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Samenvatting 
 
In dit artikel worden een aantal karakteristieken beschreven van reflectie, welke van belang 
zijn bij de ontwikkeling van competentie. Reflectie wordt hier opgevat als een bewuste, 
doelgerichte activiteit, die ingezet kan worden voor verandering van gedrag of attitude. 
Verschillende typen van reflectie kunnen worden onderscheiden: gericht op ervaringsleren 
(Kolb), gericht op probleem oplossen (Schön) en gericht op leren reflecteren (Cowan). Een 
aantal kenmerken van reflectie, een definitie en de ‘voorwaarden’ voor reflectie worden 
gepresenteerd. De vervolgstappen die nodig zijn voor concretisering in het onderwijs, worden 
kort bediscussiëerd. 
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Reflectie wordt als een belangrijke bekwaamheid gezien en als een element van competentie. 
Enerzijds omvat competentie reflectievaardigheden, anderzijds is reflectie een bekwaamheid nodig 
voor het ontwikkelen van competentie. Reflectie kan de  verdere ontwikkeling van iemands 
vaardigheden of persoonlijkheid bevorderen. In termen van Mathews en Sayers (1997): “If you always 
do what you have always done, you will always get what you always got”.  

Zonder te reflecteren, zonder terug te blikken op zijn/haar handelen (ervaringen, activiteiten), 
gedachten (kennis, inzichten) of houding (emoties, gevoelens), krijgt iemand niet gemakkelijk zicht op 
en inzicht in zijn kunnen, en zonder dat kan iemand zijn bekwaamheden niet gemakkelijk verder 
ontwikkelen, in de zin van: aanvullen, verbeteren, vervangen, laten aansluiten bij of combineren met 
andere handelingen, gedachten en houdingen.  

Reflectie is dus de moeite waard om mee bezig te zijn. Maar wat is nu eigenlijk ‘reflectie’? Hoe 
kun je het bevorderen? Kun je dat zelf leren? Kan iemand anders daar bij helpen? Hoe kun je er voor 
zorgen dat reflectie daadwerkelijk tot verhoging van competentie bijdraagt? De laatste vraag is waar 
het om gaat. De eerst is het moeilijkst te beantwoorden omdat reflectie een vaag (fuzzy) begrip is.  

Iedereen reflecteert, op zijn tijd. Ieder kan reflecteren, op zijn manier. Een omschrijving of definitie 
van reflectie zou eigenlijk alle vormen van reflecteren moeten omvatten. Hier wordt dat niet gedaan, 
maar wordt gepoogd om uit allerlei vormen en beschrijvingen van reflectie die er uit te lichten, die van 
belang zijn voor de ontwikkeling van competentie. Een eerste vereiste hiervoor is dat reflectie 
beschouwd kan worden als een bewuste activiteit die doelgericht wordt ingezet.  

Reflectie kan hiermee niet alleen aanzetten tot actie, maar ook zelf tot een actie worden. Reflectie 
ingezet voor het ontwikkelen van competentie vereist reflectie op jezelf, een bij uitstek metacognitieve 
vaardigheid. Reflectie als onderdeel van competentie vereist dat je zelf leert reflecteren, als bewuste 
activiteit. Reflectie vormt dan een onderdeel van je cognitieve vaardigheden. Als reflectie zowel 
cognitief als metacognitief van karakter is, moet reflectie ook over zichzelf kunnen gaan. Reflectie is 
daarmee recursief van karakter. 

In de (onderwijs)praktijk blijkt dat reflecteren, in de zin van terugblikken op je handelen of 
ervaringen, niet altijd leidt tot verdere ontwikkeling. Op reflectie volgt lang niet altijd een actie of een 
verandering van gedrag of attitude. In dit artikel wordt nagegaan welke oorzaken hier mogelijk aan ten 
grondslag liggen en welke voorwaarden vervuld moeten worden wil reflectie daadwerkelijk  optreden. 

Daartoe zullen verschillende voorbeelden van reflectie de revue passeren. Op basis van die 
voorbeelden wordt een beschrijving gegeven van reflectie. De kenmerken van reflectie die daarin 
genoemd worden, zijn natuurlijk niet altijd allemaal of in dezelfde mate van sterkte aanwezig. 
Reflectie is nu eenmaal een fuzzy begrip. Na een definitie van reflectie en bespreking van enige 
vormen van reflectie wordt ingegaan op voorwaarden die een rol spelen bij doelgerichte reflectie.  

Van daaruit zou een volgende stap gezet moeten worden naar “actie”: hoe bevorder je dat je van 
reflectie tot daadwerkelijke veranderingen in denken, gevoelens, houding, handelen komt? Wat kan de 
student zelf? Waar kan de docent bij helpen en hoe? Op welke wijze komt verandering aantoonbaar tot 
uiting? Dat zijn vragen die pas goed beantwoord kunnen worden als de context bekend is. Voor elke 
concrete onderwijssituatie waarin competentie ontwikkeld wordt, zullen deze vragen beantwoord 
moeten worden.  

Dit artikel is bedoeld om enig inzicht vooraf te verschaffen met betrekking tot algemene aspecten 
van reflectie. Het artikel wil niet volledig zijn in de zin dat een precieze definitie wordt gegeven 
waarmee alle vormen van reflectie gedekt worden. De definitie en beschrijvingen zijn hier gericht op 
reflectie als een bewuste, doelgerichte activiteit. Zij zouden niet in tegenspraak moeten zijn met andere 
vormen van reflectie. Het artikel is bedoeld om enkele handreikingen te geven voor verdere 
concretisatie en toespitsing op de onderwijspraktijk. Daarom volgt aan het slot een discussie van de 
consequenties en mogelijke vervolgactiviteiten. 

