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Voorwoord 

Ons onderzoeksverslag met de titel “Hoe kinderen door reflectiegesprekken meer zicht krijgen op 

hun eigen ontwikkeling” ligt voor u. Het is het resultaat van een tweejarig traject waarin we soms 

zoekend, maar vooral verkennend en onderzoekend richtingen hebben ontdekt, waar mogelijke 

antwoorden op onze vragen te vinden waren. 

Het was een plezierige en interessante tocht, waarbij we weliswaar het doel duidelijk voor ogen 

hadden, maar de weg er-naar-toe niet altijd helder was. Af en toe waren we verdwaald, soms liepen 

we op een doodlopende weg, maar uiteindelijk werden we  door onze projectleider Rogier Stappers 

weer op het juiste spoor gezet. We danken hem daarvoor.  

Daarnaast gaat onze dank uit naar onze lector Patrick Sins, die ons met zijn kritische blik heeft 

gevolgd en ons vooral inhoudelijk heeft bijgestuurd. 

 

Rick Gering 

Karin Hendriks 

Fleur Poppema 

Dieuwke de Witt 

Wim Vermeulen 

 

Deventer, november 2016 
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1 Samenvatting 

Dit onderzoek met de hoofdvraag: “Onder welke voorwaarden dragen reflectiegesprekken tussen 

leerkrachten en leerlingen bij tot een beter zicht op de eigen ontwikkeling door de leerling?” is 

uitgevoerd op vier scholen, die ieder vanuit de eigen onderwijskundige context op zoek zijn gegaan 

naar antwoorden. Deze scholen hebben gezamenlijk opgetrokken bij het vaststellen van hun huidige 

praktijksituatie in de vorm van een nulmeting. Hierbij is gebruikt gemaakt van een vragenlijst voor 

leerkrachten en een observatie-instrument. Een literatuuronderzoek heeft bijgedragen tot de 

beantwoording van deelvragen en op basis van deze kennis zijn interventies op de vier scholen 

gepleegd. Gelet op de diversiteit van de vraagstelling van de vier scholen hebben de interventies een 

verschillend karakter. Een nameting in de vorm van een vragenlijst, geeft aan wat de effecten van de 

interventies zijn geweest. 

Uit ons onderzoek blijkt dat reflecteren een activiteit is die leerlingen uitnodigt tot een kritische 

beschouwing van hun leerervaringen om van daaruit het toekomstig handelen te overdenken. Dit kan 

betrekking hebben op een aanstaande leeractiviteit, maar kan ook geplaatst worden in een breder 

perspectief: bewust handelen vanuit het zicht op de eigen ontwikkeling. In beide gevallen is het 

reflectieproces cyclisch van aard en kent het drie fasen: de oriëntatiefase, de monitoringsfase en de 

evaluatiefase die uiteindelijk weer wordt gevolgd door de oriëntatiefase. Hiermee vindt een 

verschuiving plaats in de richting van planmatig handelen. Leerlingen wordt gevraagd om 

voorafgaand aan een opdracht na te denken over een ‘plan van aanpak’ dat vervolgens sturing geeft 

aan het leerproces. Dit plan komt tot stand in samenwerking met de leerkracht die reflectieve vragen 

stelt over eerdere ervaringen en op basis daarvan de leerling laat nadenken over de aanpak van de 

nieuwe opdracht.  

Reflectie richt zich niet alleen op de inhoud (Kun je me zeggen wat de opdracht betekent?), maar 

vooral ook op het proces (Hoe zou je dit kunnen uitrekenen?) en op de beleving die de leerling bij de 

opdracht heeft (Wat maakt het voor jou lastig om hier aan te beginnen?). Deze drie aspecten van 

reflecteren zijn in een reflectiegesprek weliswaar van elkaar te onderscheiden door de vraagstelling, 

maar ze zijn niet van elkaar te scheiden, omdat ze van invloed zijn op elkaar en omdat ze juist in 

combinatie met elkaar bijdragen tot een hoger niveau van reflecteren. 

Een effectief reflectiegesprek wordt gekenmerkt door het stellen van de juiste vragen, rekening 

houdend met de fase in het reflectieproces. Van de leerkracht worden vanzelfsprekend goede 

communicatieve vaardigheden verwacht, maar er is meer. Het gaat er ook om dat door de vragen die 

worden gesteld de ‘diepere lagen’ van het denken worden aangeboord. Goede reflectievragen zijn 

dan ook vragen waar niet direct een antwoord op kan worden gegeven. Bovendien zouden de vragen 

een diversiteit aan denkrichtingen moeten stimuleren. Dat betekent dat er uit verschillende 

categorieën vragen  gesteld kunnen worden, die ertoe bijdragen dat leerlingen vanuit diverse 

invalshoeken naar de opdracht gaan kijken. Bennink (2004) geeft een indeling in vraagcategorieën, 

die wij  vervolgens hebben ondergebracht in de drie fasen van reflectieproces, waarbij we ook 

rekening hebben gehouden met de drie lagen binnen reflectie: inhoud, proces en beleving. Uit deze 

combinatie van variabelen is een reflectiematrix ontstaan, die  naar wij hopen zal bijdragen aan de 
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effectiviteit van reflectiegesprekken. De toepassing van deze reflectiematrix maakt geen deel uit van 

dit onderzoek.  

De resultaten van de nameting van de verschillende interventies van de vier scholen zijn weliswaar 

divers, maar voor alle scholen geldt dat leerkrachten zich meer bewust zijn van de meerwaarde van 

reflectie, met name wat de betekenis is van reflectie voor de leerling. Daarnaast blijkt dat 

reflectiegesprekken op een eenduidiger manier worden gevoerd,  dat de reflectievragen een 

verdiepend karakter hebben en dat leerkrachten meer doorvragen. 
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2 Inleiding 

Opleidingsschool De Stedendriehoek is een educatief partnerschap van een aantal schoolbesturen en 

pabo Deventer. In totaal participeren er 50 basisscholen in de opleidingsschool De Stedendriehoek.  

Het project ‘Versterking Samenwerking’ binnen de opleidingsschool heeft als hoofddoelstelling een 

betere onderwijsinhoudelijke aansluiting tussen pabo Saxion en de opleidingsscholen van De 

Stedendriehoek te creëren, om beginnende leerkrachten een goede start te laten maken en  daarmee 

vroegtijdige uitval in het onderwijs te voorkomen.   

Onze ontwikkelgroep bestaat uit de volgende deelnemers:  

Openbare daltonschool De Paladijn, Rick Gering 

Openbare Jenaplanschool de kleine Planeet, Karin Hendriks 

Openbare TOM-basisschool De Looschool, Fleur Poppema 

Openbare daltonschool De Hagenpoort, Dieuwke de Witt 

Pabo Saxion Deventer, Wim Vermeulen 

De onderzoeksopdracht die vanuit het project werd gesteld, was gericht op onderzoek naar het 

gebruik van portfolio in het basisonderwijs en een bruikbare en effectieve toepassing daarvan op elk 

van de deelnemende scholen. We zijn dan ook gestart met een klein onderzoek op scholen die een 

portfolio als vorm van verslag naar ouders al gebruiken. Deze schoolbezoeken hebben binnen onze 

onderzoeksgroep geleid tot een herbezinning op de opdracht. We kwamen tot het inzicht dat het 

portfolio als zodanig geen doel op zich is, maar dat het op de scholen functioneert als een bruikbaar 

hulpmiddel om tot reflectieve gesprekken met leerlingen te komen.  Onze focus is daardoor verlegd 

naar een onderzoek dat zich richt op de effectiviteit van reflectiegesprekken met leerlingen. Daarmee 

werd tegelijkertijd tegemoet gekomen aan de bruikbaarheid van dit onderzoek voor de deelnemende 

scholen. 

Het verslag dat nu voor u ligt is een weergave van onze zoektocht naar een effectievere manier van 

reflecteren met leerlingen. Steeds meer wordt duidelijk dat reflectie een proces is dat in belangrijke 

mate kan bijdragen aan het leerrendement (Berends en Wolthuis, 2014), mits de bijbehorende 

vaardigheden door leerkrachten goed worden beheerst en ingezet. 

De vier basisscholen die aan dit onderzoek hebben gewerkt, hadden ieder hun eigen vragen met 

betrekking tot dit onderwerp. Dat is goed te begrijpen vanuit de verschillende manieren waarop de 

scholen reflectie wilden gaan inzetten in het onderwijsleerproces. Om aan deze verschillen tegemoet 

te komen en het proces voor elke school relevant te maken, hebben we gekozen voor eenvormige 

aanpak bij het formuleren van de onderzoeksvraag en het gebruik van meetinstrumenten. Daarnaast 

hebben juist de interventies een meervormig karakter, vanwege de onderwijsspecifieke context van 

de scholen en de vraagstelling die hiervan het gevolg is. 

We hebben ernaar gestreefd de opbrengst van ons onderzoek zo te formuleren, dat het 

schoolspecifieke wordt overstegen door aanbevelingen te doen die in algemene zin bijdragen aan een 

meer effectieve manier van reflecteren. 
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3 Onderzoeksvraag vanuit de context van de scholen 

Iedere deelnemende school heeft vanuit de eigen onderwijscontext aangegeven wat de aanleiding, 

de wens, de noodzaak of de urgentie is om te onderzoeken op welke manier en onder welke 

voorwaarden reflectiegesprekken tussen leerkracht en leerling kunnen bijdragen aan het zicht krijgen 

op de eigen ontwikkeling en wat ervoor nodig is om te blijven ontwikkelen. 

Vanuit de scholen wordt aangegeven dat veel leerlingen zich afhankelijk van de leerkracht opstellen, 

vrij doelloos opdrachten uitvoeren en niet precies kunnen aangeven wat ze van deze opdrachten 

hebben geleerd. Leerlingen voelen zich blijkbaar geen eigenaar van hun leerproces, wat zich kan 

manifesteren in motivatie- en gedragsproblematiek  en lagere leeropbrengsten. 

Op alle scholen is er sprake van een eigen onderwijskundige identiteit (dalton, jenaplan of 

teamonderwijs op maat (TOM)), waarin reflectie als kernwaarde niet alleen herkenbaar is, maar zelfs 

een onmisbare, sturende interventie in het onderwijs. 

Enerzijds zien de scholen zeker de noodzaak van het voeren van reflectieve gesprekken, anderzijds 

bestaan er nog veel vragen hoe dergelijke gesprekken effectief kunnen zijn, onder welke 

voorwaarden ze gehouden worden en hoe ze gestructureerd en planmatig kunnen worden 

opgenomen in het curriculum. 

Hoewel het onze opdracht is om het werken met portfolio’s in het basisonderwijs te onderzoeken, 

verleggen wij in eerste instantie onze focus naar reflectiegesprekken. Vooralsnog zien we het werken 

met een portfolio niet als een doel op zich, maar als een van de instrumenten om effectieve 

reflectiegesprekken met leerlingen te voeren. 

Voor de school-specifieke contexten waarbinnen het onderzoek naar effectieve reflectiegesprekken 

plaatsvindt, verwijzen wij naar bijlage 1. 

3.1 Probleemstelling  

Uit gesprekken met leerlingen op onze scholen blijkt, dat een groot aantal van hen op dit moment 

weinig tot geen zicht op de eigen ontwikkeling heeft. Door middel van toets uitslagen, rapportage aan 

ouders en 10-minutengesprekken krijgen leerlingen hun leerresultaten te zien en te horen. In de 

groep wordt de lesstof geëvalueerd, waarbij met name aandacht is voor het product of resultaat. 

Weinig aandacht lijkt er te zijn voor de evaluatie van en reflectie op het leerproces van de leerling. 

Ervaringen van leerkrachten die hier wel aandacht aan besteden, zijn over het algemeen positief. Zij 

geven onder andere aan dat leerlingen het prettig vinden als er met hen gesproken wordt over het 

leerproces dat is afgelegd en de voorbespreking van de nieuwe leerfase. 

Op basis van deze ervaringen willen we onderzoeken wat er nodig is om echt van een effectief 

reflectiegesprek tussen leerkracht en leerling te kunnen spreken. Met ‘effectief’ bedoelen we dat 

leerlingen door dit gesprek meer zicht krijgen op hun eigen ontwikkeling en daardoor meer 

doelbewuste keuzes maken in hun leerproces. Anders gezegd: dat kinderen leren na te denken over 

waarom, hoe en wat ze leren. We willen dit doen aan de hand van een literatuurstudie, onze eigen 
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ervaringen en die van de collega’s op onze eigen scholen en met scholen die al ervaring hebben met 

reflectiegesprekken. We streven ernaar dat ons onderzoek een overzicht van voorwaarden met 

betrekking tot de effectiviteit van reflectiegesprekken zal opleveren. 

3.2 De onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag luidt: “Onder welke voorwaarden dragen reflectiegesprekken tussen leerkrachten 

en leerlingen bij tot een beter zicht op de eigen ontwikkeling door de leerling?” 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, richten we ons op de volgende deelvragen: 

1. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een effectief reflectiegesprek tussen leerkracht en 
leerling? 

2. Welke van deze kenmerken voor een effectief reflectiegesprek zijn nog niet zichtbaar op de 
deelnemende scholen? 

3. Welke interventies kunnen worden gepleegd om de wenselijke situatie (effectieve 
reflectiegesprekken tussen leerkracht en leerling) te bereiken? 

4. Wat zijn aanbevelingen voor het houden van effectieve reflectiegesprekken tussen leerkracht 
en leerling?  

3.3  Methode van onderzoek 

Het onderzoek naar aanleiding van bovenstaande vragen vindt plaats op basis van literatuurstudie, 

een voor- en nameting en interventies die op de deelnemende scholen worden uitgevoerd. 

Het resultaat van dit onderzoek zal wordt vastgelegd in een overzicht van kenmerken van en 

voorwaarden voor, een effectief reflectiegesprek. Daarnaast zullen deze voorwaarden en kenmerken 

vertaald worden naar een handzaam en bruikbaar product. 

De methode van onderzoek wordt hieronder per deelvraag aangegeven.  

3.3.1 Deelvraag 1 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een effectief reflectiegesprek tussen leerkracht en kind? 

1a.  Op welke niveaus vinden reflectiegesprekken plaats? (b.v. niveau 1: doorvragen leerkracht? 

 niveau 2: interactie leerkracht-kind? niveau 3: kind plant eigen reflectiegesprekken. Hierbij 

maken  we een  keuze voor een model dat verdiepend en/of verbredend is.  

1b. In welke context komen reflectiegesprekken het meest tot hun recht? 

1c.  In hoeverre zijn vorm en inhoud van reflectiegesprekken aan elkaar gerelateerd? 

Methode  van onderzoek: 

literatuurstudie 

Het literatuuronderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksgroep, 

waarbij bovenstaande vragen leidend zijn. De keuze voor de 

literatuur wordt gestuurd door kernbegrippen: reflectie(gesprek), 
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basisonderwijs, effectiviteit, vormen van reflectiegesprekken, 

reflectieve vragen. 

Wanneer September 2015  

Verwachte opbrengst Een beschrijving van het theoretisch kader met een overzicht van 

kenmerken van een effectief reflectiegesprek die geplaatst kunnen 

worden in een kijkwijzer.  Hiermee kunnen op de deelnemende 

scholen de (huidige) reflectiegesprekken geobserveerd worden. 

Daarnaast  wordt een vragenlijst ontwikkeld waarmee de ervaringen 

van leerkrachten worden geïnventariseerd.   

Vervolg De  kijkwijzer (observaties-bijlage 2) en de vragenlijst (ervaringen-

bijlage 3) vormen de input om deelvraag 2 te kunnen beantwoorden. 

 

3.3.2 Deelvraag 2 

Welke kenmerken van een effectief reflectiegesprek zijn nog niet zichtbaar op de deelnemende 

scholen? 

2a. Wat zijn de ervaringen van leerlingen en leerkrachten met het houden van 

reflectiegesprekken op de  deelnemende scholen? 

2b. In hoeverre worden deze reflectiegesprekken als effectief ervaren? 

2c.  Op welke punten geven leerkrachten aan dat de huidige situatie afwijkt van de gewenste 

situatie? 

