 

wilskrachtig bent, dan zul je er alles aan doen om te slagen: om erachter te komen waarom 
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je handelt zoals je handelt en wat je zou kunnen veranderen om nog beter/professioneler 

te handelen. Ook als het moeilijk wordt. Júíst als het moeilijk wordt! 

 

Wat je vooral in huis moet hebben om te reflecteren is een gezonde nieuwsgierigheid. 

Je wilt weten waarom je doet zoals je doet, waarom je bent wie je bent en hoe dat jouw 

gedrag en de interactie met anderen beïnvloedt. Reflecteren is vooral ook een zoektocht. 

Een zoektocht naar beweegredenen en verbanden tussen jouw gedrag en dat van de ander. 

Bij zoeken komt de wilskracht weer om de hoek kijken: je moet verder willen om achter 

het antwoord te komen! 

 

6.2  Vaardigheden voor reflectie 

 

Met de nieuwsgierigheid en het zoeken hangt de diepgang samen. Neem geen genoegen 

met het eerste het beste antwoord dat je jezelf geeft. Blijf jezelf vragen stellen (ook een 

voorwaarde). En, blijf uitproberen en daarop reflecteren zodat je diepgang bereikt; 

enerzijds in het denken over je eigen gedrag, anderzijds in de verfijning van je handelen. 

Concretiseren is al onder je aandacht gebracht. Wanneer je concretiseert ben je in staat 

om verschillende aspecten uit de betekenisvolle situatie helder te benoemen en daardoor 

te onderzoeken. Laat je het concretiseren achterwege, dan wordt het terugkijken (fase 2) 

een vaag verhaal. Dat gaat ten koste van de volgende fasen. Je zult begrijpen dat je 

daarmee een verbetering van je handelen in een specifieke situatie niet bereikt! 

 

Ook expliciteren is al eerder als voorwaarde voor reflecteren genoemd. Samen met 

concretiseren zorgt expliciteren voor duidelijkheid, voor een helder, uitgesproken en 

uitgelegd verhaal, dat niets te raden overlaat. Wanneer je expliciet benoemt, dan spreek 

je uit én leg je uit wat je precies bedoelt. Dan kun jij zelf en dan kunnen anderen jouw 

gedachtegang volgen. Ter onderscheiding: als zaken impliciet blijven, moet de ander de 

betekenis van jouw boodschap begrijpen, zonder dat die duidelijk uitgesproken of uitgelegd 

is. Hij moet ‘tussen de regels door lezen’. Je begrijpt dat hierdoor misverstanden en 

verkeerde interpretaties kunnen ontstaan. Wees dus helder en duidelijk, benoem 

nadrukkelijk wat je bedoelt! 
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Behalve concretiseren en expliciteren is nuanceren ook een vaardigheid die je in huis 

moet hebben om goed te kunnen reflecteren. Nuanceren wil zeggen dat je een fijn 

onderscheid weet aan te brengen in de informatie. 

Je ontdekt en benoemt kleine, nauwelijks 

afwijkende verschillen. Simpel gesteld: de 

informatie die je geeft of ontvangt is niet zwart-wit. 

Er zit nog een heel scala van grijstinten tussen. 

Wanneer je in het café aan het praten bent over 

fietsen, kom je al snel tot de ontdekking dat er 

verschillende soorten van fietsen bestaan. Je kunt 

best eenvoudig stellen dat je graag fietst. Je kunt 

ook nuanceren: ik rijd met een mountainbike, of 

met een racefiets of met een trekkingfiets of met 

een step of met een tandem of … Je brengt dus een 

verfijning aan. Je informatie wordt concreter. 

 

Dit voorbeeld kun je ook vertalen naar de informatie die je geeft tijdens het reflecteren. 

Kijk maar naar de openingscasus. In de bad practice zegt Julie over mensen met een 

verstandelijke beperking ‘Het gaat gewoon niet, ze zijn zo… anders, zo onberekenbaar’. 

Dit is een ongenuanceerde uitspraak, heel zwart-wit. Niet alle mensen met een 

verstandelijke beperking zijn namelijk onberekenbaar. Julie laat haar uitspraak gelden voor 

een hele groep. Als ze zou nuanceren, zou ze de in formatie op een andere manier brengen. 

Bijvoorbeeld: ‘Hans gedraagt zich onberekenbaar’. In de good practice spreekt Julie al veel 

genuanceerder over de gebeurtenis. 