 
 
Voorbeelden van reflectie 
 
In de dagelijkse praktijk kom je reflectie in verschillende situaties en in verschillende vormen tegen. In 
deze paragraaf geven we een aantal voorbeelden. 

 2



 
Voorbeeld 1: reflectie via bewuste verslaglegging  

Een voorbeeld van reflectie dat je vaak tegenkomt in zowel werksituaties als in de 
onderwijspraktijk, is het bijhouden van een journaal of logboek. In het logboek van een ingenieur  
worden  de uitgevoerde handelingen vermeld  (de acties), de resultaten (meetresultaten, 
simulatieresultaten e.d.), maar ook de gedachten daarover (verwachtingen, vraagtekens, inzichten), 
ideeën, voorlopige conclusies e.d.  

Bij het nalezen hiervan en koppeling met de gevolgen van het proces, kan iemand tot beter inzicht 
komen in het doorlopen proces en in de waarde van dit proces voor het bereiken van het gestelde doel 
c.q. de gewenste resultaten. Dit inzicht kan leiden tot bijstelling van de metacognitie over zijn kennis 
(bijvoorbeeld dat hij bepaalde kennis of methodieken moet bijspijkeren), over zijn de houding 
(bijvoorbeeld dat hij preciezer moet werken of nauwkeuriger zijn logboek moet bijhouden, maar ook 
dat hij met meer zelfvertrouwen een gelijksoortig proces zal kunnen doorlopen) of over zijn 
vaardigheden (hij wil het hanteren van bepaalde apparatuur apart gaan oefenen, of is eigenlijk erg 
tevreden).  
Het logboek kan  tussentijds of achteraf gebruikt worden. Tussentijds voor controle op en bijstelling 
van het proces, of aan het einde om inzicht te verkrijgen in wat er gedaan en gebeurd is in relatie tot 
het uiteindelijke resultaat. De metacognitieve inzichten die hieruit voortkomen, kunnen onmiddellijk 
gevolgen hebben of pas later tot actie leiden.  

Bijvoorbeeld: Een architecte heeft de opdracht een nieuwe school te ontwerpen. Zij slaat haar 
logboek erop na hoe ze een soortgelijke opdracht twee jaar terug heeft aangepakt, wat haar ervaringen 
waren. Op basis van haar eerdere ervaringen en haar  reflectieve gedachten hierover,  besluit ze om de 
eerdere aanpak op een aantal punten bij te stellen en haar werkwijze - in tegenstelling tot de vorige 
keer - vooraf te bespreken met de opdrachtgever.  

 Reflectie heeft in dit geval geleid tot een expliciet geformuleerde verandering in de werkwijze 
(regels). Deze regels, afgeleid uit oude ervaringen en nieuwe inzichten, werden bovendien 
gegeneraliseerd naar de huidige opdracht en zullen daarmee in feite getest worden op hun algemenere 
geldigheid. Een dergelijke vorm van reflectie past in de leercirkel van Kolb (zie verder).  
 
Voorbeeld 2: reflectie in actie 

Een andere vorm van reflectie treedt op bij het oplossen van praktijkproblemen, waarbij het gaat 
om het ontwikkelen van nieuwe, veelal creatieve, oplossingen, waarbij bestaande oplossingen niet 
standaard kunnen worden toegepast. 
 Een gedetailleerd voorbeeld van hoe reflectie in de praktijk werkt is te vinden in het boek van 
Donald Schön: The reflective practitioner: How professionals think in action (1983). In dit boek 
onderzoekt Schön een aantal situaties (bijv. architect, psychiater) waarin een student door een 
professional wordt begeleidt bij het uitvoeren van een praktijkopdracht. Op deze wijze komt Schön er 
achter hoe een professional eigenlijk denkt als zij een probleem oplost. 

Volgens Schön is reflectie bij ontwerpen een conversatie met een situatie. Er is een probleem dat 
opgelost moet worden, de ontwerper creëert via schetsen een virtuele wereld waarin wordt  
geëxperimenteerd met de situatie. Zij ziet de unieke probleemsituatie als een situatie uit haar repertoire 
aan probleemsituaties, die daar tegelijkertijd op lijkt en ervan verschilt. De bekende situatie (van 
vroeger) fungeert als voorbeeld, metafoor of precedent. In Schön’s termen:  

 
“ Seeing this situation as that one, one may also do in this situation as in that one. .... Just as he sees the new 
problem as a variation of the old one, so his new problem-solving behaviour is a variation on the old.” Dit 
vergelijken en gebruik maken van bestaande ervaringen kan bewust en gebeuren en onder woorden worden 
gebracht of zich op een meer onbewust niveau afspelen, waarbij geen woorden of beelden worden gebruikt. 
Tijdens het ontwerpen maakt de ontwerper (bijvoorbeeld een architect) deel uit van de (virtuele) situatie 
waarin zij inzicht probeert te verwerven en die zij hoopt te creëren. Tekeningen en schetsen worden gebruikt 
om beelden en hypotheses over de situaties zichtbaar te maken en te toetsen. In de tekeningen en schetsen 
wordt een situatie gesimuleerd waarin geëxperimenteerd kan worden, met name doordat variabelen 
gecontroleerd kunnen worden. Hierbij kunnen kenmerken en relaties naar voren kunnen komen die van 
tevoren niet bekend waren.   
Voortdurend vindt bijstelling plaats op basis van wat de ontwerper creëert en ziet.  
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Voorbeeld 3.:  reflectie in coaching 

Een ander voorbeeld van toepassingen van reflectie vind je in coaching en therapeutische situaties. 
Professionele hulpverleners helpen een patiënt of cliënt via gerichte vragen en stimulansen na te 
denken over zijn ervaringen in het verleden. De aanleiding wordt vaak gevormd door gedachten, 
gevoelens of gedrag in het heden. Doel is veelal om via inzicht in en verwerking van de in het 
verleden opgedane ervaringen, te komen tot begrip voor en eventueel bijstelling van het denken, 
voelen of gedrag in het heden. 