Methode van onderzoek: 

dataverzameling en 

analyse 

Er wordt een nulmeting uitgevoerd op de deelnemende scholen. De 

instrumenten die hierbij gebruikt worden zijn een vragenlijst voor 

leerkrachten een kijkwijzer voor de observatie van 

reflectiegesprekken.  

De kijkwijzer (zie bijlage 2) is gebaseerd op de literatuurstudie, 
waarbij de kenmerken en randvoorwaarden van effectieve 
reflectiegesprekken zijn beschreven. De kijkwijzer is een 
observatiemodel dat de onderzoeker van de school tijdens of na de 
observatie invult. 

Per school wordt een verslag gemaakt van de observaties. 

De vragenlijst (zie bijlage 3) is samengesteld naar aanleiding van de 
literatuurstudie en is gericht op de ervaring met het houden van 
reflectiegesprekken en op de kennis en vaardigheden die voor deze 
gesprekken nodig zijn. De vragenlijst bestaat uit tien vragen. Voor de 
beantwoording wordt gebruikt gemaakt van een vierpunts-
Likertschaal, waarbij de items per vraag kunnen variëren. Daarnaast 
kunnen respondenten opmerkingen  bij de antwoorden plaatsen. 
Tevens wordt de vragenlijst als leidraad gebruikt voor gesprekken bij 
externe schoolbezoeken.  
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Hieronder een overzicht van de vragen: 

1. Hoe vaak voer je met leerlingen een reflectiegesprek? 
2. Wat is de reden dat je niet vaker een reflectiegesprek met 

leerlingen voert? 
3. Waar dragen reflectiegesprekken volgens jou vooral toe bij? 
4. In hoeverre beschik je over vaardigheden om 

reflectiegesprekken te  voeren? 
5. In hoeverre passen reflectiegesprekken bij de 

onderwijskundige visie van je school? 
6. Wat heb jij nodig om op een effectieve manier 

reflectiegesprekken te voeren? 
7. Welke(leer)middelen zet je in bij reflectiegesprekken? 
8. Met betrekking tot welk aspect is een reflectiegesprek 

volgens jou het meest zinvol? 
9. In welke fase van het leerproces voer je meestal een 

reflectiegesprek? 
10. Reflectie “gesprekken” kunnen zich op drie niveaus afspelen. 

Welk niveau heeft jouw voorkeur? 

De antwoorden op de vragen worden per school verwerkt in de vorm 
van staafdiagrammen. Daarnaast wordt een overzicht per vraag van 
alle scholen gemaakt. De opmerkingen van leerkrachten worden 
onder het diagram geplaats. Vervolgens wordt er een verslag 
gemaakt van de uitkomsten van deze vragenlijst. 

Wanneer oktober-december 2015 

Verwachte opbrengst Met deze twee instrumenten wordt de huidige situatie op de vier 
deelnemende scholen geanalyseerd met de gewenste situatie, zoals 
verwoord in de kijkwijzer, als ijkpunt. De discrepantie tussen de 
huidige en gewenste situatie wordt hierdoor zichtbaar. 

Vervolg Door middel van literatuurstudie wordt gezocht naar passende 

interventies voor ieder van de deelnemende scholen.  

De ontwikkelgroep bezoekt scholen waar reeds gewerkt wordt met portfolio’s. Er wordt naar de 

ervaringen van deze scholen gevraagd, met name ook naar interventies die zij hebben gepleegd. 

In 2014-2015 zijn drie scholen bezocht, te weten St. Martinus, Bussloo / Hogeland, Epe / de Sleutel, 

Schalkhaar. De verslagen hiervan zijn te vinden in bijlage 4. 

3.3.4 Deelvraag 3 

Welke interventies kunnen worden ingezet om de wenselijke situatie (effectieve 

reflectiegesprekken tussen leerkracht en kind) te  bereiken? 

Methode van onderzoek: 

interventies 

Op basis van de behoefte van elk van de deelnemende scholen 

worden interventies gepleegd die aansluiten bij de in deelvraag 2 

geconstateerde discrepanties. Voor iedere interventie wordt een 

ontwerp gemaakt (zie hoofdstuk 5.3). 
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Wanneer Januari-juli 2016 

Verwachte opbrengst Ontwerp en uitvoering van de interventies op de deelnemende 

scholen.  

Vervolg Analyse van de resultaten aan de hand van een nameting. 

 

 

 

3.3.5 Deelvraag 4 

Wat zijn aanbevelingen voor het houden van effectieve reflectiegesprekken tussen leerkracht en 

kind? 

4a. Hoe komen de scholen van de huidige situatie naar de gewenste situatie? 

Methode van onderzoek: nameting 

 

Na uitvoering van de interventies wordt op 

iedere school een nameting uitgevoerd, waarbij 

de vragenlijst die voor leerkrachten bij de 

nulmeting is ingezet, opnieuw wordt gebruikt. 

Net als bij de nulmeting worden de resultaten 

verwerkt in een diagram en wordt per school 

een verslag gemaakt. Ieder verslag eindigt met 

een conclusie ten aanzien van het resultaat. 

Wanneer oktober 2016  

Verwachte opbrengst Een weergave van het resultaten van de 

interventies per school, waarbij vastgesteld kan 

worden wat het effect van de interventies is 

geweest. Op grond hiervan worden 

aanbevelingen gedaan. 

Vervolg Een onderzoek naar de  vorm van portfolio’s die 
een goede basis vormen voor het voeren van 
reflectiegesprekken. 
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4 Theoretisch kader 

‘Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een effectief reflectiegesprek tussen leerkracht en kind’? 

Voor de beantwoording van deze eerste deelvraag  hebben we gezocht naar relevante literatuur. 

Hieronder staat een compilatie van gedeelten van artikelen.  

Inleiding 
Veel leerkrachten hechten waarde aan het ontwikkelen van een reflectieve houding van leerlingen. 
Een houding die steeds meer door de maatschappij vereist wordt. Wanneer gekeken wordt hoe 
gereflecteerd wordt op basisscholen, blijkt dat de reflectiegesprekken voornamelijk gedirigeerd 
worden door de leerkrachten (Schalkers, z.j.). Zij nemen het initiatief voor de reflectie, die vaak 
plaatsvindt in een gesprek met de hele klas of met een individuele leerling. Op deze manier probeert 
de leerkracht een reflectieve houding te ontwikkelen bij kinderen. Waar leerkrachten dan vaak 
tegenaan lopen, is dat leerlingen sociaal gewenste antwoorden geven en niet echt nadenken over 
hun eigen werk. Ook merken leerkrachten dat kinderen van hen verwachten dat zij een oordeel 
uitspreken of hen gericht feedback geven. Dit betekent dat reflectie echt bij leerlingen zelf moet 
komen te liggen.  

Definitie reflectie volgens Korthagen 
Er bestaan veel verschillende definities voor ‘reflectie’. De meeste definities geven aan dat de lerende 
zich bij reflectie zowel op het verleden als op de toekomst richt. Door over het eigen handelen na te 
denken, krijgt de lerende inzicht in zijn sterke en zwakke punten. Op basis hiervan kunnen plannen 
gemaakt worden om de zwakke punten te verbeteren en de sterke punten te benutten.  

Het spiraalmodel van Korthagen (Korthagen & Vasalos, 2002) richt zich ook zowel op het verleden als 
op de toekomst. Dit model bestaat uit vijf fasen.  De eerste fase is het handelen. In de tweede fase 
blikt men terug op het handelen. De derde fase is bedoeld voor het formuleren van de essentiële 
aspecten. Hiermee wordt bedoeld dat de lerende een helder beeld krijgt van het probleem of de 
situatie. In fase vier ontwikkelt de lerende alternatieven en kiest er één uit. In fase vijf probeert de 
lerende één van de alternatieven uit. Deze laatste fase is tevens de eerste fase van de volgende 
cyclus, waardoor er sprake is van een spiraal (zie figuur 1). 

 

Figuur 1 

Effecten reflectie 
Reflectie heeft een direct positief effect op het leerproces en de cognitieve prestaties van leerlingen 
(Berends & Wolthuis, 2014). Bij leerlingen die reflectie-activiteiten uitvoeren, neemt ook het 
metacognitief bewustzijn toe (Hooijmaaijers e.a., 2009). Dit houdt onder andere in dat de leerling 
zelfkennis heeft en zich bewust is van zijn leerstrategie. Kunnen reflecteren kan ook als doel op zich 
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worden beschouwd, aangezien het een vaardigheid is die leerlingen de rest van hun leven nog 
geregeld toe moeten passen. 

Kernreflectie 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee vormen van reflectief denken: reflectie en kritisch 
denken (Phan, 2009). 

Bij reflectie houdt de lerende zich bezig met het ‘wat’, ‘waar’ ‘wanneer’ en ‘hoe’. ‘Kritisch denken’ is 
reflectie op een hoger niveau, waarbij de lerende zich ook bewust wordt van het ‘waarom’. Deze 
vorm van reflectie is vergelijkbaar met kernreflectie. Bij kernreflectie reflecteert de lerende niet 
alleen op zijn / haar gedrag, maar ook op de diepere lagen van het ui-model (Korthagen & Vasalos, 
2002). Het ui-model (zie figuur 2) bestaat uit zes niveaus die  een rol kunnen spelen bij het 
functioneren van mensen. De buitenste twee lagen (omgeving en gedrag) zijn zichtbaar voor de 
buitenwereld. De andere lagen liggen in de persoon verborgen en raken meer aan de kern van de 
persoon. De binnenste lagen bepalen het functioneren in de meer naar buiten gelegen lagen. 
Omgekeerd is er ook sprake van invloed. Als de verschillende niveaus met elkaar corresponderen, kan 
iemand goed functioneren.  

Wanneer er frictie is tussen bijvoorbeeld iemands identiteit en het vertoonde gedrag, heeft dat een 
negatieve invloed op het welzijn van deze persoon.  

 

 

Figuur 2 

Model voor reflecteren  
Reflecteren is een metacognitieve vaardigheid die leerlingen moeten ontwikkelen. De leerkracht 
vervult hierbij een sleutelrol. Om een instrument te ontwikkelen dat een goede leerlijn biedt en 
waarmee leerlingen zelf kunnen reflecteren, is gestart met het onderzoeken hoe reflectie in het 
basisonderwijs eruit kan zien. Hierbij is gebruik gemaakt van onderstaand model van Bakermans 
(1997; zie figuur 3). 
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Figuur 3 

Dit model onderscheidt drie fasen in reflecteren: voor, tijdens en na het werk. In de oriëntatiefase 
bereidt de leerling zich voor op het werk dat hij gaat maken. De monitoringfase, tijdens het werk, is 
nodig wanneer leerlingen een bepaald doel met bijbehorend plan hebben opgesteld voor een langere 
periode, bijvoorbeeld een week of een project. Tussendoor kijken leerlingen of ze op de goede weg 
zijn en of het plan aangepast moet worden. 

In de evaluatiefase kijkt hij terug op het werk. ‘Hoe is het gegaan?’ en ‘Wat vond ik ervan?’, zijn 
vragen die hij zich hierbij kan stellen. 

Inhoud reflectie 
Op drie momenten (voor, tijdens en na het werk) is het dus goed om even stil te staan bij het werk en 
er van een afstandje naar te kijken. Maar waar ga je dan precies naar kijken? Oftewel: wat is de 
inhoud van zo’n reflectiemoment? De inhoud bestaat uit drie hoofdonderdelen, namelijk de inhoud, 
de aanpak en de beleving. De leerling kan zijn werk op deze drie gebieden bekijken en beoordelen. 
Het combineren van deze drie gebieden met het model voor reflecteren levert de volgende matrix op 
met voorbeeldvragen (zie figuur 4). 

 

Figuur 4 

Kenmerken van een effectief reflectiegesprek 
Wanneer leerlingen samen met  klasgenoten reflecteren, zullen ze ontdekken dat er andere 
mogelijkheden zijn om werk aan te pakken. Zij reflecteren hierdoor mee met de klasgenoot en 
daarmee ook op andere aanpakken. Dit leidt tot nieuw gedrag bij de leerling. 

Ook de leerkracht kan deelnemen aan reflectiegesprekken. In deze gesprekken kan de leerkracht 
nieuwe impulsen inbrengen. Hij kan ervoor kiezen om aan te schuiven bij een tweetal of team, maar 
hij kan ook uitgenodigd worden door een leerling. Door de leerlingen te laten zien hoe hij nadenkt 
over een bepaald proces of resultaat, krijgen leerlingen nog meer input voor hun eigen reflectie. 
Belangrijk hierbij is dat de leerlingen en leerkracht als gelijkwaardig in het gesprek staan. De mening 
van de leerkracht is in een reflectiegesprek niet altijd bepalend of doorslaggevend. De leerkracht 
moet de ruimte bieden voor discussie. Het is de kunst om vanuit open vragen met het kind in gesprek 
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te komen, zonder als leerkracht de eigen mening centraal te stellen. Het doel is het kind te laten 
nadenken. Dan ontstaan voor leerlingen waardevolle gesprekken. 

De leerkracht speelt een belangrijke rol bij het reflecteren van kinderen. Het is van grote meerwaarde 
wanneer leerkracht en leerling samen reflecteren in een reflectiegesprek. De leerling moet zijn eigen 
meningen en ervaringen dan spiegelen aan die van de leerkracht. Het stellen van reflectievragen door 
de leerkracht is van groot belang om de leerling zich bewust te laten worden van zijn of haar eigen 
leerproces (van den Berge, 2005). 

Reflectievragen zorgen er tevens voor dat de leerling zich meer verantwoordelijk gaat voelen voor 
zijn of haar eigen leerproces (Tijssen, 2007). Wanneer verantwoordelijkheid wel wordt opgelegd, 
maar niet volledig wordt geaccepteerd door de leerling, zal de betrokkenheid niet worden vergroot 
en het functioneren niet verbeteren. Het stellen van reflectievragen stimuleert dat de 
verantwoordelijkheid door de leerling wel wordt geaccepteerd. 

Het voeren van een reflectiegesprek is niet gemakkelijk. Het is van belang dat de leerkracht hierbij de 
volgende vier communicatievaardigheden inzet (Schalkers e.a , z.j.). 

1. Actief luisteren 
Actieve luisteraars proberen zich te verplaatsen in het standpunt van de ander. De luisteraar 
accepteert wat de spreker zegt, zonder in te stemmen of van mening te verschillen. Een actieve 
luisteraar let niet alleen op de feiten, maar ook op de gevoelens die tot uiting komen in wat de 
leerling zegt (Delfos, 2008). Het betekent dat er aandacht is voor de persoonlijke elementen in de 
woorden van de spreker, niet de onpersoonlijke, en dat daarop wordt gereageerd vanuit een 
accepteren en empathische houding, en niet onverschillig of veroordelend. 

2. Parafraseren 
Parafraseren is het beknopt weergeven van de essentie van wat iemand zojuist heeft gezegd. Dit 
heeft meerdere doelen: 
- laten zien dat je goed hebt geluisterd 
- controleren of je het goed hebt gehoord 
- de leerling begrijpt wat hij heeft gezegd en kan zijn woorden herzien als zijn bedoeling niet goed is 
overgekomen 

3. Open vragen versus gesloten vragen 
Open vragen zijn bedoeld om informatie te verkrijgen over wat een leerling zegt. Ze helpen leerlingen 
om hun executieve functies te gebruiken. Open vragen dwingen leerlingen om dieper na te denken 
over hoe ze studeren en het maken van opdrachten gaan aanpakken. Gesloten vragen zijn ja-nee-
vragen of vragen die bedoeld zijn om een precies antwoord uit te lokken. Coaches gebruiken beide 
soorten vragen en moeten weten welke ze wanneer het beste kunnen gebruiken. 

Open vragen gebruik je als je wilt dat leerlingen dieper gaan nadenken en gebruikmaken van hun 
executieve functies om plannen te maken of problemen op te lossen. Gesloten vragen gebruik je als 
je wilt dat leerlingen daadwerkelijk een plan maken of als je ze wilt dwingen om na te denken over 
wat ze willen doen. Gesloten vragen kunnen leerlingen die cognitief weinig flexibel zijn, 
ondersteunen. 