 

Om te reflecteren heb je taal nodig. Ja, logisch, denk je nu, Toch benoemen we ook deze 

voorwaarde expliciet. Om te kunnen uitdrukken wat je voelt, wat je denkt, hoe je handelt 

en wat je wilt, heb je een rijke woordenschat nodig. Gevoelens kun je uitdrukken in talloze 

woorden, maar als je wilt aangeven hoe je je exact voelt, is verfijning nodig. Hoe vaak 

komt het voor dat je niet precies kunt uitleggen wat je bedoelt, of wat je voelt? Het is 

raadzaam om veel te lezen, zodat je woordenschat zich uitbreidt. Hiervan zul je profijt 

hebben tijdens je studie, maar ook wanneer je bijvoorbeeld tijdens je werk de situatie rond 

jouw cliënt moet uitleggen. 

Spreektaal verdient extra aandacht. Tijdens het reflecteren denk je en verwoord je je in 

spreektaal. Dit zie je ook in de openingscasussen. Hier lees je de gedachten van de ik-

persoon. Wanneer je echter een schriftelijk verslag maakt, kun je geen gebruik maken van 
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spreektaal. Je zult helder (expliciet) en volgens de regels van de Nederlandse taal moeten 

verwoorden. Een rijke woordenschat is onontbeerlijk. 

 

6.3  Attitudes voor reflectie 

 

Wanneer je als reflectant een betekenisvolle situatie inbrengt waarin je prijsgeeft hoe je je 

hebt gedragen of hoe je in de toekomst wilt handelen, dan stel je je kwetsbaar op. Dat is 

heel moedig. Het vraagt van de andere leden van de reflectiegroep een professionele 

attitude, die onder meer bestaat uit acceptatie, een respectvolle benadering en 

inlevingsvermogen in de belevingswereld van degene die de betekenisvolle situatie 

bespreekbaar maakt. Betrokkenheid en laten merken dat je de reflectant begrijpt horen 

hier ook bij. Dit noem je een empathische houding. Voorgaande aspecten dragen bij aan 

het onderlinge vertrouwen en de veiligheid binnen de reflectiegroep. 

 

Wanneer je een individueel product maakt, is dat vaak voor de docent bestemd die jou 

begeleidt in het reflectieproces. Van hem of haar krijg je feedback. Je mag verwachten dat 

jouw docent de stukken die je in het kader van reflectie schrijft, vertrouwelijk behandelt. 

Dat wil zeggen dat de informatie niet wordt doorgespeeld naar derden. Deze gedragscode 

geldt ook voor alle leden van je klasgroep en je reflectiegroep (=leergroep). De informatie 

die wordt besproken is persoonlijk en vertrouwelijk en derhalve niet bedoeld om door te 

brieven alsof het een nieuwtje betreft. 

 

Een kanttekening moet hierbij wel gemaakt worden. Wanneer de reflectant vertrouwelijke 

informatie overbrengt naar de docent of de leden van zijn reflectiegroep (=leergroep), 

waaruit de anderen kunnen opmaken dat er een gevaar of dreiging bestaat voor de persoon 

in kwestie of derden, dan moet er met deze informatie wel iets gebeuren. Gebruikelijk is 

dat in de eerste plaats met de reflectant zelf overleg plaatsvindt over de kwestie om te 

bezien hoe er eventueel gehandeld moet gaan worden. Is het niet mogelijk om direct met 

de reflectant te overleggen en bestaat er acute zorg over de situatie, dan moet overleg 

plaatsvinden met de betreffende docent of (praktijk-)begeleider. Uiteraard ook op 

vertrouwelijke basis. Van daaruit wordt de verdere strategie bepaald. Ook kunnen 

docenten vertrouwelijke informatie betreffende een student bespreken met collega-

supervisoren, om zo tot een duidelijk beeld én beoordeling van de student te komen! 
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Samenvatting 

 

Om tot reflectie te kunnen komen, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. 

Deze liggen in de eerste plaats in de persoon van de reflectant zelf, in de tweede plaats in 

de omstandigheden en in de derde plaats in de attitude van de ander met wie de reflectie 

wordt gedeeld. Een belemmering in een van de genoemde voorwaarden zal leiden tot een 

belemmering in het reflecteren. 

 

 

 

OEFENOPDRACHT 

Schriftelijke opdracht – individueel – 50 minuten – buiten de les 

 

Maak “OEFENING 12 – Sterkte/zwakte analyse m.b.t. reflecteren” uit het oefenboek 

reflecteren. 
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Je kunt mensen 

niet iets leren… 

Je kunt alleen helpen 

het in zichzelf te vinden! 

 

Galileo 

 