Bijvoorbeeld: je hebt ruzie met je levenspartner over het samen doorbrengen van tijd. Je wilt wat 
meer tijd voor jezelf, om eigen activiteiten te ondernemen.  Onbewust spelen bij die ruzie gedachten 
mee over bijvoorbeeld problemen rond tijdsbesteding in een eerdere  relatie  en de gevoelens die je 
daar destijds bij had mee. Je voelde je bijvoorbeeld in die relatie erg beklemd, hetgeen tot spanningen 
leidde en tot een breuk. Door de herinnering kunnen (veelal onbewust, min of meer automatisch) 
reacties optreden die niet altijd recht doen aan de situatie zelf (je wordt bijvoorbeeld onredelijk boos 
over een voorstel om iets samen te ondernemen). Door het terugblikken op het verleden en de 
koppeling met het heden, verwerft de cliënt inzicht in zijn gedachtewereld, gevoelswereld en  gedrag. 
Op basis van dit inzicht kan hij zijn eigen reacties begrijpen en communiceren naar de partner en zo 
mogelijk bijstellen.  
 Bij coachen of therapie wordt de cliënt bij dit proces geholpen door een andere persoon. Iemand 
kan dit proces ook zelf sturen. Door met vrienden, vriendinnen of de partner te praten, al dan niet met 
‘regels’ die in therapeutische gesprekken gebruikt worden. Hij kan zijn eigen gedrag bekijken door er 
eens een video opname van te maken, en die terug te zien, al dan niet met iemand die hem op de 
punten kan wijzen waar hij anders overheen kijkt, al dan niet volgens bepaalde procedures die daar 
voor zijn. 
 
 
Beschrijving van reflectie 
 
In de voorbeelden zijn een aantal kenmerken, elementen en variabelen van reflectie aanwezig. Ze zijn 
soms gedeeltelijk overlappend. Ten behoeve van een eventuele discussie worden ze hieronder 
genummerd.  

1. Terugblik op concrete ervaring 
Het gaat bij reflectie om het weer in herinnering brengen van een eerdere concrete ervaring waarin iets 
gebeurd is waar je zelf deel van uitmaakte. Daarop blik je terug, vaak aan de hand van vragen die je 
jezelf kunt stellen. Hoe heb ik dat toen gedaan? Waarom heb ik dat gedaan? Wat had er destijds anders 
gekund? Wat voelde ik daarbij?  Je evalueert en analyseert. Omdat het een concrete ervaring betreft zit 
er een affectieve component aan. De ervaring kan ingrijpend of van beperkte invloed zijn geweest.  

2. Betrokkenheid 
Bij reflectie gaat het altijd om een eigen ervaring, om persoonlijke betrokkenheid en een persoonlijke 
actie (denken, voelen, handelen enz.). Hierbij kan het zowel gaan om een zelf uitgevoerde actie (je 
hebt deelgenomen aan een sportwedstrijd en reflecteert over het verloop van de wedstrijd en je eigen 
acties en prestaties) als om een actie waarbij je als persoon betrokken bent geweest, maar waarbij je 
niet zelf de actie geïnitieerd hebt  (je bent op straat overvallen en denkt achteraf na  over wat er 
gebeurd is, wat je had kunnen doen, hoe je dit had kunnen voorkomen, waarom je je het zo aantrekt, 
e.d.).  

3. Bewustheid . 
Er zitten onbewuste en bewuste kanten aan reflectie. Soms schiet er – zo maar - tijdens het oplossen 
van een probleem plotseling een analoog probleem te binnen dat je al eens hebt opgelost. Soms houdt 
iemand doelbewust bepaalde zaken in een journaal bij, om zijn eigen reflecties te monitoren. Het is 
van belang om er achter te komen hoe je het onbewuste te binnen schieten bewust kunt bevorderen. 

4. Doelgerichtheid  
Reflectie is gerelateerd aan een actie. Zonder deze relatie met actie zou reflecteren eindeloos door 
kunnen gaan en een bezigheid zonder zingeving zijn. Het product waartoe reflectie leidt, zal vaak iets 
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nieuws, soms zelfs iets verrassends in zich hebben. Reflectie kan bijvoorbeeld tot nieuwe inzichten 
leiden, tot verwerking, tot een plan van handelen, tot een ontwerp, tot een andere attitude, enz.  

5. Tijdstip 
Reflectie kan plaatsvinden voorafgaande aan, tijdens en na afloop van een actie (Cowan, 1998). 
Reflectie kan onmiddellijk na een ervaring plaats vinden, enige tijd later of veel later.  

6. Hulpbronnen en -middelen 
Reflectie kan geïsoleerd, alleen door de betreffende persoon, plaatsvinden of met hulp van een ander 
of meerdere andere personen of andere hulpbronnen. Reflectie kan plaats vinden zonder verdere 
hulpmiddelen, louter in het hoofd, of met hulpmiddelen als een logboek, een bandrecorder, een 
videocamera. 