4. Duidelijke instructies of aanwijzingen geven voor het vervolg 

Op basis van het gesprek over het leerresultaat, de ingezette vaardigheden en de wijze waarop de 

leerling  de gemaakte opdracht(en) heeft beleefd, is het vervolgens de bedoeling dat deze ervaringen 

worden gebruikt voor de aanpak van nieuwe taken of opdrachten. Met andere woorden: de vragen 
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die aan de leerling gesteld worden, zijn toekomstgericht en de aanwijzingen van de leerkracht helpen 

de leerling bij de vervolgopdrachten. Hierbij horen vragen als: Hoe zou je deze opdracht nu 

aanpakken? Wat zou je bij deze opdracht anders doen? Welke vragen zou je stellen als je deze 

opdracht doorleest? Maar ook aanwijzingen door de leerkracht: Lees de opdracht eerst twee keer 

door, voordat je gaat rekenen. Controleer je geschreven tekst regel voor regel op spelling. 

Met dit soort vragen en aanwijzingen die gebaseerd zijn op eerdere ervaringen, zal een leerling direct 
merken wat het effect is van reflectie op nieuwe opdrachten. 
 
Kenmerken van reflectieve vragen 
Een essentieel kenmerk van reflectieve  vragen is dat iemand daar het antwoord nog niet op weet, 
maar wel in staat is het zelf te bedenken en het eigenlijk ook alleen maar zelf k n bedenken. De 
overweging daarbij is dat zelfontwikkelde inzichten over het algemeen een zekere impact hebben.  

Volgens Bennink (1994)  hebben reflectieve vragen de bedoeling iemand te beïnvloeden, bijvoorbeeld 
door aannames en veronderstellingen aan de orde te stellen, opties te verkennen en dergelijke. 
Daarbij is het uitgangspunt dat mensen door hun ervaringen (onbewust) veel meer weten dan ze 
denken te weten. Het idee is dat problemen op een individuele manier worden beleefd en dat 
mensen een eigen en originele persoonlijkheid hebben. Daardoor zal de uitnodiging tot zelf nadenken 
meer opleveren dan het overdragen van kennis.  

Deze kenmerken impliceren een zekere terughoudendheid  in de mate waarin vragen sturend  
kunnen zijn. Toch hebben (reflectieve) vragen altijd iets sturend in de zin dat we een keuze maken uit 
wat er zoal mogelijk is (er valt van alles en nog wat te vragen) en door die keuze richten we het 
denken. Het helpt om uit te leggen wat ons tot onze vragen brengt. Zo geven we de ander de 
gelegenheid om mee te sturen. Kenmerkend voor een dergelijke ondertiteling is dat er iets van 
onszelf in zit: we horen de ander iets zeggen (of weglaten) wat ons opvalt, we ervaren al luisterend 
een gevoel bij onszelf of we nemen iets waar in het gedrag ter plekke dat misschien een relatie heeft 
met het vraagstuk dat aan de orde is.  

We kunnen denken dat we een reflectieve vraag stellen, maar als iemand daar zonder nadenken een 
antwoord op kan geven, dan blijkt het toch een andere vraag te zijn. Daarom moeten we goed kijken 
en luisteren hoe mensen ons antwoorden. Mensen die nadenken spreken minder vlot, meer zoekend, 
laten stiltes vallen en kijken vaak naar boven.  Reflectie start vaak vanuit een  puzzelende, verassende 
of problematische ervaring. De volgende soorten reflectieve vragen kunnen daarbij helpen(Bennink, 
1994). 

Vragen die horen bij stappen in het proces van reflectie 
1. Verkennende vragen zijn erop gericht om de ander een situatie te laten beschrijven. We 
stellen open  vragen die een ander aan de praat brengen en hem of haar de keuze laten het verhaal 
te vertellen op  zijn of haar manier.  
2. Diagnostische vragen zijn bedoeld om aanvullende informatie te verzamelen. Ze helpen om 
te  begrijpen waarom het in de aangewezen situatie ging zoals het ging en wat iemands eigen rol 
of  bijdrage was.  
3. Vragen naar handelingsalternatieven gaan over mogelijk nieuw gedrag of een ander 
optreden,  mogelijkheden die iemand zou kunnen overwegen om iets aan een situatie te doen. 
Het gaat om het  zien en evalueren van alternatieven, niet om er   n aan te raden.  

Vragen naar aanleiding van het taalgebruik 
1. Door te luisteren naar de taal die iemand gebruikt kun je op vragen komen die mensen 
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bewustmaken  van hun manier van denken en praten. En daarmee van de manier waarop ze situaties 
of problemen  construeren.  

Vragen op zoek naar aannames en overtuigingen  
1. Kader verruimende vragen gaan niet over het probleem van de ander, maar over de 
mogelijkheid ‘de  werkelijkheid’ vanuit andere opvattingen of overtuigingen te beschouwen. 
Het doel is iemand anders  te laten denken om dan opnieuw te kunnen beoordelen  f er sprake 
is van een probleem en zo ja,  van welk probleem.  
2. Persoon ontwikkelende vragen gaan niet zozeer over opvattingen of overtuigingen zelf maar 
hoe de  ander zich deze heeft eigen gemaakt en wat daarbij een rol speelt.  

Vragen om te reframen  
1. Reframen is bedoeld om meer productieve aannames te ontwikkelen. Daarvan uitgaan, 
maakt dat  oplossingen in een andere richting gezocht kunnen worden. De vragen zijn gericht op 
het verkennen  van hoe het tegenovergestelde eruit ziet.   
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5 Resultaten 

 

5.1 Deelvraag 1 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een effectief reflectiegesprek tussen leerkracht en kind? 

Uit de literatuur die we hebben bestudeerd en  waarvan het theoretisch kader een verkorte 

weergave is, is het mogelijk een antwoord te geven op de hierboven gestelde vraag naar de 

belangrijkste  kenmerken van een effectief reflectiegesprek. 

1. In een reflectiegesprek wordt aandacht gegeven aan drie aspecten: de inhoud (van het 

werk), de aanpak daarvan en de beleving daarbij.  Afhankelijk van het doel van het 

gesprek bepaalt de leerkracht waar de nadruk op ligt. 

2. De vragen die gesteld worden zijn per definitie door de leerling niet gemakkelijk te 

beantwoorden, integendeel ze nodigen uit tot nadenken, tot introspectie en ze zijn 

toekomstgericht, gebaseerd op eerdere ervaringen. 

3. De leerkracht maakt in een reflectiegesprek gebruik van de juiste gesprekstechnieken: 

actief luisteren, parafraseren en (vooral) open vragen stellen etc. 

4. In een reflectiegesprek wordt naast vragen over het ‘wat’, ‘waar’, ‘wanneer’ en ‘hoe’ ook 

doorgevraagd naar het ‘waarom’ – de laag van het ‘kritisch denken’, de diepere lagen in 

het ‘ui-model’ van Korthagen. 

5. Er wordt gebruik gemaakt van een grote diversiteit van soorten vragen. Het gebruik 

daarvan is mede afhankelijk van de fase (oriëntatiefase, monitoringsfase en 

evaluatiefase) waarbij deze het meest van toepassing zijn. 

5.2 Deelvraag 2  

Welke kenmerken van een effectief reflectiegesprek zijn nog niet zichtbaar op de deelnemende 
scholen? 

De bedoelde kenmerken in bovenstaande deelvraag zijn terug te voeren op de beantwoording van     
deelvraag 1: Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een effectief reflectiegesprek tussen leerkracht 
en kind? 

Mede op basis van deze kennis, maar ook op grond van ervaringen van de leden van de 

onderzoeksgroep is een vragenlijst (zie bijlage 3) samengesteld die is voorgelegd aan alle leerkrachten 

van de vier deelnemende scholen.  

Tevens zijn deze vijf kenmerken (zie 5.1) verwerkt in het observatie-instrument ‘kijkwijzer -

reflectiegesprekken’ dat daarna op de vier scholen is ingezet bij een per school-geselecteerde groep 

leerkrachten (zie bijlage 2). 

Het resultaten van beide nulmetingen zijn terug te vinden in onderstaande samenvattingen en deze 

vormen de basis voor de beantwoording van deelvraag 2.  
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Resultaten van de vragenlijst voor leerkrachten op de vier scholen. 

Zie voor een grafische weergave per school bijlage 5A en grafische weergave totaaloverzicht bijlage 

5B. 

Onderstaand verslag geeft een globaal overzicht van de antwoorden van de respondenten van de vier 

scholen. Per vraag wordt aangegeven wat de meest voorkomende antwoorden zijn en indien van 

toepassing worden ook opvallende scores en opmerkingen genoemd.  

De vragenlijst is door 36 personen ingevuld. De verdeling per school is als volgt: 

Looschool:   N=7 

Paladijn:  N=5 

Hagenpoort:  N=11 

de Kleine Planeet: N=13 

Per vraag wordt een samenvatting gegeven van de antwoorden van alle respondenten. 

1. Hoe vaak voer je met leerlingen een reflectiegesprek? 

De helft van de respondenten (49% = hoogste score) geeft aan dat ze dit een paar keer per week 

doen. Bij de opmerkingen (“overig” = 26%) wordt aangegeven dat er op verschillende manieren 

met leerlingen wordt gereflecteerd: individueel, in kleine groepen en klassikaal. 

2. Wat is de reden dat je niet vaker een reflectiegesprek met leerlingen voert? 

42 % van de respondenten geeft aan geen tijd te hebben om reflectiegesprekken te voeren. 

Precies 50% van de respondenten heeft geantwoord met “overig” en daarvan heeft een groot 

deel een opmerking toegevoegd. Deze opmerkingen wijzen in verschillende richtingen: 

respondenten die parttime werken, reflecteren wordt soms vergeten en wordt soms als lastig 

ervaren. Ook hier wordt het gebrek aan tijd genoemd en worden reflectiegesprekken daardoor 

ongepland en in bepaalde situaties gevoerd. 

3. Waar dragen reflectiegesprekken volgens jou vooral toe bij? 

Een meerderheid van de respondenten (58%) geeft aan dat reflectiegesprekken vooral bijdragen 

aan een betere werkhouding en motivatie van leerlingen. Een minderheid van 11% zegt dat deze 

gesprekken bijdragen aan betere leerprestaties.  Bij de categorie “overige” (28%) wordt bij de 

opmerkingen vooral aangegeven dat reflectiegesprekken bijdragen aan alle geboden 

alternatieven: betere leerprestaties, betere relatie met de leerling en een betere werkhouding 

(zie figuur 5). 
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Antwoordkeuzen Reacties 

Aan betere leerprestaties 11,11 % 4 

Aan een betere relatie met de leerling 2,78 % 1 

Aan een betere werkhouding/motivatie 58,33 % 21 

Overige 27,78 % 10 

Totaal  36 

 
Reacties 

 H- geeft lln inzicht in eigen handelen/reflecteren 

 KP- alledrie 

 KP- alle bovenstaande 

 KP- alle bovenstaande, verschilt per leerling. 

 KP- alle drie 

 KP- Betere leerprestaties en betere werkhouding/ motivatie 

 KP- Alle bovenstaande antwoorden (maar kon ze niet alle drie aanvinken) 

 L- Aan een betere kijk op hoe ze het werk gemaakt hebben. 

 L- beter inzicht in eigen handelen. pluspunten van de leerling en waar leerling nog mee aan de slag kan. 

 L- Alle punten hierboven 
 

Figuur 5 

4. In hoeverre beschik je over vaardigheden om reflectiegesprekken te  voeren? 

Bij deze vraag zijn de respondenten sterk verdeeld. 28% van de respondenten geeft aan over 

deze vaardigheden te beschikken, terwijl rond de 20% aangeeft dat deze vaardigheden 

ontbreken. Echter, de meeste respondenten (39%) geven bij de opmerkingen bij “overige” aan 

dat zij weliswaar over  bepaalde vaardigheden beschikken, maar open staan voor verbetering en 

deze vaardigheden graag verder willen ontwikkelen.  

5. In hoeverre passen reflectiegesprekken bij de onderwijskundige visie van je school? 

Bij deze vraag geeft 98% van de respondenten aan dat reflectiegesprekken “heel goed” passen bij 

de visie van de school. 

6. Wat heb jij nodig om op een effectieve manier reflectiegesprekken te voeren? 

Ruim 40% van de respondenten geeft aan dat zij over meer gespreksvaardigheden zouden willen 

beschikken, terwijl 20% behoefte heeft aan meer kennis. De opmerkingen die gemaakt zijn bij de 

keuze voor “overige” hebben betrekking op een combinatie van kennis, vaardigheden en 

verschillende manieren om reflectiegespreken te voeren. 

7. Welke(leer)middelen zet je in bij reflectiegesprekken? 

Precies de helft van de respondenten geeft aan dat reflectie en (week)taak nauw met elkaar 

verbonden zijn. Een ander deel  (36%) van de respondenten heeft gekozen voor “overige”. Hierbij 
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zijn opmerkingen geplaatst die een diversiteit laten zien aan middelen en werkvormen (zie bijlage 

5B).  

8. Met betrekking tot welk aspect is een reflectiegesprek volgens jou het meest zinvol? 

Een zeer kleine minderheid van 8% geeft aan dat reflectie op de inhoud zinvol is. De meeste 

respondenten kiezen voor aanpak (36%) en voor beleving (22%). Het percentage van 33% dat 

voor “overige” heeft gekozen geeft bij de toelichting aan dat zij een combinatie van inhoud en 

aanpak zinvol vinden en dat de keuze voor een bepaald aspect situationeel bepaald is. 

 

9. In welke fase van het leerproces voer je meestal een reflectiegesprek? 

Een ruime meerderheid van 69%  kiest hier voor het alternatief “na de activiteit”, terwijl een 

kleine minderheid van 8% aangeeft ook voorafgaand aan de activiteit met de leerlingen te 

reflecteren. De respondenten die voor “overig “ hebben gekozen geven bij de opmerkingen aan 

dat zij zowel voor als na de activiteit met leerlingen reflecteren (zie figuur 6) 

 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Vooraf 8,33 % 3 

Tijdens 2,78 % 1 

Na 69,45 % 25 

Overige 19,44 % 7 

Totaal  36 

Reacties 

 H- nu nog te vaak na 

 H- Dat varieert. Sommige situaties vragen om reflectievragen en afhankelijk van de fase van het proces weet jij welke vragen je moet 
stellen. 

 KP- vooraf soms en vaak na. Tijdens kom ik meestal niet aan toe ivm instructies. 

 KP- afhankelijk van het kind 

 KP- Tijden en na en een klein beetje ervoor maar dan noem je het instructie en (nog) geen reflectie, al kunnen wel dezelfde vragen 
gesteld worden 

 KP- voor en na 

 L- Tijdens en na het werken 
 

Figuur 6 
 

10. Reflectie ”gesprekken” kunnen zich op drie niveaus afspelen. Welk niveau heeft jouw 

voorkeur? 

36% van de respondenten geeft aan dat zij de voorkeur geven aan reflectie tussen de leraar en de 

leerling(en). Aan de mogelijkheid dat leerlingen met elkaar reflecteren geeft 25% de voorkeur, 
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terwijl aan individuele reflectie vrijwel niemand (3%) de voorkeur geeft. Bij de categorie “overige” 

(36%) wordt bij de opmerkingen vooral aangegeven dat een opbouw in reflecteren gewenst is, 

dus van leraar naar leerlingen met elkaar. 

Verslag  van de observaties van reflectiegesprekken op de vier scholen 

Op de vier scholen zijn observaties van reflectiegesprekken met leerlingen uitgevoerd. Deze 

observaties zijn uitgewerkt in een verslag per school (zie bijlage 6). Van deze schoolverslagen is een 

samenvatting gemaakt, waarbij is ingezoomd op aspecten van de kijkwijzer die op alle scholen 

voorkwamen. 

In de afgelopen maanden zijn op de vier scholen zijn verschillende vormen van reflectie-gesprekken 

met leerlingen gehouden, zoals leerkracht-kind, kind-oudergesprekken en groepsgewijze 

reflectiegesprekken. De focus lag op alle scholen op individuele leerkracht-kind gesprekken, waarbij 

het doel was om kinderen meer inzicht en invloed te geven op hun eigen ontwikkeling en dat als 

gevolg daarvan mogelijk de leerprestaties worden verbeterd.  

Leerkrachten op alle scholen zien het belang van reflectieve gesprekken met leerlingen in.  Ze denken 

dat kinderen meer gemotiveerd worden om te leren als kinderen in een gesprek kunnen aangeven 

hoe zij hun taak willen gaan uitvoeren. Dat er naar hen geluisterd wordt en dat er samen nagedacht 

wordt over de aanpak van het werk. Ook zijn leerkrachten van mening dat gesprekken bijdragen aan 

een betere relatie met de leerkracht en dat de werkhouding er door verbetert. 

Op de meeste scholen is er nog geen sprake van een structurele, gezamenlijke aanpak rondom dit 

thema. Reflectiegesprekken vinden vaak op willekeurige momenten en op eigen initiatief plaats. Het 

lijkt dan ook vooral een zaak van interesse en mogelijkheden van individuele leerkrachten.  

Het houden van een reflectiegesprek vraagt gespreksvaardigheden van de leerkracht. Alle scholen 

geven aan dat op dat punt er grote verschillen tussen leerkrachten zijn vast te stellen. Het gaat 

daarbij om basale vaardigheden, zoals het stellen van open vragen, niet-suggestieve vragen, maar 

vooral om het doorvragen. Daarnaast wordt aangegeven dat er lang niet altijd wordt gevraagd naar 

de beleving rond het werk, terwijl in de gesprekken ook nog weinig vragen gesteld worden over 

zelfregulatie en persoonlijke kwaliteiten. Op een enkele school is ervaring opgedaan met de drieslag 

in het reflecteren: vooraf – tijdens – na het werk. Wat daarbij opviel is dat de focus vooral lag op de 

inhoud, minder op aanpak en beleving.  

Vrijwel alle leerkrachten geven aan dat zij graag over meer kennis en vaardigheden willen beschikken 

om te komen tot een meer effectieve, verdiepende manier van het houden van reflectiegesprekken.  

Vrijwel alle leerkrachten vinden dat reflectiegesprekken aansluiten bij de onderwijsvisie van hun 

school. Dit gezegd hebbende vindt iedereen dat deze gesprekken opgenomen moeten worden in het 

dag/weekrooster van de groepen, zodat ieder met ieder kind in een vooraf vastgestelde periode een 

gesprek wordt gehouden. Desondanks blijkt dat tijdgebrek de belangrijkste oorzaak is voor het niet-

houden van reflectiegesprekken. 
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Op basis van de respons op de vragenlijst en de gespreksobservaties kan worden gesteld dat op 

onderstaande aspecten een discrepantie bestaat tussen de gewenste en huidige situatie rond de 

effectiviteit van reflectiegesprekken.   

1. Drieslag bij reflectie: vooraf, tijdens en na het leerproces 

Bij dit kenmerk geven de leerkrachten aan dat zij vooral na het leerproces met leerlingen reflecteren. 

Reflectie vooraf en tijdens het leerproces is onbekend en leerkrachten zien reflectie vooral als een 

moment en minder als een cyclisch proces. 

2. Vragen: diversiteit en diepgang 

Leerkrachten blijken niet echt bekend met vragen die leerlingen uitdagen tot dieper nadenken en 

kritische zelfbeschouwing. De vragen die zij stellen liggen vooral op het niveau van leerinhouden en 

veel minder op de leerprocessen en de beleving. 

3. Gesprekstechnieken 

Leerkrachten geven aan dat zij in beperkte mate kennis hebben van de verschillende 

gesprekstechnieken en zetten dan ook een beperkt aantal technieken in bij gesprekken met 

leerlingen. Het gaat daarbij om basale vaardigheden, zoals het stellen van open vragen, niet-

suggestieve vragen, maar vooral om het doorvragen. 

 

Op de scholen is de behoefte om de volgende onderwerpen verder uit te werken: 

1. Reflectie en reflectiegesprekken zouden deel uit moeten maken van het onderwijskundig 
beleid van de school en als zodanig op een breed draagvlak kunnen rekenen.  

2. Er is veel behoefte aan kennis om de inhoud, de vorm, de werkwijze en de organisatie van 
reflectiegesprekken te definiëren.  

3. Leerkrachten geven aan dat zij het nodig vinden om kun kennis en vaardigheden voor het 
voeren van reflectiegesprekken te vergroten. 

5.3 Deelvraag 3 

Welke interventies kunnen worden gepleegd, om de wenselijke situatie (effectieve 

reflectiegesprekken tussen leerkracht en leerling) te bereiken?  

Verslag van de interventies die hebben plaatsgevonden op de Looschool 

Tijden de observaties van de kindgesprekken was een grote diversiteit te zien aan vaardigheden en 

invulling van de leerkrachten. Tevens was er een wens om de vaardigheden uit te breiden om tot 

verdieping te komen.  

De uitkomst van de observaties en nulmeting zijn gepresenteerd aan het team. Vervolgens is het 

team tips en trucs gaan uitwisselen. Deze uitwisseling heeft geleid tot het aanpassen van het format 
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kindgesprek. Hiervoor hebben de teamleden zich verdiept in de literatuur omtrent effectieve 

kindgesprekken, beschreven in deelvraag 1. 

Dit heeft geresulteerd in een conceptformat waarin een meer logische volgorde van vraagstelling 

staat. Tevens zijn er voorbeeldvragen bij benoemd. Gedurende een periode van 6 weken hebben de 

leerkrachten hiermee gewerkt. Ook dit heeft geleid tot een kleine aanpassing van het format tot de 

huidige twee (zie bijlage 7). Er is een onderverdeling gemaakt in vraagstelling tussen de onderbouw 

en midden/bovenbouw.  

 
Verslag van de interventies die hebben plaatsgevonden op de Hagenpoort 

In oktober 2015 heeft er een nulmeting plaatsgevonden t.a.v. het voeren van effectieve 

reflectiegesprekken op de Hagenpoort. De resultaten van deze nulmeting hebben geleid tot de 

volgende interventie. 

Interventie schooljaar 2016-2017: Scholingstraject Didactisch coachen 

Op basis van de nulmeting bleek o.a. behoefte te bestaan aan het verbeteren van de 

gespreksvaardigheden van leerkrachten t.a.v. het voeren van reflectiegesprekken. Leerkrachten zijn 

niet , of onvoldoende opgeleid om leerlingen planmatig en specifiek feedback te geven en vragen te 

stellen, op zo’n manier dat dit het leren bevordert. Daarom vindt een scholingstraject plaats gericht 

op didactisch coachen. 

Er zijn drie teambijeenkomsten voor het gehele team en een leerteam bestaande uit 6 leerkrachten 

gaat o.b.v. Jan Vermeij expliciet aan de slag met onderstaande doelen tijdens intervisiebijeenkomsten 

en coaching on the job. 

 

De volgende doelen staan centraal: 

- Alle leerkrachten weten wat de elementen van prettig contact volgens basiscommunicatie 

zijn.  

- Alle leerkrachten zijn zich bewust van de vijf rollen en daarbij passend gedrag. 

- Alle leerkrachten zijn zich bewust van de invloed die leerlingen hebben op hun 

leerkrachtgedrag.  

- Alle leerkrachten zijn zich bewust van de invloed van het eigen handelen op het gedrag van 

leerlingen  

- Alle leerkrachten weten hoe je vragen stelt en feedback geeft waardoor motivatie en 

betrokkenheid wordt vergroot en het leren wordt bevorderd  

- Zes leerkrachten verbeteren hun vaardigheid van vragen stellen en feedback geven   

We verwachten dat als de leerkracht reflectiegesprekken planmatiger en doeltreffender kan inzetten, 

het leerproces van leerlingen positief wordt  beïnvloed. Daarbij gaat het niet alleen om het leerproces 

op cognitief gebied. Leerlingen leren meer en beter sturing te geven aan hun eigen leren, zitten beter 

in hun vel en zijn voorbereid op wat de huidige maatschappij aan reflectie- en 

zelfregulatievaardigheden van hen vraagt.  
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Verslag van de interventies die hebben plaatsgevonden op de Paladijn 

De interventie om dagelijks met kinderen te reflecteren is gerealiseerd. De afspraak is dat er op de 
ochtend en op de middag met de groep wordt gereflecteerd. Dit gebeurt op leerkracht-kindniveau. 
Naast deze realisatie is de school bezig geweest met het  videosysteem IRIS Connect . Dit met als doel 
de effectiviteit van e soort vraagstellingen van de leerkrachten kritisch te bekijken. Voor een periode 
van twee weken heeft het team ervaren hoe het is om met deze video-technologie te werken. Door 
verschillende ongemakken, zoals wegvallen van geluid, niet meewerken van de apparatuur en 
organisatorische ongemakken, is het niet gelukt om het effectief en veelvuldig in de praktijk uit te 
proberen.  

Ondanks het feit dat het team deze interventie niet volledig volgens plan heeft uit kunnen 

proberen, is het wel duidelijk geworden  dat het systeem een meerwaarde heeft om het eigen 

handelen kritisch te bekijken.  

Om de leerkrachten toch meer handvatten te kunnen bieden om de juiste reflectieve vragen te 

stellen heeft het team  verschillende soorten vragen ondergebracht in  drie verschillende 

categorieën; vragen met betrekking op inhoud, aanpak en beleving. Met deze vragen hebben de 

leerkrachten geëxperimenteerd in de groepen. 

Verslag van de interventies die hebben plaatsgevonden op  de Kleine Planeet 

De uitkomsten van de 0-meting en observaties zijn in een teamoverleg in november 2015 besproken.  

De volgende interventies voor de periode jan-jun 2016 zijn afgesproken:  

- Kijk waar je als stamgroepleider met een kind kan reflecteren tijdens de blokperiode; dit i.p.v. 

het nakijken. De stamgroepleider geeft directe feedback en/of reflecteert m.b.v. 

reflectievragen over de inhoud (wat), de aanpak (hoe) en de wat en hoe het kind aan het 

werk is (geweest). Behalve de reflectievragen kan het ‘handlezen’ worden gebruikt (zie 

bijlage 8).  

- Reflectie in en met groep, stamgroepleider reflecteert m.b.v. vragen (zie bijlage 9) met de 

kinderen als onderdeel van ritmisch weekplan in de kring, voor en na blokperiode (werk). 

Kinderen horen van elkaar hoe zij het werk (en andere uitdagingen) hebben aangepakt en 

ervaren. 

In de periode jan-jun is twee keer tijdens een teamoverleg het ritmisch weekplan  bekeken, 

waar reflectie onderdeel kan uitmaken van de kringen. 

- Kind-oudergesprekken: in de bovenbouw is in januari 2015 een pilot gestart waarbij m.b.v. 

een vragenlijst (bijlage 10) het kwartiergesprek met kinderen uit groep 8 is voorbereid. 

Vervolgens zijn voor de kwartiergesprekken in juni de kinderen uit de groepen 5 

(middenbouw) en 7 meegenomen in de voorbereiding. De stappen zijn doorlopen als aanloop 

naar structurele reflectiegesprekken met kinderen voorafgaand aan de kwartiergesprekken. 

De Kleine Planeet wil van het huidige rapport naar een portfolio.  

Er is gekozen voor deze interventies omdat de behoefte in het team op dit moment bestaat uit het 

oefenen van reflectie en wanneer doe je dat. Mensen willen ook ervaren wat ze missen aan 

vaardigheden om (effectieve) reflectiegesprekken te voeren.  
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5.4 Deelvraag 4 

Wat zijn aanbevelingen voor het houden van effectieve reflectiegesprekken tussen leerkracht en 

kind? 

Voor de beantwoording van deelvraag  4 hebben alle scholen een eindmeting uitgevoerd. Voor deze 

meting is dezelfde vragenlijst gebruikt als bij de nulmeting (zie bijlage 3), zodat een vergelijking van 

de uitkomsten zowel binnen de scholen als tussen de scholen mogelijk is.  De resultaten van de 

eindmeting kunnen op elk van de scholen enigszins worden beïnvloed door wijzigingen in de 

teamsamenstelling ten opzichte van de nulmeting. De grafische weergave van de nu- en eindmeting 

vindt u in bijlage 11A en 11B. 

 

Toelichting nul- en eindmeting de Kleine Planeet 

Op de Kleine Planeet  is het aantal mensen dat de nulmeting en de eindmeting heeft  ingevuld 

verschillend.  Dit heeft te maken met wisselingen in het team in schooljaar 2015-2016 en 2016-2017. 

De nieuwe mensen in het team zijn dit schooljaar (‘16-‘17) wel aan de slag gegaan met de 

interventies, maar hebben niet de eindmeting ingevuld (figuur 7) 

 

Figuur 7 

 

Uit de eindmeting is gebleken dat de interventies er toe hebben geleid dat:  

- er meer gereflecteerd wordt dan voor de interventies (tot voorjaar 2016 ): waar bij de 

nulmeting nog de helft van het team minder dan 1x per week reflecteerde (6 van de 12 

respondenten), laat de eindmeting zien dat iedereen minimaal 1x per week reflecteert (alle 6 

respondenten); 

- er vier stamgroepleiders  zijn die (meer) gespreksvaardigheden willen leren; 

- alle 6 stamgroepleiders aangeven dat, nu er meer gereflecteerd wordt,  
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1) zij meer gespreksvaardigheden nodig hebben (zie vorige opmerking); 

2) zij meer willen oefenen; 

3) zij meer ruimte binnen de lessen nodig hebben; 

4) zij het combineren van kennis, vaardigheden en aanpak samen willen ontwikkelen, in relatie met 

het ritmische weekplan (= rooster); 

5) er meer tijd nodig is!  

- de nadruk op dit moment ligt op reflecteren in groep, zonder inzet van materiaal; 

- qua fasering van reflecteren: deze is verschoven van voor,  naar tijdens en na; 

- het niveau van reflecteren m.n. gebeurt tussen stamgroepleider en kind en tussen kinderen. 

Het reflecteren tussen kinderen is toegenomen: dat past binnen jenaplankernkwaliteit 2: het kind in 

relatie met de ander.  

 

Toelichting nul- en eindmeting Looschool 

Op Looschool heeft de eindmeting in oktober 2016  plaatsgevonden. Wanneer we de nul- en 

eindmeting met elkaar vergelijken, zien we de volgende zaken: 

- de frequentie van het voeren van een reflectiegesprek ligt lager dan bij de nulmeting. Het 

dagelijks voeren van een reflectiegesprek ging van 14% naar 0%. Het paar keer per week van 

57% naar 40%. Dat resulteert dat het voeren van een gesprek 1 keer per week omhoog is 

gegaan van 29% naar 40%. Hierbij wordt de factor tijd (tekort hieraan) aangegeven als 

oorzaak. Bovendien wordt er nu gewerkt via een vaste planning; 

- de leerkrachten vinden zich meer capabel en de eigen vaardigheden zijn vergroot ten 

opzichte van de nulmeting; 

- wel is er nog steeds behoefte aan meer kennis/vaardigheden/voorbeelden; 

- tevens is er meer behoefte aan directe reflectie op gemaakt werk. 

Toelichting nul-  en eindmeting de Paladijn 

 In november 2016 heeft er op de Paladijn een  eindmeting plaatsgevonden. Daarbij is gebruik 

gemaakt van  dezelfde enquête  als de eerste meting (nulmeting oktober 2015) om een goed beeld te 

krijgen van het effect op de inzet van verschillende interventies.  

Wanneer we de nul- en eindmeting met elkaar vergelijken, vallen ons de volgende zaken op: 

- Er zit een lichte groei in de frequentie van het voeren van de reflectiegesprekken. Alle 
leerkrachten besteden er nu dagelijks of een paar keer per week aandacht aan. Tekort 
aan tijd wordt aangegeven als oorzaak voor het niet dagelijks uitvoeren. 

- De leerkrachten geven aan gegroeid te zijn in de reflectieve vaardigheden ten opzichte 
van de nulmeting. Maar dit blijkt nog steeds wel in ontwikkeling te zijn. Ze zijn op zoek 
naar nog meer verdieping d.m.v. scholing.  
Op de vraag wat ze nodig hebben om een effectief reflectiegesprek te voeren ligt de 
nadruk nu op persoonlijke houding en tijd i.p.v. op kennis. 