7. Aanleiding 
Reflectie treedt op na een bewuste of onbewuste aanleiding. De aanleiding  kan zijn:  

- een probleem waarvoor je een oplossing wilt vinden (ontwerpprobleem, probleem in je 
dagelijks leven, e.d.) 
- een opdracht van een docent  
- een trauma (verkeersongeval, aanranding) ,  
- je wilt tot regels en abstracties komen naar aanleiding van je (leer)ervaringen (tijdens een  een 

leerproces,  
- je bent niet tevreden over je eigen functioneren in een bepaalde situatie (je merkt bijvoorbeeld 
dat je snel kwaad wordt als anderen kritiek uiten) 
- je bent niet tevreden over ene proces dat je hebt uitgevoerd (bijvoorbeeld het doorlopen 
ontwerpproces)   

 
Bij deze kenmerken past goed de beschrijving die Boud (1985) geeft van reflectie. 
 
“Reflection is a human activity in which people recapture their experience, think about it, mull it over and 
evaluate it. It occurs both at conscious and unconscious level, is developed to different stages in different 
people, and can occur daily or before, during and after substantial other activity. Reflection in the context of 
learning is a generic term for those intellectual and affective activities in which individuals engage to explore 
their experiences in order to lead to new understanding and appreciation.  
 It may take place in isolation or in association with others. It can be done well or badly, successfully or 
unsuccessfully. In education it is necessary to ensure that reflection is a conscious and productive experience in 
order to allow us to make active and aware decisions about our learning, both as a teacher and as a learner.”  
 
 
Definitie van reflectie  
 
Als definitie van reflectie wordt de volgende formulering voorgesteld. Reflectie is een activiteit 
waarbij je naar aanleiding van een gebeurtenis of situatie in dialoog treedt met  jezelf en daarbij 
doelgericht en gerelateerd aan een vroeg of laat te ondernemen actie terugblikt op eerder opgedane  
ervaring. 
Deze activiteit kan weer aanleiding geven tot nieuwe ervaringen en daarmee verdergaande reflectie.  
 Waarin verschilt reflectie nu van andere bekwaamheden, zoals denken en evalueren? 
Denken onderscheidt zich van reflectie doordat de terugblik op concrete ervaring bij denken niet 
aanwezig hoeft te zijn. Immers denken kan zuiver over abstracties gaan (wiskunde) en geheel op het 
heden toegepast zijn.    

Evaluatie lijkt erg op reflectie in de zin dat het om een terugblik gaat. Evaluatie hoeft echter  niet 
gerelateerd te zijn aan een te ondernemen actie, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de kwaliteit van 
iets. Evaluatie is meer zakelijk georiënteerd; hij hoeft geen betrekking te hebben op de rol van een 
persoon of een persoonsgerichte verandering (denk aan evaluatie van een ontwerpproces, waarbij het 
puur om het proces gaat en niet de rol van de persoon daarin).  

Bij zelfevaluatie gaat het daarentegen wel om de persoon, maar weer minder om de zakelijke 
omgeving en de rol daarvan. Reflectie zou misschien als een soort verbeteringsgerichte zelfevaluatie 
in ruime zin gezien kunnen worden. Overigens hebben volgens Sternberg (1998) zo ongeveer alle 
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onderzoekers sinds Spearman (1904) vastgesteld dat alles met alles correleert in het domein van 
bekwaamheden (waarin ook metacognitie en competentie vallen).  
 
 
Soorten van reflectie  
 
Aan de hand van bovenstaande beschrijvingen en definitie kunnen verschillende vormen van reflectie 
worden onderscheiden, naar doel, naar het type proces dat een rol speelt, naar type vervolgactie, etc. 
Het zou kunnen zijn dat elke vorm zijn karakteristieke voorwaarden heeft om tot actie te leiden. Hier 
concentreren we ons op twee vormen van reflectie waar in de literatuur veel over geschreven is. De 
eerste is die beschreven door Schön.  

In de reflectie zoals beschreven door Schön gaat het om het oplossen van problemen: het 
ontwerpen van een school of het diagnosticeren. De actor, de probleemhebber, moet iets in de 
buitenwereld veranderen: er moet een school gebouwd worden, de  patiënt moeten genezen worden. 
Bij reflectie zoals door Schön onderzocht gaat het erom dat de wereld beter wordt, de actor houdt er 
een opgelost probleem, d.w.z. ervaring, aan over. Hij lost het probleem op aan de hand van eerdere 
ervaring, en treedt zowel met zichzelf in dialoog in en naar aanleiding van de situatie. Deze vorm van 
reflectie kan duidelijk onderscheiden worden van die van Kolb. 

Reflectie zoals door Kolb (1984) genoemd, dient om te leren op basis van ervaring. Kolb 
onderscheidt in ervaringsleren 4 wijzen van leren die niet los van elkaar staan. Hij heeft ook de relatie 
van deze leerstijlen met persoonlijkheidstypen onderzocht. De 4 leerwijzen zijn: actief experimenteren 
(doen), concreet ervaren wat er gebeurde (gevoel), reflectief waarnemen wat er gebeurd is (analytisch 
denken), abstracte generalisatie (een intuïtieve vorm geven aan het begrip), en uittesten van deze 
kennis in nieuwe situaties (weer actief experimenteren).  
 Het doorlopen van de cirkel van Kolb komt neer op vier elkaar overlappende cognitieve 
activiteiten: abstractie vanuit de concrete situatie, via het gevoel tot ideeën; conceptualisering vanuit 
het gevoel via het verstand tot geformuleerde begrippen en regels; generalisatie vanuit ideeën via de 
vorm van de weergegeven abstracties naar nieuwe situaties en nieuwe taken; en integratie vanuit 
abstracte kennis via handelingen naar concrete ervaring, enzovoort.   
 Deze leercirkel van Kolb kan in principe overal starten: vanuit het doen (eerst ‘ervaring’ opdoen, 
later leren), maar ook vanuit de instructie van abstracte regels (eerst theorie, dan praktijk) en vanuit de 
andere ‘leerstijlen’. Net zo kan reflectie starten vanuit het gevoel (ik voel me niet zo goed, maar ik 
weet niet precies waar het van komt), maar ook vanuit het denken (nu schiet me opeens iets te 
binnen!). Als je uitgaat van de acties of gebeurtenissen die aan reflectie ten grondslag liggen, ziet het 
plaatje er als volgt uit (Figuur 1).  