- Er worden verschillende experimenten uitgevoerd met verschillende soorten 
reflectiematerialen en vormen zoals reflectiekaartjes, leergesprekkenformulier, kind-
oudergesprekken en twitterberichtjes. 
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- Het reflectiegesprek wordt voornamelijk na de activiteit gevoerd. Binnen dit 
reflectiegesprek wordt er afwisselend gewerkt op de drie verschillende niveaus (reflectie 
op leerkracht kindniveau, reflectie op kind-kindniveau, reflectie op individueel niveau). 
De leerkrachten hebben hier over het algemeen geen voorkeur voor. Ze zien de 
meerwaarde in de afwisseling tussen deze niveaus. 

Toelichting nul-  en eindmeting de Hagenpoort 

In november 2016 hebben we een  eindmeting uitgevoerd. We hebben daarbij dezelfde enquête 
gebruikt als de eerste meting (nulmeting oktober 2015) om zicht te krijgen op het effect van de 
ingezette interventies. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de interventie didactisch coachen nog 
volop gaande is.  

Wanneer we de nul- en eindmeting naast elkaar leggen, zien we de volgende zaken:  

- Er zit een  lichte groei in de frequentie van het voeren van reflectiegesprekken. De meeste 
leerkrachten voeren dagelijks of een paar keer per week reflectiegesprekken met kinderen. 
Daarbij valt op dat er een verschil  is tussen leerkrachten die voor de klas staan of die een andere 
functie hebben, zoals IB of RT. Tijdens individuele sessies zoals RT is er meer ruimte om te 
reflecteren met kinderen;  

- Het gebrek aan tijd wordt als belangrijk argument genoemd om niet vaker reflectiegesprekken te 
voeren; 

- Reflectiegesprekken dragen volgens leerkrachten met name bij aan een betere werkhouding 
en/of motivatie maar ook aan betere leerprestaties en relatie met de leerling;  

- Leerkrachten geven aan gegroeid te zijn in hun reflectieve vaardigheden (van 36% naar 57%);  
- Er is behoefte aan meer tijd (organisatie) en vaardigheden om de gesprekken nog verder te 

optimaliseren; 
- Er is geen duidelijke verandering waar te nemen t.a.v. de inzet van (leer)middelen;  
- Er lijkt een verschuiving te zijn om gesprekken niet alleen na het  werk maar ook tijdens het werk 

te laten plaatsvinden. 
 
Conclusie naar aanleiding van de resultaten van de interventies op de vier scholen 
 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de vier scholen op basis van de interventies door de 

teamleden actief is geëxperimenteerd met diverse vormen van reflectiegesprekken en dat men zich 

daardoor meer bewust is geworden van de meerwaarde van reflecteren. Leerkrachten geven dat zij 

meer reflectiegesprekken houden dan voorheen en dat en dat zij zich steeds beter bewust zijn  van 

de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Hoewel deze vaardigheden zijn toegenomen, geven 

leerkrachten dat er meer behoefte is aan professionalisering en goede voorbeelden. Verder blijkt uit 

de verslaglegging van de interventies dat er eenduidiger over reflectiegesprekken wordt gesproken 

binnen de teams en dat er meer  aandacht is voor de kwaliteit van de gesprekken. Daarnaast ervaren 

veel leerkrachten een gebrek aan tijd om reflectiegesprekken met leerlingen te houden. 
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6 Beantwoording onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag luidt: “ Onder welke voorwaarden dragen reflectiegesprekken tussen 

leerkrachten en leerlingen bij tot een beter zicht op de eigen ontwikkeling door de leerling?” 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, hebben we literatuuronderzoek gedaan, een nulmeting 

verricht, interventies gedaan en tot slot een eindmeting verricht om het effect van de interventies te 

kunnen bepalen. 

De metingen zijn op eenzelfde manier op alle scholen uitgevoerd en bestonden uit een vragenlijst 

voor leerkrachten en een observatie van een reflectiegesprek bij een deel van de leerkrachten. De 

interventies daarentegen waren verschillend op elke school.  

Het antwoord op de onderzoeksvraag is geformuleerd op basis van gemeenschappelijke antwoorden 

op de deelonderzoeken. Het resultaat hiervan bestaat uit vier aspecten die in samenhang met elkaar 

moeten worden gezien. 

1. In navolging van Bakermans (1997) plaatsen wij reflectiegesprekken in een cyclisch model, 

waarbij (ook) een beroep wordt gedaan op metacognitieve vaardigheden, zoals plannen, 

strategieën bedenken, terug-redeneren enz.. Dit model bestaat uit drie fasen: de 

oriëntatiefase (een plan bedenken), de monitoringsfase (het plan bijsturen) en de 

evaluatiefase (terugkijken op inhoud, proces en beleving en op basis daarvan nieuwe plannen 

maken). 

2. In tegenstelling tot evaluatie heeft reflectie geen beoordelend karakter, maar wordt het kind 

in een reflectiegesprek uitgenodigd om (dieper) na te denken over de inhoud, de aanpak en 

de beleving van het werk dat hij gaat doen, waar hij mee bezig is, wat hij heeft gedaan. Deze 

aanpak leidt bij het kind tot een denkproces over zijn huidige positie en geeft zicht op zijn 

verdere ontwikkeling. 

3. Een reflectiegesprek wordt effectief als voldaan wordt aan de volgende kenmerken:  

a. De vragen die gesteld worden zijn per definitie door de leerling niet gemakkelijk te 

beantwoorden, integendeel ze nodigen uit tot nadenken, tot introspectie en ze zijn 

toekomstgericht, gebaseerd op eerdere ervaringen. 

b. De leerkracht maakt in een reflectiegesprek gebruik van de juiste 

gesprekstechnieken: actief luisteren, parafraseren en (vooral) open vragen stellen. 

c. In een reflectiegesprek wordt naast vragen over het ‘wat’, ‘waar’, ‘wanneer’ en ‘hoe’ 

ook doorgevraagd naar het ‘waarom’ – de laag van het ‘kritisch denken’, de diepere 

lagen in het ‘ui-model’ van Korthagen. 

4. In een reflectiegesprek wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk verschillende soorten 

vragen. Bennink (1994) geeft zeven categorieën aan, waaruit afhankelijk van de fasen waarin 

ze worden toegepast, uit geput kan worden. 

 

De vragenlijsten, de observatie en de gesprekken met leerkrachten hebben ons bovendien gewezen 

op enkele randvoorwaarden voor het voeren van reflectiegesprekken.  
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Randvoorwaarden: 

1. Leerkrachten geven aan dat ze (na)scholing nodig hebben bij het houden van 

reflectiegesprekken. Hierbij wordt gedacht aan algemene gesprekstechnieken, zoals open 

vragen stellen, doorvragen, actief luisteren enzovoort. Ook vragen ze om meer kennis over 

reflectie in het algemeen, de achterliggende gedachte,  de doelen en de beoogde effecten op 

leeropbrengsten, werkhouding en motivatie. 

2. Leerkrachten ervaren een groot gebrek aan tijd om individuele gesprekken met  kinderen te 

voeren onder schooltijd. Dit vraagt naast een goede organisatie ook om het maken van 

keuzes. 

3. Reflectiegesprekken moeten worden geborgd in het schoolbeleid. Dit voorkomt dat 

reflectiegesprekken fragmentarisch worden gevoerd en daardoor uiteindelijk weinig  

effectief zullen blijken te zijn. Een reflectieve houding bij leerkrachten en leerlingen kan 

alleen ontstaan door voortdurende oefening  in reflectietechnieken. 

De zoektocht naar de beantwoording van de onderzoeksvraag heeft geleid tot een concreet en 

hopelijk bruikbaar product voor het onderwijs. Het gaat hierbij om een reflectiematrix die door een 

combinatie van drie kenmerken voor effectieve reflectiegesprekken tot stand is gekomen. Het eerste 

kenmerk betreft de drie fasen waarin reflectie plaatsvindt, het tweede kenmerk betreft de drie 

dimensies van reflectie en bij het derde kenmerk wordt gebruik gemaakt van de vragencategorieën 

van Bennink (1994) . Deze combinatie leidt tot een matrix van negen velden, waarin per veld een 

aantal voorbeeldvragen zijn beschreven.  

We hebben deze matrix nog niet gebruikt  en kunnen daarom geen uitspraken door over de 

bruikbaarheid en het mogelijke effect hiervan 
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7 Conclusies 

Ons onderzoek naar effectieve reflectiegesprekken heeft opgeleverd dat we nu weten hoe het 

reflectieproces is opgebouwd en aan welke criteria een effectief reflectiegesprek zou moeten 

voldoen. Een effectief reflectiegesprek wordt gekenmerkt door het stellen van de juiste vragen, 

rekening houdend met de fase in het reflectieproces. Van de leerkracht worden vanzelfsprekend 

goede communicatieve vaardigheden verwacht, maar er is meer. Het gaat er ook om dat door de 

vragen die worden gesteld de ‘diepere lagen’ van het denken worden aangeboord. Goede 

reflectievragen zijn dan ook vragen waar niet direct een antwoord op kan worden gegeven. 

Bovendien zouden de vragen een diversiteit aan denkrichtingen moeten stimuleren. Dat betekent dat 

er uit verschillende categorieën vragen  gesteld kunnen worden, die ertoe bijdragen dat leerlingen 

vanuit diverse invalshoeken naar de opdracht gaan kijken. Bennink (2004) geeft een indeling in 

vraagcategorieën, die wij  vervolgens hebben ondergebracht in de drie fasen van reflectieproces, 

waarbij we ook rekening hebben gehouden met de drie lagen binnen reflectie: inhoud, proces en 

beleving. Uit deze combinatie van variabelen is een reflectiematrix ontstaan.  

Toch zijn we hiermee nog niet klaar, want uit de literatuur blijkt dat er ook een aantal 

randvoorwaarden zijn waar aan voldaan moet worden. Zo zal er voldoende tijd voor 

reflectiegesprekken moeten worden ingeruimd en dat is pas mogelijk als leerkrachten en 

beleidsmakers inzien dat reflectie in hoge mate bijdraagt aan de persoonsvorming, waaronder zicht 

op eigen ontwikkelingsmogelijkheden, en uiteindelijk aan leeropbrengsten. Reflectie zal als 

pedagogisch doel (eigenaarschap) en didactisch middel (doelgericht werken) opgenomen moeten 

worden in het onderwijsbeleid van de school. 

Onder deze voorwaarden wordt ook de vraag naar professionalisering van leerkrachten die 

reflectiegesprekken gaan voeren, relevant. Hoewel communicatievaardigheden de basis vormen,  

gaat het verder dan alleen het beheersen van verschillende gesprekstechnieken. Het zal moeten gaan 

om een doordenking van het gehele reflectieproces, de opbouw en de kennis over de gelaagdheid 

van de vraagstelling. Kennis over verschillende vormen van portfolio kan bijdragen tot een 

verantwoorde keuze en kan in dat geval leiden tot een verdieping van het reflectieproces. 

7.1  Discussie  

Als we terugkijken op het onderzoeksproces van de afgelopen twee jaar constateren we een aantal 

procedurele en inhoudelijke aandachtspunten, die van belang kunnen zijn voor een 

vervolgonderzoek. We raden een nieuwe onderzoeksgroep aan om onderstaande aandachtspunten 

bij aanvang van het onderzoek te bediscussiëren: 

1. Onderwijsveranderingen initiëren op basis van praktijkonderzoek blijkt lastig te zijn als de 

onderzoekers zelf met beide benen in het onderwijsveld staan. De waan van de dag zorgt 

ervoor dat de nodige  tijd, distantie en concentratie die nodig zijn bij het doen van onderzoek, 

vaak ontbreekt. 
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2. Er kan dus meer uit deze gesprekken gehaald worden. Een hulpmiddel hierbij zou een 

gesprekswijzer of een gespreksformat kunnen zijn, maar het nadeel daarvan is weer dat 

leerkrachten zich te strak aan de beschreven vragen zouden kunnen houden. 

3. Er blijven nog vragen over het , wanneer en het ‘vastleggen’ van de reflectiegesprekken. De 

behoefte naar professionalisering van effectief reflecteren is aanwezig, maar ook het 

realiseren van randvoorwaarden om gesprekken goed te kunnen uitvoeren.    

4. De context en de vraagstelling van de afzonderlijk vier scholen was uitgangspunt voor het 

doen van onderzoek en daardoor bepalend voor de onderzoeksopzet. Dit zorgde ervoor dat 

er veel gediscussieerd moest worden, dat de interventies van elkaar verschilden en dat het 

weinig opleverde om de resultaten van de eindmeting met elkaar te vergelijken. 

5. De verschillende uitgangspunten van de scholen leidden bij aanvang  tot een uitgebreide 

zoektocht naar een gedeelde onderzoeksvraag. 

6. Oriëntatie op het onderzoeksthema heeft, nadat schoolbezoeken waren afgelegd, geleid tot 

een aanpassing van het thema.  

7. De onderzoeksgroep had meer gebruik kunnen en wellicht moeten maken van de expertise 

van de lector. 

7.2 Vooruitblik 

Wij realiseren ons dat de resultaten van ons onderzoek weer leiden tot nieuwe vragen en daarmee 

tot vervolgonderzoek. Bij de nabespreking naar aanleiding van de conclusies van ons onderzoek naar 

effectieve reflectiegesprekken, denken wij aan het volgende:  

1. Hoe ziet een portfolio eruit? dat als hulpmiddel een wezenlijke bijdrage kan leveren aan een 

effectief reflectiegesprek en daarmee meer zicht op de eigen ontwikkeling? 

2. Op welke manier kan de omgeving (ouders, leerkrachten, medeleerlingen) bijdragen aan een 

reflectieve houding bij leerlingen? 

3. Welke houdingvaardigheden zouden leerlingen moeten hebben/aanleren om het meest te 

kunnen profiteren van reflectiegesprekken? 

4. In hoeverre draagt een vernieuwend onderwijsconcept bij aan de effectiviteit van reflectie? 

5. Over welke reflectieve vaardigheden zouden studenten moeten beschikken als ze 

startbekwaam zijn? 

6. Wat zijn daarbij de consequenties voor het pabocurriculum? 

7.3 Aanbevelingen 

De conclusies van dit onderzoek, zoals beschreven in hoofdstuk 6 geven aanleiding tot het 

formuleren van vier aanbevelingen voor alle  deelnemende scholen. In willekeurige volgorde: 

1. Reflectie vormt een integraal onderdeel van het schoolbeleid. Dat houdt in dat duidelijk 

beschreven wordt wat de school beoogt met reflectie, dat reflectie gepositioneerd wordt in 

alle groepen en dat er sprake is van een reflectielijn in de school. Dit betekent dus ook dat 

het onderwijs zo georganiseerd wordt dat er dagelijks tijd is om met leerlingen te reflecteren. 
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2. Reflectie dient ook geborgd te worden. Dit houdt in dat reflectie in het kwaliteitsbeleid moet 

worden opgenomen. De vorm waarin reflectie plaatsvindt, alsmede de kwaliteit van de 

reflectie(gesprekken) wordt daarmee een permanente zorg van de school. 

3. De kwaliteit en daarmee de effectiviteit van reflectie laat zich niet gemakkelijk vastleggen, 

omdat, bijvoorbeeld, de effecten niet direct en soms lastig meetbaar zijn. Toch zou in het 

kader van kwaliteitszorg een betrouwbaar meetinstrument ontworpen moeten worden. 

 

4. Leerkrachten zouden zich moeten bekwamen in het voeren van reflectiegesprekken met 

leerlingen, waarbij kennis en vaardigheden worden overgedragen. Niet alleen in theoretische 

zin, maar ook in de vorm van begeleide inoefening van vaardigheden, het laten zien van 

goede voorbeelden en mogelijkheden tot coaching. 
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Bijlage 1 – Aanleiding scholen 

Aanleiding op De Paladijn. 

De Paladijn is zich als school op dit moment enorm aan het ontwikkelen. Naast een nieuwe naam 

wordt het onderwijs ook aangepast. De Paladijn profileert zich als een Daltonschool met ruimte voor 

kunst en cultuur.  Deze veranderingen vraagt wat van de leerkrachten, de leerlingen en de organisatie 

binnen de school. 