A.  Iemand heeft een actie uitgevoerd of een gebeurtenis meegemaakt, waarbij hij/zij gevoelsmatig 
betrokken was. Dat kan variëren van het oplossen van een probleem waar zij mee zat tot een 
vernedering die haar persoonlijk heeft geraakt. 
 B. Op grond van deze actie of gebeurtenis ontstaat een persoonlijke ervaring. De persoon heeft de 
actie of gebeurtenis in zich opgenomen, zich ‘eigen gemaakt’. 

C. De persoon haalt de ervaring bewust terug in zijn geheugen, visualiseert of overdenkt de 
herinnering aan de ervaring voor zichzelf of voor anderen, en analyseert de situatie, wat er is gebeurd, 
zijn rol daarin e.d.     

D. Op basis van de reflectie komt de persoon tot inzicht en geeft dat vorm. Hij kan het onder 
woorden brengen, of in een schema vorm geven, of tekenen, enzovoort. Indien de reflectie leidt tot een 
helderder, aangepast, verbeterd of nieuw inzicht, gaat het om een leerervaring. 

E. Bewust inzicht dat vorm heeft gekregen en daarmee gecommuniceerd kan worden, zal 
aanleiding kunnen zijn voor verwerking. Bijvoorbeeld bij verwerking van gevoelens zou dit het 
eindstation kunnen zijn, als de persoon hiermee tevreden is. Net zoals men zou kunnen stoppen bij het 
formuleren van een mathematische formule die een nieuwe theorie weergeeft. Het verwerken van 
gevoelens of het formuleren van een theorie zal natuurlijk wel gevolgen kunnen hebben voor het 
handelen in de toekomst.  
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F. Bewust inzicht dat vorm heeft gekregen zal aanleiding kunnen zijn voor besluitvorming tot 
verdere actie, bijvoorbeeld het besluit om voortaan in een gelijksoortige situatie anders te handelen of 
om de theorie uit te testen.  

G. Na het genomen besluit kan een nieuwe actie volgen. Het nieuwe is hier dat het hierbij gaat om 
optredende verandering in denken, gevoelens, handelen, gedrag. Deze verandering kan mogelijk 
zichtbaar zijn en waarneembaar voor anderen, of misschien alleen merkbaar voor de persoon zelf. 
Deze actie kan vrij snel na de besluitvorming plaatsvinden (persoon heeft som X gemaakt, het 
antwoord blijkt fout, na de reflectie komt zij tot de slotsom dat zij de som mogelijk verkeerd heeft 
aangepakt en besluit de som overnieuw te maken, maar nu eerst beter te kijken of er aanwijzingen in 
het boek staan), maar ook veel later (bijvoorbeeld: persoon heeft n.a.v. reflectie op zijn 
probleemoplosmethode besloten bij een gelijksoortig probleem in de toekomst eens een andere 
methode te gaan gebruiken).  

Figuur 1. Reflectie en actie 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Persoonlijke ervaring 
(een ervaring die je je eigen 
maakt, waar je je nauw bij 
betrokken voelt) 

Voorwaarden1. 

D) Resultaat: bewustwording en 
inzicht 

F) Besluit-
vorming (tot 
actie) 

E) Verwerking 

C) Reflectie 
Het bewust in herinnering brengen van 
de gebeurtenis of actie, met de 
concrete ervaring. Deze overdenken en 
analyseren (jezelf vragen stellen). 

G) Actie 

A) Actie of gebeurtenis  

Voorwaarden 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwaarden voor reflectie en actie 
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Een persoonlijke ervaring geeft niet automatisch en niet altijd aanleiding voor reflectie. Voor sommige 
personen is reflecteren een soort tweede natuur geworden, ze hebben nauwelijks een aanleiding nodig 
of vrijwel alles kan aanleiding vormen voor reflectie. Anderen daarentegen reflecteren nauwelijks op 
bewuste, toegankelijke wijze, of misschien zelfs helemaal niet. Het is ook niet altijd nodig om te 
reflecteren wanneer je een probleem wilt oplossen of iets leren. Je kunt tot een oplossing komen door 
om hulp te vragen of leren door uit het hoofd te leren of standaard regels te hanteren. 

Of iemand tot reflectie komt heeft te maken met situationele en persoonlijke factoren. Kort gezegd 
om tot reflectie te komen moet iemand dat willen: hij moet daar een aanleiding toe hebben, er waarde 
aan hechten omdat het leuk is of nut heeft, daartoe in staat zijn en er voldoende tijd voor hebben. Als 
iemand reflecteert betekent dat nog niet automatisch dat hij daarna tot actie komt. Ook hier spelen 
situationele en persoonlijke factoren een rol.  

Er zijn een aantal factoren te onderscheiden die een faciliterende rol spelen om tot reflectie te 
komen. Deze factoren worden hier voorwaarden voor reflectie genoemd. Zoals boven al gezegd, 
reflecteren sommige mensen al vanzelf, en hoeven die voorwaarden dus niet apart vervuld te worden. 
Ook is het mogelijk dat soms deze factoren doelen zijn voor reflectie. De waarde van onderstaand 
overzicht is dat waar reflectie niet of moeilijk tot stand komt, nagegaan kan worden of aan alle 
bevorderende ‘voorwaarden’ wel voldaan is. Het is een soort checklist. 
De voorwaarden om van actie (ervaring) tot reflectie te komen en van reflectie tot actie worden 
hieronder genummerd weergegeven. Voor alle voorwaarden geldt dat ze zowel in de reflectie volgens Schön 
als die volgens Kolb een rol spelen, tenzij anders vermeld. Voorwaarden om tot reflectie te komen zijn dan 
de volgende.  
0. Aanleiding  
Er is een aanleiding voor reflectie nodig, hoe klein of groot ook. Aanleidingen om in het algemeen in 
actie te komen kunnen er legio zijn, bijvoorbeeld: je bent ontevreden over je eigen gedrag in bepaalde 
situaties, iemand wijst je in negatieve zin op je houding, je bent onzeker over een eindproduct enz. De 
aanleiding kan intrinsiek zijn, bijv. voortkomen uit ontevredenheid over of onzekerheid ten aanzien 
van het proces of de resultaten  daarvan. Een aanleiding kan ook extrinsiek zijn: je baas wil dat je nog 
eens terugblikt op het uitgevoerde werk en het effect daarvan.  
 Zulke aanleidingen om in actie te komen hoeven echter nog geen aanleiding tot reflectie te vormen. 
Immers, het verbeteren van je gedrag, het veranderen van je houding, kun je gewoon doen, zonder 
waarneembare vorm van reflecteren. Je gaat als het ware gewoon experimenterend te werk. Wil 
reflectie optreden, dan moet er een aparte aanleiding tot reflectie zijn. 
 Aanleidingen tot reflectie kunnen bijvoorbeeld zijn dat er is afgesproken om te gaan reflecteren; dat 
wordt duidelijk gemaakt dat dat bij de praktijk van de professional hoort; dat anderen het ook doen. 
Wil reflectie kunnen optreden dan moet vervolgens aan de voorwaarden 1 tot en met 4 worden 
voldaan. 
1. Zelfvertrouwen 
De persoon moet zijn vertrouwde handelingen, gedachten, houdingen ter discussie kunnen stellen, 
accepteren dat die in de nieuwe omstandigheden niet meer voldoende zijn, en om kunnen gaan met de 
mate van onzekerheid die dat teweeg brengt. 
2. Openheid 
Zij moet in de communicatie met zichzelf, open staan voor nieuwe vragen, nieuwe ideeën, voor het nu 
eens anders doen in deze nieuwe omstandigheden, op basis van haar ervaring weliswaar, maar toch 
daarvan afwijkend. 
3. Creativiteit 
De persoon moet in staat zijn zowel de vroegere ervaringen als de nieuwe probleemsituatie op een 
nieuwe manier te beschouwen en nieuwe ideeën vorm te geven. Zij moet eigenlijk op zoek naar de 
vorm van het algemene in zijn eigen ervarings- en gedachtewereld, deze beschrijven en generaliseren 
naar de nieuwe situatie (Davydov, 1977). 
4. Besluitvaardigheid 
Zij moet in staat zijn keuzen te maken. De student moet kunnen beslissen welke generalisaties in de 
nieuwe situatie uitgetest gaan worden en tot actie zullen leiden (Kolb), de professional welke virtuele 
experimenten omgezet moeten worden in werkelijke oplossingen (Schön). 

 8



Wanneer aan de voorwaarden 0 tot en met 4 is voldaan, kan in principe reflectie optreden. Maar dat 
wil nog niet zeggen dat dat ook gebeurt. En ook nog niet dat er actie aan wordt gekoppeld. De 
volgende voorwaarden gelden zowel voor het reflecteren zelf als voor de vervolgactie. 
5. Motivatie of waarden 
De betreffende persoon moet het willen. De motivatie ervoor - tegenwoordig ook de waarde ervan 
genoemd - kan liggen in de zin ervan, ‘het leuk vinden’ (intrinsieke motivatie), het nut ervan zien 
(extrinsieke motivatie, utilitaire waarde), en het verwachten van een positief resultaat (slaag- of 
succesverwachting). De succesverwachting slaat zowel op het reflecteren als op de actie erna: de 
persoon moet de verwachting hebben dat het hem lukt om te reflecteren en dat de vervolgactie ook 
succes heeft zodat de reflectie uiteindelijk bijdraagt tot een leerervaring en verbetering van het proces 
of product.  

Motivatie door nut kan zijn de verwachting dat uiteindelijk de persoon er zelf beter van wordt. Zij 
krijgt bijvoorbeeld erkenning en waardering, komt via betere prestaties tot een hogere beloning e.d. 
Het nadeel van reflectie is helaas dat het nut ervan niet zichtbaar is te maken, omdat de vervolgacties 
meestal ook zonder reflectie kunnen plaats vinden.  

Motivatie voor reflectie via de zin, het leuk vinden, kan gemakkelijk plaats vinden bij mensen die 
van nature al geneigd zijn te reflecteren en dit leuk vinden. Zij vinden het leuk om tot nieuwe 
inzichten te komen, hun gevoelens beter onder controle te krijgen e.d., en zij weten dat hun 
bespiegelingen daaraan een bijdrage leveren.  