Over het algemeen heerst er een grote leerkrachtafhankelijkheid. Dit heeft mede te maken met de 

veelal sturende houding van de leerkrachten. De leerkracht bepaalt wat er gedaan moet  worden, 

waar het gemaakt moet worden en op welk moment. Het lijkt erop dat de gros van de leerlingen 

werkt vanuit excentrieke motivatie en minder vanuit de intrinsieke motivatie.  De leerling maakt het 

werk omdat de leerkracht dat van hem of haar verwacht. Wanneer de verwachting, structuur en/ of 

de situatie veranderd in de klas hebben de leerlingen hier "last" van. Op de Paladijn wordt nog te 

weinig aandacht besteed aan zelfreflectie om hier voldoende inzicht en grip op te krijgen. 

Ook vanuit huis is er over het algemeen weinig sprake van stimulering op zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid. Aandacht voor zelfreflectie is hierin ook vaak ver te zoeken.  

Vanuit het nieuwe profiel Dalton wordt gestreefd om de kinderen zelfstandiger te maken en meer 

eigen verantwoordelijkheid voor het leren en eigen gedrag te nemen. Dit zijn cruciale vaardigheden 

waar de kinderen over moeten beschikken voor de toekomst.  Deze vaardigheden zijn 

ook voorwaardelijk om goed te kunnen blijven presteren op school in een combinatiegroep.  

Het team wil dat de kinderen voor zichzelf beter in gaan zien waarom het leren belangrijk is.  Vanuit 

de kernwaarde reflectie kunnen de kinderen gestimuleerd worden om meer na te denken over het 

eigen functioneren en meer verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leerproces.  

Als school is de Paladijn op zoek naar de juiste manier om reflectie binnen het onderwijs structureel 

in te kunnen zetten. Wat zijn de noodzakelijke tools die kunnen helpen om de reflectieve houding bij 

de kinderen verder te kunnen verdiepen? 

Aanleiding op de Kleine Planeet 

Jenaplanschool de Kleine Planeet is 9 jaar geleden ontstaan uit de Schuilingschool. De Schuiling 

maakte op dat moment nog deel uit van Obs de Snippeling, waar net een nieuw rapport werd 

geïntroduceerd. Bij de transformatie van regulier onderwijs naar Jenaplanonderwijs ontstond vrijwel 

meteen de wens om een ander rapport, met of zonder portfolio.  

Tot vorig jaar was daar geen ruimte voor. Dit was dan ook de reden om nu deel te nemen aan het 

project Versterking Samenwerking. 

Binnen het Jenaplanconcept staan relaties centraal die zijn geformuleerd als drie 

Jenaplankernkwaliteiten: 
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1. het kind in relatie met zichzelf. 
2. het kind in relatie met de ander en  
3. het kind in relatie met de wereld. 

Onderdeel van kernkwaliteit 1 is dat kinderen leren reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met 

anderen in gesprek te gaan. Bij kernkwaliteit 2 leren kinderen samenwerken, hulp geven en 

ontvangen met andere kinderen en daarover te reflecteren.  

De Kleine Planeet is op zoek naar de randvoorwaarden hoe effectieve reflectiegesprekken te voeren, 

tussen stamgroepleider (leerkracht) en kind maar ook tussen kinderen onderling.   

Vragen waar antwoord op wordt gezocht zijn waar en wanneer reflecteren? (in de kring, in de 

stamgroep, tijdens de klassenvergadering). En hoe reflecteren?    

Mogelijk kan bij individuele reflectie een portfolio gebruikt worden. Dit kan in tweede instantie 

onderzocht gaan worden.  

Aanleiding op de Looschool 

De Looschool is in schooljaar 2014-2015 gestart met een nieuw onderwijs concept ‘Teamonderwijs 

Op Maat’ (TOM). Hierin wordt gewerkt met 3 basisgroepen en vakspecialisten. Kinderen (groep 3 t/m 

8) volgen, middels een eigen rooster, instructies voor de vakgebieden (kern/zaak/doe). Bij het 

ontwerpen van dit concept is er ook visie ontwikkelt op eigenaarschap leerlingen: 

 Kinderen zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun leerproces maar ook voor hun leer- en 
sociale omgeving.  

 Leren gaat beter als de leerling communiceert met medeleerlingen. Bovendien doen zij zo 
allerlei sociale (communicatieve) vaardigheden op. Momenten van samenwerking worden 
ingebouwd. Leren van en met elkaar. 

 Leren is effectiever als leerlingen hun leerproces meer zelf aansturen. Leerlingen zijn meer 
gemotiveerd wanneer zij zelf invloed hebben op wat ze leren, bijvoorbeeld doordat ze 
kunnen kiezen uit opdrachten, zelf hun planning kunnen maken.  

Het team merkte dat kinderen eigenlijk geen eigenaar waren van hun ontwikkeling. Er werd veel over 

kinderen gesproken i.p.v. met de kinderen. 

Met het veranderende onderwijsconcept is meteen een wijziging in de contactgesprekken 

doorgevoerd. Er zijn 3 tot 4 x per jaar ouders/kind gesprekken met de leerkracht. Kinderen komen in 

principe mee op gesprek. Door het ouderportaal open te stellen voor de toets resultaten hoeft het 

gesprek met ouders niet volledig meer over het rapport te gaan. Immers hebben de ouders zicht op 

de resultaten die leiden tot een rapportcijfer. 

Binnen het rapport heeft de Looschool een portfolio onderdeel. Dat wil zeggen: aan het eind van elk 

schooljaar  maakt een kind een tekening met een bepaald thema welke in het rapport komt. Zo is een 

zichtbare lijn in (teken)ontwikkeling en beleving van de opdracht. 
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Daarnaast wordt gestart met kindgesprekken (leerkracht/kind) waarin de leerkracht het gesprek 

aangaat met het kind over welbevinden, cognitieve zaken, enz. 

De Looschool is zoekend hoe reflectie op een effectieve wijze organisatorisch ingezet kan worden in 

het concept. Tevens wordt gezocht naar hoe een effectief kind/reflectie gesprek er uit ziet. Daarnaast 

zijn we benieuwd hoe een fysiek portfolio bijdraagt aan eigenaarschap en welke vormen er gebruikt 

worden.  

Aanleiding op de Hagenpoort 

De Hagenpoort is een Daltonschool die zich profileert met een breed aanbod voor kunst en cultuur. 

Als Daltonschool wordt reflectie belangrijk gevonden, omdat Daltononderwijs staat voor een brede 

persoonlijkheidsontwikkeling en reflectie kan daartoe bijdragen.  

Reflectie kan ingezet worden op alle gebieden van de ontwikkeling van een kind. Niet alleen voor 

rekenen en taal, lezen en spelling, maar ook voor kunst en cultuur, drama, muziek, Engels, 

wereldoriëntatie, gymnastiek en op sociaal emotioneel vlak. Reflecteren is leren. 

Reflectie is een middel voor de leerkracht om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het kind en een 

middel voor het kind om inzicht te krijgen in zijn/haar eigen ontwikkeling.  

D.m.v. reflectie kunnen kinderen hun eigen oordeelsvermogen oefenen en talenten ontwikkelen. 

Reflecteren vergroot het zelfvertrouwen en draagt bij aan het zelfregulerend leren.  

De Hagenpoort wil in gesprek gaan met kinderen, niet over kinderen.  

Het team heeft in 2014 een studiedag gevolgd van Hans Wenke over reflecteren en hun visie 

beschreven in een beleidsstuk. 

Iedere leerkracht probeert om daar waar mogelijk kinderen vragen te stellen die hen moeten 

aansporen na te denken over hun eigen werkproces , welbevinden of resultaat. Deze gesprekjes zijn 

nu nog ad-hoc en weinig gepland.  

Om kinderen aan te zetten tot reflecteren vinden o.a. de volgende activiteiten plaats: 

Regelmatig staat een vraag op de takenkaart om kinderen te stimuleren na te denken over een 

bepaald onderwerp of te reflecteren op hun gedrag. 

Kinderen in de groepen 5 t/m 8 worden betrokken bij het beoordelen van boekbesprekingen en 

spreekbeurten en kijken zoveel mogelijk hun eigen werk na. 

De kinderen vullen aan het einde van het schooljaar een reflectieverslag in die in het rapport wordt 

opgenomen. Vragen over welbevinden, eigen oordeel over werkhouding, vriendschappen, 

werkstukken van kunst en cultuur etc. komen aan de orde. 
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Gedurende het schooljaar 2014-2015 heeft de school de methode Vierkeerwijzer ingevoerd. Het 

uitgangspunt van Vierkeer wijzer is dat kinderen op verschillende manieren leren. De een leert door 

doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf 

ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Het gesprek met de leerkracht is hierbij onontbeerlijk. 

Om het zelfsturend vermogen van kinderen te ontwikkelen wil het team zich graag verder scholen in 

het stellen van de goede vragen. Daarnaast wil het onderzoeken op welke wijze het  voeren van 

reflectiegesprekken op een effectieve wijze georganiseerd kan worden en welke rol een portfolio 

daarbij kan spelen. 
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Bijlage 2 – Kijkwijzer reflectiegesprek 

 

 1 2 3 4 n.v.t. 

Vraagstelling 

Er wordt gebruikt gemaakt van een vaste opsomming van vragen 
per kind. 

     

De vragen die worden gesteld zijn verschillend per kind. 
 

     

Er wordt gebruik gemaakt van gesloten vragen. 
 

     

Er wordt gebruik gemaakt van open vragen. 
 

     

Inhoud, aanpak, beleving 

De reflectievragen hebben betrekking op de inhoud, aanpak en 
beleving. Bijv: 
-  Welke verbanden ze je tussen Karel de Grote en Lodewijk XIV? -
  In hoeverre ben je het eens met wat hier staat?  
-  Hoe heb je het aangepakt?  
-  Welke stappen heb je gezet?  
-  Wat doe je eerst?  
-  Hoe zit je in je vel?  
-  Lukt het om bij de les te blijven? 
 

     

Zelfregulatie en persoonlijke kwaliteiten      

De reflectievragen hebben betrekking op zelfregulatie en over hun 
persoonlijke kwaliteiten. Bijv: 
- Op welke manier leer jij het best geschiedenis? 
- En hoe leer jij het beste woordjes?  
- Wat levert het je op om   dat op die manier te doen? 
- Op welke manier haal jij jezelf weer bij de les, als je afgeleid 
wordt?  
- Hoe zorg je ervoor, dat je je niet laat afleiden door alles wat er om 
je heen gebeurt?  
- Wat vind jij een hele goede eigenschap van je zelf? En hoe kun je 
dat gebruiken bij leren?  
- Wat is nou iets, dat jij in huis hebt, dat je hier heel hard nodig 
hebt? 

     

Werkwijze 

De leerkracht reflecteert als groep met de kinderen.      

De leerkracht reflecteert met een kind individueel.      

De leerlingen reflecteren met elkaar.      

De leerlingen reflecteren individueel.      

Materiaalgebruik 

Er worden (leer)middelen ingezet ter ondersteuning van reflectie.      

Er wordt gebruik gemaakt van reflectiekaarten. 
 

     

Er worden reflectieopdrachten gegeven. 
 

     

Op de weektaak is er ruimte voor reflectie. 
 

     

Reflectieproces 

Het reflectiegesprek vindt voorafgaand aan een activiteit plaats.      

Het reflectiegesprek vindt tijdens een activiteit plaats.      

Het reflectiegesprek vindt na een activiteit plaats.      

 

Wat mij opvalt bij deze observatie: 
 
 

 

  

Uitleg scoring: 
 
1.    Dit aspect is niet waargenomen 
2.    Dit aspect is af en toe waargenomen 
3.    Dit aspect is regelmatig 
waargenomen 
4.    Dit aspect is vaak  waargenomen 

n.v.t. Niet van toepassing  
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Bijlage 3 – Vragenlijst  

 
Vragen reflectie i.v.m. nulmeting 

1. Hoe vaak voer je met leerlingen een reflectiegesprek? 

a. Dagelijks 

b. Een paar keer per week 

c. Een keer per week 

d. Anders: 

 

2. Wat is de reden dat je niet vaker een reflectiegesprek met leerlingen voert? 

a. Geen tijd voor 

b. Niet belangrijk genoeg 

c. Voel me hierin niet capabel 

d. Anders: 

 

3. Waar dragen reflectiegesprekken volgens jou vooral aan bij? 

a. Aan betere leerprestaties 

b. Aan een betere relatie met de leerling 

c. Aan een betere werkhouding/motivatie 

d. Anders: 

 

4. In hoeverre beschik je over de vaardigheden om reflectiegesprekken te voeren? 

a. Ja, die heb ik 

b. Nee, dat zou ik moeten leren 

c. Ik weet het niet 

d. Anders: 

 

5. In hoeverre passen reflectiegesprekken bij de onderwijskundige visie van je school? 

a. Past helemaal niet 

b. Past heel goed 

c. Met enige moeite, zou het inpasbaar moeten zijn 

d. Anders: 

 

6. Wat heb jij nodig om op een effectieve manier reflectiegesprekken te voeren? 

a. Meer kennis 

b. Meer (gespreks)vaardigheden 

c. Een andere houding ten aanzien van reflectiegesprekken 

d. Anders: 

 

7. Welke (leer)middelen zet je in bij reflectiegesprekken? 

a. Reflectiekaartjes/opdrachten 

b. Een doorgaande lijn (methode) in school 

c. Reflectie op de (week)taak 

d. Anders: 

8. Met betrekking tot welk aspect is een reflectiegesprek volgens jou het meest zinvol? 

a. Inhoud 

b. Aanpak 

c. Beleving 

d. Anders: 

 

9. In welke fase van het leerproces voer je meestal het reflectiegesprek? 

a. Vooraf  

b. Tijdens  

c. Na 

d. Overig: 

 

10. Reflectie ”gesprekken” kunnen zich op 3 niveaus afspelen. Welk niveau heeft jouw voorkeur? 

a. De leraar reflecteert met leerling(en) 

b. De leerlingen reflecteren met elkaar 

c. De leerling reflecteert individueel (bijv. m.b.v. reflectiekaartjes) 

d. Overige: 
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Bijlage 4 – Verslag scholenbezoek 

Verslag bezoek OBS De Sleutel – Schalkhaar 

 

Op de Sleutel noemen ze portfolio – rapportfolio 

Sinds wanneer werken jullie met reflectie? 

Sinds twee jaar?  Eerste jaar hebben ze geëxperimenteerd met vijf leerlingen. Nu zijn ze volledig van 
start gegaan met alle groepen. 

Waarop hebben jullie de keuze gebaseerd om met reflectiegesprekken en portfolio  te gaan werken? 

Dit heeft te maken met de onderwijsvernieuwing binnen het Dalton-onderwijs/visie op reflectief 
eigenaarschap. Als school moeten ze zich blijven vernieuwen en aanpassen aan de nieuwe 
ontwikkelingen binnen het Dalton-onderwijs. Doormiddel van een portfolio willen ze inzetten op het 
onderdeel reflectief eigenaarschap. 

Hans Wolthuis heeft geholpen met ontwerpen en implementeren van de portfolio. 

Wat zijn jullie ervaringen met reflectiegesprekken?  

Het is aan te raden om een scholing te volgen voor het voeren van kindgesprekken om het ook 
daadwerkelijk effectief te laten zijn. 

Wat zijn valkuilen? 

 Dat je te veel in één keer  wil gaan aanpakken. 
 In het team  heerste de vraag of er wel genoeg te vertellen en/ of te laten zien zou zijn.  

Wat zijn supertips? 

 Het advies is om geen extra werk te gaan zoeken om het portfolio maar gevuld te krijgen.  Het 
kan voorkomen dat er in een periode weinig aan het portfolio toe te voegen is. En er kunnen 
periodes zijn waar er minder aan het portfolio toe te voegen is.  

 De collega's waren bang dat het te veel van ze zou vragen. Het is  raadzaam om te bedenken 
waar je het in kan integreren. Waar past het bij. Dus niet iets erbij verzinnen maar waarvoor kan 
het in de plaats.  

 Het integratieproces de tijd te geven door een experimenteerfase in te voeren (trial en error).  Je 
moet niet te veel in één keer willen.  Baken de doelen eerst af. Zij  hebben dat gedaan door het te 
koppelen aan de daltonprincipes.  

 De ik- doelen zijn verdeeld over de verschillende groepen en de verschillende daltonprincipes. De 
cognitieve doelen worden pas op een later moment geïntegreerd. 