Voor mensen die niet van nature reflecteren, moeten dus speciale manieren van onderwijs 
ontwikkeld worden om ze ervaringen te laten opdoen. Reflecteren is een onderdeel van de leercirkel 
voor ervaringsleren, maar hier moet ervaring in het reflecteren worden opgedaan. De cirkel moet hier 
op zichzelf toegepast worden. Hier is recursief onderwijs nodig. 
6. Voorkennis 
Om te reflecteren is enige voorkennis en vooroefening nodig. Sommige mensen staan meer open voor 
zelfbespiegelingen dan anderen, dus in het extreme zullen er mensen zijn die vrijwel altijd op alles wat 
ze doen of wat er gebeurt reflecteren en een enorme ervaring daarin hebben, en mensen die dat vrijwel 
nooit hebben gedaan en dus vrijwel geen ervaring hebben. 

Hetzelfde slaat op de actie na de reflectie. De persoon moet in staat zijn deze actie ook uit te 
voeren,  daar de capaciteiten toe hebben en in staat zijn om van hulpmiddelen die daarbij nodig zijn 
gebruik te maken. 
7. Tijd 
Er moet tijd vrijgemaakt kunnen worden, zowel voor reflectie als voor de actie die daarna zou kunnen 
volgen. Soms is dat lastig in verband met urgente belangrijke andere zaken. Reflectie vormt een 
onderbreking van het gewone werk, waar voldoende tegenover moet staan om het een hogere prioriteit 
te geven. 
8. Oriëntatie 
Het lastige met reflecteren is dat je het niet af kunt kijken: je kunt niet zien hoe anderen het doen. Je 
moet het zelf doen, zonder voorbeelden. Je moet zelf ontdekken hoe je het bewust en systematisch kan 
doen. Dat is dus ervaringsleren.  

De aanwijzingen van anderen helpen daarbij natuurlijk wel: ze verschaffen een spiegel voor je 
eigen pogingen, ook al is die misschien niet echt helder. Hier speelt sociale reflectie een rol, dat is het 
vermogen om te bedenken wat anderen zouden kunnen denken (en met hun aanwijzingen bedoelen). 
 Als aan genoemde voorwaarden voldaan is zal de kans op doelgerichte reflectie toenemen, als er 
niet aan voldaan wordt, zal de kans op zulke reflectie afnemen. Er zijn nog andere bevorderende 
factoren te bedenken, maar die vallen in wezen onder bovengenoemde voorwaarden zoals: 
- Wanneer reflectie onderdeel uitmaakt van je takenpakket in je werk, kan iemand t.b.v. het werk min 
of meer verplicht worden tot regelmatige reflectie. Dit vormt dan een aanleiding, maar betekent nog 
niet altijd motivatie. 
- Reflectie komt vaak voort uit het groepsgebeuren en groepswerk. Samenwerking is een 
omstandigheid waarin reflectie gemakkelijk kan optreden wanneer aan alle voorwaarden kan worden 
voldaan: er moeten aanleidingen voorkomen, er moet een veilig klimaat zijn waarin openheid en 
creativiteit worden gestimuleerd, de groepsleden kunnen elkaar motiveren en helpen etc. 
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- Reflectie wordt gestimuleerd en beloond, bijvoorbeeld in een situatie waarin een docent voor 
reflectieve gedachten in scripties extra hoge cijfers geeft. Dit vormt een externe motivatie, die vaak 
niet voldoende zal zijn om over te gaan op de voor een dialoog met jezelf vereiste interne motivatie. 
 
 
Discussie 
 
In het bovenstaande wordt een beschrijving en definitie van reflectie gegeven op basis van een analyse 
van ervaringen en van literatuurgegevens. Belangrijke elementen in reflectie zijn een beschrijving van 
de gebeurtenis en situatie die aanleiding gaf tot de reflectie, leren jezelf daarover vragen te stellen, 
open, accepterend en vrijlatend reageren, jezelf niet inperken of onder dwang zetten.  

Het ging hier niet over de activiteit van het reflecteren zelf: hoe je criteria kunt vinden om te 
bepalen of je in de richting van je doel gaat of niet; hoe die criteria ook toe te passen; welke feedback 
een docent kan geven op zulke oefeningen in reflectie; enz. Aangezien de wijze van reflectie 
waarschijnlijk afhangt van de persoon zelf, zullen zowel student als docent die moeten ontdekken via 
ervaringsleren.  

John Cowan (1998) heeft waargenomen dat studenten zelf ontdekken dat reflectie in relatie tot 
concrete vakinhoudelijke taken of acties, bijv. in leersituaties in gewone vakken, in feite op drie 
tijdstippen kan plaatsvinden. Deze momenten zijn gerelateerd aan de drie delen van een actie die we 
uit de handelingstheorie wel kennen: oriëntatie, uitvoering, check, en wel als volgt.  

Voorafgaande aan een nieuwe actie, leidend tot een plan van aanpak voor de uitvoering of ideeën 
waarop je voort gaat borduren. De ervaring waar je mee start en waar je je reflectie op baseert hoeven 
niet recent te zijn, maar kunnen al van langer geleden zijn.  

Gedurende de actie, om de voortgang te controleren en bij te kunnen sturen. Hierbij reflecteert de 
persoon op tussentijdse deelactiviteiten die mogelijk deel uitmaken van vroegere ervaringen. Hierbij 
wordt natuurlijk het einddoel in gedachten gehouden.  

Aan het einde van de nieuwe actie, niet alleen om het eindresultaat te controleren, maar ook om het 
proces te evalueren, de activiteit te internaliseren en om te weten welke regels en ideeën je uit de 
ervaring kunt distilleren voor een volgende gelegenheid (abstractie en generalisatie voor transfer). 
 
Het kan zijn dat iemand een veel beperkter doel heeft gesteld - al dan niet vooraf - dan hier met 
reflectie wordt bedoeld. Het kan iemand bijvoorbeeld alleen om bewustwording van zijn gevoelens 
gaan, of alleen om een nieuw persoonlijk inzicht. Indien zulke activiteiten niet leiden tot een of andere 
actie, bijvoorbeeld het uitleggen wat er aan de hand is, het testen of er niet nog andere gevoelens een 
rol spelen, of het toepassen van dat inzicht, dan kunnen anderen, ook wij, niet verder van nut zijn bij 
zulke reflectieactiviteiten ons niet verder van nut kunnen zijn. We stellen voor deze verder buiten 
beschouwing laten, om de volgende redenen.  

Louter persoonlijke, interne activiteiten kunnen voor het individu zeer zinvol zijn, maar buiten zijn 
welbevinden geen waarde hebben omdat ze oncontroleerbaar zijn, en hun resultaten niet getest of ten 
nutte gemaakt worden. Een systematische, meer bewuste wijze van omgaan met reflectie zoals hier 
wordt voorgestaan, past beter in de wetenschappelijke tradities waarin menselijke activiteiten 
uitgewisseld en toegepast worden. Een andere reden is ook dat in deze vorm van reflectie geen gebruik 
wordt gemaakt van andere personen of hulpmiddelen. Hiermee wordt het zeer moeilijk tot onmogelijk 
om eigen blinde vlekken of onbewuste barrières te doorbreken. Deze persoonlijke inzichten en 
bewustwordingen dienen dan ook door de betreffende persoon met het grootste mogelijke wantrouwen 
waartoe hij in staat is, bekeken te worden. 
 Het is ook mogelijk dat reflectie leidt tot het inzicht dat er geen aanleiding is voor (zichtbare) actie, 
bijvoorbeeld omdat de persoon besluit voortaan een handeling op dezelfde manier uit te voeren als zij 
al eerder heeft gedaan. Aangenomen mag worden dat in een dergelijk geval de betreffende persoon 
bereid en in staat is aan te geven op welke gronden hij tot dat besluit is gekomen. Mogelijk dat deze 
gronden aanleiding vormen tot vervolgacties.   

Indien verbetering, verandering, vernieuwing van actie het beoogde doel was, zullen alsnog een 
aantal voorwaarden gelden die bepalen of de persoon ook daadwerkelijk tot actie komt. Die 
voorwaarden (0 en 5 tot en met 8) zijn zowel voor acties als voor reflectie van toepassing. Het lijkt er 
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op dat reflectie een bepaald soort actie is geworden Dat klopt ook want reflectie werd gedefinieerd als 
een dialoog met jezelf over je eigen activiteiten. Reflectie is dus een vorm van metacognitie, en wel 
een metavaardigheid. 

Het verschil met andere acties zit in de voorwaarden 1 tot en met 4. Omdat reflectie een 
communicatie met jezelf is, kunnen anderen lastiger helpen om deze communicatie tot stand te 
brengen. Zoals gezegd, dat moet je zelf doen, en eventuele belemmeringen zullen voor jezelf slecht 
zichtbaar zijn. 
 
Wat is het nut van het bovenstaande? Naar onze mening geven de definitie en de beschrijving van 
reflectie aanknopingspunten om reflectie meer systematisch te ontwikkelen, zowel bij begeleiding van 
individuele studenten als in het onderwijs in ruimere zin. De voorwaarden voor reflectie en voor de 
daarbij behorende actie kunnen handvaten geven om onderwijssituaties te creëren waarin nuttige 
reflectie bevordert en gestimuleerd wordt. Vormen van onderwijs die doordrenkt zijn van reflectie 
zoals hier beschreven zijn te vinden in bijvoorbeeld Rogers and Freiburg (1994). 

Samenvattend kan gesteld worden dat sleutelwoorden voor leren reflecteren hier zijn: leren 
communiceren met jezelf, en dat nuttig maken. Dat houdt onder andere in: 
- situaties en ervaringen zodanig beschrijven, dat je daardoor leert terugblikken op voor later relevante 
aspecten; 
- vragen stellen op verschillende niveaus van communicatie waarmee je als het ware aan het 
experimenteren kunt slaan, en aan het onderzoeken van oude ervaringen en de nieuwe situatie, 
waardoor bruikbare nieuwe elementen te voorschijn komen; 
- deze vragen zo doelgericht beantwoorden dat je je daarmee committeert aan vervolgacties. 

Als je dat doet, wordt je je bewust dat je in bepaalde situaties niet tot bruikbare gedachten, 
houdingen, handelingen komt op grond van je ervaring (geen transfer); dat je vaak niet doelbewust 
experimenteert tijdens de taak die je toch moet uitvoeren (geen ervaringsleren); dat je vaak niet 
algemene regels uit de ervaring haalt en er dus minder van leert voor later dan mogelijk zou zijn 
(onduidelijk en niet toetsbaar leereffect). 

Maar tegelijkertijd leidt leren reflecteren tot een zelfvertrouwen dat je een volgende keer, in al dan 
niet vergelijkbare situaties, beter bent voorbereid op je taak omdat relevante ervaringen makkelijker 
toegankelijk worden, omdat je tijdens het uitvoeren van je taak, er meer van kunt leren dan daarvoor 
en omdat je de resultaten makkelijker bruikbaar kunt maken voor de toekomst.  
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