Hoe is de implementatie georganiseerd? 
In het eerste jaar is er met vijf leerlingen geëxperimenteerd. Ze hebben goed kunnen ervaren wat 
werkt en wat niet werkt. Ze konden door dit kleine experiment dingen makkelijk aanpassen.  
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Wat zijn de vaardigheden die de leerkracht en leerlingen moeten hebben?  

 Leerkracht: De juiste vragen kunnen stellen bij een kindgesprek of een kind-oudersgesprek. Dit 
kan doormiddel van scholing. 

 Leerling: Dat de leerlingen leren verantwoordelijkheid voor hun eigen portfolio te nemen . Dat de 
leerlingen leren eigen doelen te bedenken. Tevens dat kinderen leren presenteren (aan hun 
ouders tijdens het kind-oudergesprek) 

Wat verstaan jullie onder eigenaarschap? 
Kinderen verantwoordelijk maken van het leerproces. Dit gebeurt door de  aansturing van de 
leerkracht. De kinderen leren hun eigen doelen te stellen. Ze moeten hun portfolio zelf verzorgen en 
aanpassen. 

Welke effecten zien jullie? 
Verschil in gedrag binnen de verschillende bouwen:. 

In de kleutergroepen wordt het beter opgepakt dan ander groepen. De ervaring is dat het daar beter 
op te pakken en te integreren is binnen de activiteiten en situaties van de dag. 

 In de bovenbouw zijn ze aan de methode gebonden. De lessen en dagen verlopen statischer en  
minder flexibel. 

Het heeft tijd nodig. De kleuters die doorgroeien hebben de manier van werken al eigen gemaakt 
waardoor het straks in de bovenbouw waarschijnlijk vanzelfsprekend wordt. 

Het leerkrachtengedag is verschillend. De één stuurt het proces meer aan en de ander staat er vrijer 
in.  

Uitvoering: 

 De leerkracht bepaalt samen met de kinderen een doel om aan te werken. Deze wordt in de 
centrale doelenboom (groep 1 t/m 4) gehangen. Deze staat centraal in de klas zodat het doel 
onder de aandacht blijft.  De doelen worden bedacht a.d.h.v. een onderlegger met vragen. Elke 
periode staat een onderdeel van de pijlers van Dalton centraal. Er wordt hierbij ook gebruik 
gemaakt van de ik-doelen van Dalton 

 De kindgesprekken worden bij het jonge kind binnen de spelsituatie gevoerd. In de bovenbouw 
worden er kindgesprekken ingepland 

 Aan het begin van het jaar wordt een startgesprek met ouders gevoerd.  Tussen oktober en 
november vinden de eerste  kind-oudergesprekken plaats.  In maart volgt de tweede ronde 
gesprekken. Hierbij is het kind aanwezig. De gesprekken worden niet op één avond ingepland 
maar over een periode verdeeld. De ouder-kindgesprekken zijn namelijk langere gesprekken 
(doelgesprekken).  De cijfers worden hierin niet meegenomen. Ze maken gebruik van het 
ouderportaal om de cijfers met de ouders te delen. Voor opvallendheden kunnen altijd extra 
momenten gepland worden op aanvraag van leerkracht of ouder. 

 Het rapport (uitdraai van Parnassys) wordt (tweemaal per jaar (feb en juni)) bijgevoegd in het 
portfolio. 

 Het portfolio is een groeiboek. De kinderen kunnen het aanvullen met waar ze trots op zijn. Dit 
kan het product zijn of een foto van het product. Ze mogen hier zelf foto's van nemen. Ze voegen 
het zelf toe aan het portfolio. De map staat in elke groep op grijphoogte. 

 De kinderen kunnen aangemoedigd worden a.d.h.v. het supportersblad. Ouders, klasgenoten e.d. 
kunnen de kinderen supporteren en motiveren. 
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Verslag schoolbezoek  St Martinus, Bussloo, 4 december 2014 

 

St. Martinus heeft een digitaal rapport en dit geeft geen volledig beeld van het kind. Dat is de reden 

om met een portfolio te (gaan) werken: een portfolio geeft een vollediger beeld van het kind. 

Drie keer per jaar voert de leerkracht een ouder-kind gesprekken a.d.h.v. het portfolio. 

Eén keer per jaar heeft het kind een gesprek met de leerkracht.  

 

Het kind maakt een bewuste keuze welk materiaal in het portfolio komt. De leerkracht wil nog 

weleens sturen: dat is niet de bedoeling.  

In de onderbouw wordt niet gewerkt met een portfolio. Er is weerstand vanuit de leerkrachten; zij 

vinden het teveel werk. 

 

De kinderen hebben per bouw een portfolio (onder-, midden- en bovenbouw). 

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport en een kind-oudergesprek. In november is er een 

10 minuten gesprek zonder kind. 

Het portfolio en veranderingen in het schoolconcept zijn extern aangestuurd, weliswaar met een 

klankbordgroep waar ouders bij betrokken zijn. Het team is er te weinig in meegenomen en geeft als 

tip mee dit wel te doen: het team mee laten denken en op die manier  struikelblokken uitschakelen.  

 

Grootste struikelblok is tijd! Het team ervaart veel te weinig tijd voor de (voorbereiding van) werken 

met een portfolio. Op dit moment vormen het rapport en portfolio geen geheel op de 

Martinusschool. 

 

Ter voorbereiding van het portfolio werd een blad gebruikt met de vraag: ‘Waar ben je trots op?’. 

Werken met dit blad kost extra tijd en wordt als krampachtig ervaren door het team.  

Het team heeft geen hulp gehad om met dit blad te gaan werken. Dit format voor een gesprek met 

een kind wordt als ‘niet prettig ervaren’ en zo ook het portfolio. Op deze manier is het portfolio iets 

extra’s, naast het andere werk.  

 

Het portfolio staat ter discussie binnen het team. 

 

Conclusie: 

-team is niet meegenomen in keuze voor portfolio; 

-aanpak portfolio, in relatie met rapport, is niet goed genoeg uitgewerkt: aandacht voor valkuilen als 

tijd, voorbereiding, planning in jaar, afstemming met ouder-kind (rapport)gesprekken, vaardigheden 

team om gesprekken te voeren met kinderen. 

 

 

Verslag schoolbezoek  jenaplanschool ’t Hogeland, Epe, januari 2015 

 

In Epe kunnen ouders altijd informatie van de stamgroepleider over hun kind krijgen. Officieel zijn er 

twee momenten van verslaggeving; mondeling en schriftelijk tijdens de verslaggesprekken in januari 

en in mei. Tijdens deze besprekingen wordt de ontwikkeling van het kind besproken. 

In het begin van het schooljaar worden de mondelinge gesprekken gepland. Twee keer per schooljaar 

krijgen alle kinderen een verslag mee, waarin de stamgroepleiders zo goed mogelijk een beeld geven 
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van de ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt niet door middel van cijfers, maar in een beschrijvende 

vorm. Die gegeven worden gedurende het jaar verzameld door de stamgroepleiders d.m.v. observatie 

en gesprekken. 

Verder worden ook de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, zoals de toets uitslagen, ter 

ondersteuning hierbij gebruikt. Verder is er in het verslag ruimte voor de kinderen zelf om aan te 

geven hoe zij hun ontwikkeling zien: het portfolio. De ouders nemen de verslagen thuis met hun 

kind(eren) door. Zij maken ook een ouderverslag waarin zij beschrijven of zij hun kind herkennen in 

het verslag. Dit ouderverslag is het uitgangspunt voor het voortgangsgesprek. 

Nadat de verslagen mee naar huis gegaan zijn, krijgen alle ouders de gelegenheid in te schrijven voor 

een 15 minuten durend gesprek op een van de gespreksavonden. 

De keuze voor deze manier van werken is door team gekozen en opgepakt. Door het gehele jaar 

‘gegevens’ te verzamelen is de tijdsdruk die het maken van verslagen vraagt, verspreid en niet 

geconcentreerd vlak voor gespreksronden. 

Het team heeft vragen hoe de kinderen beter hun ontwikkeling in hun portfolio kunnen volgen en 

zien. Daar wordt de komende tijd aan gewerkt.     
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Bijlage 5A – Grafische weergave vragenlijst per school 

 
Nulmeting de Kleine Planeet – 13 respondenten 
  
1.Hoe vaak voer je met leerlingen een reflectiegesprek? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Dagelijks 8,33 % 1 

Een paar keer per week 33,33 % 4 

Een keer per week 8,33 % 1 

Overige 50,00 % 6 

Totaal  12 

Overgeslagen  1 

Reacties 

 elke keer als ik met (een groepje) kinderen heb gewerkt, voeren we een (kort) reflectiegesprek 

 niet structureel 

 Dagelijks, maar nog wel kort en kan meer diepgang krijgen. 

 niet alleen in de groep, soms ook in situaties buiten de groep 

 soms als ik met kleine groepjes werk 

 nog heel wisselend, afhankelijk van tijd en ruimte in groep (aanwezigheid oa b.v.), dus nog geen structureel gebeuren. Wel dagelijks 
een evaluatiekring (min. 1). 

 
2. Wat is de reden dat je niet vaker een reflectiegesprek met leerlingen voert? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Geen tijd voor 7,69 % 1 

Niet belangrijk genoeg 0,00 % 0 

Voel me hierin niet capabel 7,69 % 1 

Overige 84,62 % 11 

Totaal  13 

Reacties 

 evaluatiekring dagelijks maar niet iedereen komt dan aan de 'beurt' 

 helaas niet meer dan die momenten aanwezig op school 

 vind het lastig 

 niet vaak in de situatie 

 doe ik nu met kinderen die dat nodig hebben, maar er zijn er meer met wie ik het zou willen doen, daarvoor ontbreekt dan de tijd 

 1 keer per week een groep, voor de rest in bepaalde situaties 

 Het schiet er soms bij in, te laat opgeruimd, iets dat nog tussendoor vliegt. Ook vindt ik de vorm nog lastig. 

 Je moet er tijd voor maken, maar er komen vaak andere dingen langs op dit moment (sociaal emotioneel) 

 als onderwijsassistent doe ik dit af en toe als ik in kleine groepjes werk 

 Kind is nog te jong 

 De vraag is vaak: "gaat het goed? Lukt het? Kan ik je ergens mee helpen?" Vervolgens komt daaruit informatie waarmee je verder kan. 
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3. Waar dragen reflectiegesprekken volgens jou vooral aan bij? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Aan betere leerprestaties 7,69 % 1 

Aan een betere relatie met de leerling 0,00 % 0 

Aan een betere werkhouding/motivatie 46,15 % 6 

Overige 46,15 % 6 

Totaal  13 

Reacties 

 alledrie 

 alle bovenstaande 

 alle bovenstaande, verschilt per leerling. 

 alle drie 

 Betere leerprestaties en betere werkhouding/ motivatie 

 Alle bovenstaande antwoorden (maar kon ze niet alle drie aanvinken) 
 

4. In hoeverre beschik je over de vaardigheden om reflectiegesprekken te voeren? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Ja, die heb ik 15,38 % 2 

Nee, dat zou ik moeten leren 7,69 % 1 

Ik weet het niet 23,08 % 3 

Overige 53,85 % 7 

Totaal  13 

Reacties 

 goed maar kan altijd beter 

 wil graag handvatten om deze gesprekken te voeren. 

 ik denk het wel, maar eens nog iets dieper op de materie ingaan kan misschien geen kwaad 

 Ik kan dit nog uitbreiden. 

 Ik zou me hier verder in willen ontwikkelen 

 Ik beschik wel over de vaardigheden, maar zal ze nog meer 'eigen' moeten maken en daadwerkelijk moeten toepassen (proces waar ik 
me nog meer bewust van moet worden) 

 ik heb vaardigheden maar ik zou daar meer over/van willen weten, ook meer gericht naar kind. 
 

  

0 20 40 60 80 100

Overige

Aan een betere

werkhouding/motivatie

Aan een betere relatie met de

leerling

Aan betere leerprestaties

0 20 40 60 80 100

Overige

Ik weet het niet

Nee, dat zou ik moeten leren

Ja, die heb ik



Portfolio A 
Onderzoeksverslag  

maart 2017  
www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl 

47 

5. In hoeverre passen reflectiegesprekken bij de onderwijskundige visie van je school? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Past helemaal niet 0,00 % 0 

Past heel goed 100 % 13 

Met enige moeite, zou het inpasbaar moeten zijn 0,00 % 0 

Overige 0,00 % 0 

Totaal  13 

 
6. Wat heb jij nodig om op een effectieve manier reflectiegesprekken te voeren? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Meer kennis 0,00 % 0 

Meer (gespreks)vaardigheden 38,46 % 5 

Een andere houding ten aanzien van 
reflectiegesprekken 

23,08 % 3 

Overige 38,46 % 5 

Totaal  13 

Reacties 

 kennis van meer leuke, interessante manieren van reflecteren/feedback geven 

 samen overleggen wat onze speerpunten zijn voor de reflectiegesprekken 

 meer kennis en gespreksvaardigheden in de praktijk oefenen en feedback krijgen 

 Meer kennis over het voeren van goede gesprekken en meer gespreksvaardigheden 

 meer (gespreks) vaardigheden en ruimte in ritmisch weekplan. 
 
7. Welke (leer)middelen zet je in bij reflectiegesprekken? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Reflectiekaartjes/opdrachten 0,00 % 0 

Een doorgaande lijn (methode) in school, bijv. 
portfolio 

23,08 % 3 

Reflectie op de (week)taak 30,77 % 4 

Overige 46,15 % 6 

Totaal  13 

Reacties 

 gesprekjes, vragen stellen, doe-spelletjes 

 puur vragen stellen, afhankelijk van de situatie 
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 kaartjes en afstemming met onderbouw wat betreft plannen van werk. 

 incidenteel 

 Ik vond het voorbeeld wat bij de inleiding vermeld stond erg interessant! Die zou ik wel willen gebruiken! 

 nu heel wisselend, afhankelijk van situatie, persoon. Doorgaande lijn/aanpak is nog niet aanwezig. 
 

8. Met betrekking tot welk aspect is een reflectiegesprek volgens jou het meest zinvol?

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Inhoud 7,69 % 1 

Aanpak 30,77 % 4 

Beleving 7,69 % 1 

Overige 53,85 7 

Totaal  13 

Reacties 

 Allemaal. Maar als ik moet kiezen ga ik voor aanpak. 

 alle drie hierboven 

 inhoud en aanpak 

 inhoud en aanpak 

 Het proces 

 Ik denk dat dit voor ieder kind verschillend is, vandaar deze keuze want bovenstaande antwoorden zijn allemaal van waarde 

 combinatie inhoud en aanpak 
 
9. In welke fase van het leerproces voer je meestal het reflectiegesprek? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Vooraf 7,69 % 1 

Tijdens 0,00 % 0 

Na 61,54 % 8 

Overige 30,77 % 4 

Totaal  13 

Reacties 

 vooraf soms en vaak na. Tijdens kom ik meestal niet aan toe ivm instructies. 

 afhankelijk van het kind 

 Tijden en na en een klein beetje ervoor maar dan noem je het instructie en (nog) geen reflectie, al kunnen wel dezelfde vragen gesteld 
worden 

 voor en na 
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10. Reflectie ”gesprekken” kunnen zich op 3 niveaus afspelen. Welk niveau heeft jouw voorkeur? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

De leraar reflecteert met leerling(en) 30,77 % 4 

De leerlingen reflecteren met elkaar 0,00 % 0 

De leerling reflecteert individueel (bijv. m.b.v. 
reflectiekaartjes) 

7,69 % 1 

Overige 61,54 % 8 

Totaal  13 

Reacties 

 eerste en tweede. Maar met elkaar kan pas als ze met de leerkracht wel eens hebben geoefend zodat ze weten waar het om gaat. 

 leraar reflecteert met leerling(en) i.v.m. leeftijd 

 alle drie, gelijk verdeeld > klankbord is belangrijk, maar eens zelf nadenken is ook belangrijk 

 Een opbouw naar verschillende niveaus.  

 starten met leraar leerling daarna verder uitbreiden 

 De kinderen reflecteren met elkaar of individueel (dit is het uiteindelijke doel, in het begin is goed reflecteren samen met de 
stamgroepleider belangrijk) 

 Ik denk dat dit ingeoefend moet worden. Eerst de leerkracht en vervolgens ook leerlingen met elkaar. 

 om te starten niveau 1, uiteindelijk combinatie van 3, afhankelijk van ontwikkeling kind. 
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Nulmeting Looschool – 7 respondenten 
  
1.Hoe vaak voer je met leerlingen een reflectiegesprek? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Dagelijks 14,29 % 1 

Een paar keer per week 57,14 % 4 

Een keer per week 28,57 % 2 

Overige 0,00 % 0 

Totaal  7 

 
2. Wat is de reden dat je niet vaker een reflectiegesprek met leerlingen voert? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Geen tijd voor 71,43 % 5 

Niet belangrijk genoeg 0,00 % 0 

Voel me hierin niet capabel 14,29 % 1 

Overige 14,29 % 1 

Totaal  7 

Reacties 

 Weinig tijd en ik zou meer handvatten willen hebben 
 
3. Waar dragen reflectiegesprekken volgens jou vooral aan bij? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Aan betere leerprestaties 14,29 % 1 

Aan een betere relatie met de leerling 14,29 % 1 

Aan een betere werkhouding/motivatie 28,57 % 2 

Overige 42,86 % 3 

Totaal  7 

Reacties 

 Aan een betere kijk op hoe ze het werk gemaakt hebben. 

 beter inzicht in eigen handelen. pluspunten van de leerling en waar leerling nog mee aan de slag kan. 

 Alle punten hierboven 
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4. In hoeverre beschik je over de vaardigheden om reflectiegesprekken te voeren? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Ja, die heb ik 42,86 % 3 

Nee, dat zou ik moeten leren 14,29 % 1 

Ik weet het niet 0,00 % 0 

Overige 42,86 % 3 

Totaal  7 

Reacties 

 Hierover beschik ik wel, maar ik denk dat ik hier nog wel meer in kan leren. 

 Ik ben nog op zoek naar meer verdieping. Basis heb ik wel onder de knie. 

 Ik zou meer tips willen krijgen om het optimale uit de gesprekken te krijgen. 
 
5. In hoeverre passen reflectiegesprekken bij de onderwijskundige visie van je school? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Past helemaal niet 0,00 % 0 

Past heel goed 100 % 7 

Met enige moeite, zou het inpasbaar moeten zijn 0,00 % 0 

Overige 0,00 % 0 

Totaal  7 

 
6. Wat heb jij nodig om op een effectieve manier reflectiegesprekken te voeren? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Meer kennis 28,57 % 2 

Meer (gespreks)vaardigheden 42,86 % 3 

Een andere houding ten aanzien van 
reflectiegesprekken 

0,00 % 0 

Overige 28,57 % 2 

Totaal  7 

Reacties 

 Meer kennis en meer vaardigheden 

 Meer tijd om dit te doen en wel direct, niet na een aantal dagen of een week later. 
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7. Welke (leer)middelen zet je in bij reflectiegesprekken? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Reflectiekaartjes/opdrachten 14,29 % 1 

Een doorgaande lijn (methode) in school, bijv. 
portfolio 

14,29 % 1 

Reflectie op de (week)taak 42,86 % 3 

Overige 28,57 % 2 

Totaal  7 

Reacties 

 Geen/gesprek 

 praatpapier 
 
8. Met betrekking tot welk aspect is een reflectiegesprek volgens jou het meest zinvol? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Inhoud 28,57 % 2 

Aanpak 42,86 % 3 

Beleving 28,57 % 2 

Overige 0,00 % 0 

Totaal  7 

 
9. In welke fase van het leerproces voer je meestal het reflectiegesprek? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Vooraf 14,29 % 1 

Tijdens 0,00 % 0 

Na 71,43 % 5 

Overige 14,29 % 1 

Totaal  7 

Reacties 

 Tijdens en na het werken 
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10. Reflectie ”gesprekken” kunnen zich op 3 niveaus afspelen. Welk niveau heeft jouw voorkeur? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

De leraar reflecteert met leerling(en) 57,14 % 4 

De leerlingen reflecteren met elkaar 14,29 % 1 

De leerling reflecteert individueel (bijv. m.b.v. 
reflectiekaartjes) 

0,00 % 0 

Overige 28,57 % 2 

Totaal  7 

Reacties 

 De lk moet eerst modelen voordat leerlingen er zelf mee aan de slag kunnen denk ik. Dus eerst leraar met leerlingen, daarna zijn 
meerdere mogelijkheden mogelijk 

 de beschreven punten allemaal 
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Nulmeting Paladijn – 5 respondenten 
  
1.Hoe vaak voer je met leerlingen een reflectiegesprek? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Dagelijks 20,00 % 1 

Een paar keer per week 60,00 % 3 

Een keer per week 0,00 % 0 

Overige 20,00 % 1 

Totaal  5 

Reacties 

 Ik reflecteer vaker op gedrag dan op het werk. Dat schiet er toch vaak bij in. Bij creatieve opdrachten doe ik het vaker. 
 

2. Wat is de reden dat je niet vaker een reflectiegesprek met leerlingen voert? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Geen tijd voor 60,00 % 3 

Niet belangrijk genoeg 0,00 % 0 

Voel me hierin niet capabel 0,00 % 0 

Overige 40,00 % 2 

Totaal  5 

Reacties 

 Ik werk 2 dagen 

 Ik vergeet het vaak te doen. 
 
3. Waar dragen reflectiegesprekken volgens jou vooral aan bij? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Aan betere leerprestaties 0,00 % 0 

Aan een betere relatie met de leerling 0,00 % 0 

Aan een betere werkhouding/motivatie 100,00 % 5 

Overige 0,00 % 0 

Totaal  5 
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4. In hoeverre beschik je over de vaardigheden om reflectiegesprekken te voeren? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Ja, die heb ik 20,00 % 1 

Nee, dat zou ik moeten leren 40,00 % 2 

Ik weet het niet 0,00 % 0 

Overige 40,00 % 2 

Totaal  5 

Reacties 

 Ik zou meer willen weten waardoor de gesprekken kunnen opleveren 

 Daar zou ik best nog wat meer handvatten voor willen hebben. 
 
5. In hoeverre passen reflectiegesprekken bij de onderwijskundige visie van je school? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Past helemaal niet 0,00 % 0 

Past heel goed 100 % 5 

Met enige moeite, zou het inpasbaar moeten zijn 0,00 % 0 

Overige 0,00 % 0 

Totaal  5 

 
6. Wat heb jij nodig om op een effectieve manier reflectiegesprekken te voeren? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Meer kennis 60,00 % 3 

Meer (gespreks)vaardigheden 40,00 % 2 

Een andere houding ten aanzien van 
reflectiegesprekken 

0,00 % 0 

Overige 0,00 % 0 

Totaal  5 
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7. Welke (leer)middelen zet je in bij reflectiegesprekken? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Reflectiekaartjes/opdrachten 0,00 % 0 

Een doorgaande lijn (methode) in school, bijv. 
portfolio 

0,00 % 0 

Reflectie op de (week)taak 60,00 % 3 

Overige 40,00 % 2 

Totaal  5 

Reacties 

 Ik gebruik weinig tot geen middelen 

 We bekijken elkaars werk en daar stel ik vragen bij en laat kinderen reageren. Verder gebruik ik geen middelen. 
 
8. Met betrekking tot welk aspect is een reflectiegesprek volgens jou het meest zinvol? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Inhoud 0,00 % 0 

Aanpak 40,00 % 2 

Beleving 40,00 % 2 

Overige 20,00 % 1 

Totaal  5 

Reacties 

 Dat verschilt denk ik per vak. Ik denk dat als je een creatieve opdracht reflecteert dat er iets anders belangrijk is dan wanneer je de 
samenwerking reflecteert. 
 

9. In welke fase van het leerproces voer je meestal het reflectiegesprek? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Vooraf 0,00 % 0 

Tijdens 0,00 % 0 

Na 100,00 % 5 

Overige 0,00 % 0 

Totaal  5 
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10. Reflectie ”gesprekken” kunnen zich op 3 niveaus afspelen. Welk niveau heeft jouw voorkeur? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

De leraar reflecteert met leerling(en) 40,00 % 2 

De leerlingen reflecteren met elkaar 60,00 % 3 

De leerling reflecteert individueel (bijv. m.b.v. 
reflectiekaartjes) 

0,00 % 0 

Overige 0,00 % 0 

Totaal  5 
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Nulmeting de Hagenpoort – 11 respondenten 
  
1.Hoe vaak voer je met leerlingen een reflectiegesprek? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Dagelijks 9,09 % 1 

Een paar keer per week 54,55 % 6 

Een keer per week 18,18 % 2 

Overige 18,18 % 2 

Totaal  11 

Reacties 

 af en toe 

 Er wordt klassikaal teruggekeken op de opdracht en of het leerdoel behaald is. Vervolgens ga ik op zoek naar de reden van het succes 
bij leerlingen die het doel wel halen. 

 
2. Wat is de reden dat je niet vaker een reflectiegesprek met leerlingen voert? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Geen tijd voor 54,55 % 6 

Niet belangrijk genoeg 0,00 % 0 

Voel me hierin niet capabel 9,09 % 1 

Overige 36,36 % 4 

Totaal  11 

Reacties 

 Ik werk maar 2 dagen 

 hoe ging het en hoe kwam dat is toch al reflectie 

 Nog in ontwikkeling als school 

 Ik moet ook aan een heleboel andere dingen denken. Ik stel denk ik wel reflectieve vragen. Ik plak vanaf nu een sticker op mijn tafel, 
die mij er aan herinnert dat ik vaker een reflectiegesprek moet gaan voeren. Het is niet eens onwil, maar je moet het je zo eigen gaan 
maken dat je het elke dag doet met een leerling. 
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3. Waar dragen reflectiegesprekken volgens jou vooral aan bij? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Aan betere leerprestaties 18,18 % 2 

Aan een betere relatie met de leerling 0,00 % 0 

Aan een betere werkhouding/motivatie 72,73 % 8 

Overige 9,09 % 1 

Totaal  11 

Reacties 

 geeft lln inzicht in eigen handelen/reflecteren 
 

4. In hoeverre beschik je over de vaardigheden om reflectiegesprekken te voeren? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Ja, die heb ik 36,36 % 4 

Nee, dat zou ik moeten leren 27,27 % 3 

Ik weet het niet 18,18 % 2 

Overige 18,18 % 2 

Totaal  11 

Reacties 

 kan altijd beter (effectiever) 

 de diepte in, daar kan ik nog wat halen 
 

5. In hoeverre passen reflectiegesprekken bij de onderwijskundige visie van je school? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Past helemaal niet 0,00 % 0 

Past heel goed 90,91 % 10 

Met enige moeite, zou het inpasbaar moeten zijn 9,09 % 1 

Overige 0,00 % 0 

Totaal  11 
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6. Wat heb jij nodig om op een effectieve manier reflectiegesprekken te voeren? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Meer kennis 18,18 % 2 

Meer (gespreks)vaardigheden 45,45 % 5 

Een andere houding ten aanzien van 
reflectiegesprekken 

0,00 % 0 

Overige 36,36 % 4 

Totaal  11 

Reacties 

 tijd en handvatten waarlangs ik de gesprekken kan voeren (bijvoorbeeld de stappen die er zijn voor een goed reflectiegesprek) 

 onze projectgroep is ermee bezig 

 Een sticker die mij er aan moet herinneren dat ik vaker reflectiegesprekken moet gaan voeren. 

 meer tijd 
 

7. Welke (leer)middelen zet je in bij reflectiegesprekken? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Reflectiekaartjes/opdrachten 0,00 % 0 

Een doorgaande lijn (methode) in school, bijv. 
portfolio 

0,00 % 0 

Reflectie op de (week)taak 72,73 % 8 

Overige 27,27 % 3 

Totaal  11 

Reacties 

 Ik gebruik open vragen die algemeen bekend zijn als je je verdiept in reflectie. Bovendien hebben wij daar ook een studiemiddag over 
gehad en die vragen heb ik nog. 

 Nog niets maar we willen bv een portfolio 

 spontaan 
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8. Met betrekking tot welk aspect is een reflectiegesprek volgens jou het meest zinvol?

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Inhoud 0,00 % 0 

Aanpak 36,36 % 4 

Beleving 27,27 % 3 

Overige 36,36 % 4 

Totaal  11 

Reacties 

 ligt aan bouw, onderwerp etc. bij kleuters meer op aanpak/beleving 

 starten met de beleving en van daaruit overig 

 bewustwording 

 Alle drie 
 
9. In welke fase van het leerproces voer je meestal het reflectiegesprek? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Vooraf 9,09 % 1 

Tijdens 9,09 % 1 

Na 63,64 % 7 

Overige 18,18 % 2 

Totaal  11 

Reacties 

 nu nog te vaak na 

 Dat varieert. Sommige situaties vragen om reflectievragen en afhankelijk van de fase van het proces weet jij welke vragen je moet 
stellen. 
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10. Reflectie ”gesprekken” kunnen zich op 3 niveaus afspelen. Welk niveau heeft jouw voorkeur? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

De leraar reflecteert met leerling(en) 27,27 % 3 

De leerlingen reflecteren met elkaar 45,45 % 5 

De leerling reflecteert individueel (bijv. m.b.v. 
reflectiekaartjes) 

0,00 % 0 

Overige 27,27 % 3 

Totaal  11 

Reacties 

 afhankelijk van situ, lk/lln geeft mij inzicht in denken kind 

 de leraar met de leerlingen en de leerlingen met elkaar 

 Alle drie 
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Bijlage 5B – Grafische weergave vragenlijst totaal 4 

scholen 

 
Nulmeting Totaal – 36 respondenten 
  
1.Hoe vaak voer je met leerlingen een reflectiegesprek? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Dagelijks 11,43 % 4 

Een paar keer per week 48,57 % 17 

Een keer per week 14,29 % 5 

Overige 25,71 % 9 

Totaal  35 

Overgeslagen  1 

Reacties 

 H- af en toe 

 H -Er wordt klassikaal teruggekeken op de opdracht en of het leerdoel behaald is. Vervolgens ga ik op zoek naar de reden van het 
succes bij leerlingen die het doel wel halen. 

 P- Ik reflecteer vaker op gedrag dan op het werk. Dat schiet er toch vaak bij in. Bij creatieve opdrachten doe ik het vaker. 

 KP- elke keer als ik met (een groepje) kinderen heb gewerkt, voeren we een (kort) reflectiegesprek 

 KP- niet structureel 

 KP- Dagelijks, maar nog wel kort en kan meer diepgang krijgen. 

 KP- niet alleen in de groep, soms ook in situaties buiten de groep 

 KP- soms als ik met kleine groepjes werk 

 KP- nog heel wisselend, afhankelijk van tijd en ruimte in groep (aanwezigheid oa b.v.), dus nog geen structureel gebeuren. Wel 
dagelijks een evaluatiekring (min. 1). 

 
2. Wat is de reden dat je niet vaker een reflectiegesprek met leerlingen voert? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Geen tijd voor 41,67 % 15 

Niet belangrijk genoeg 0,00 % 0 

Voel me hierin niet capabel 8,33 % 3 

Overige 50,00 % 18 

Totaal  36 

Reacties 

 H- Ik werk maar 2 dagen 

 H- hoe ging het en hoe kwam dat is toch al reflectie 

 H- Nog in ontwikkeling als school 

 H- Ik moet ook aan een heleboel andere dingen denken. Ik stel denk ik wel reflectieve vragen. Ik plak vanaf nu een sticker op mijn 
tafel, die mij er aan herinnert dat ik vaker een reflectiegesprek moet gaan voeren. Het is niet eens onwil, maar je moet het je zo eigen 

gaan maken dat je het elke dag doet met een leerling. 
 P- Ik werk 2 dagen 
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 P- Ik vergeet het vaak te doen. 

 KP- evaluatiekring dagelijks maar niet iedereen komt dan aan de 'beurt' 

 KP- helaas niet meer dan die momenten aanwezig op school 

 KP- vind het lastig 

 KP- niet vaak in de situatie 

 KP- doe ik nu met kinderen die dat nodig hebben, maar er zijn er meer met wie ik het zou willen doen, daarvoor ontbreekt dan de tijd 

 KP- 1 keer per week een groep, voor de rest in bepaalde situaties 

 KP- Het schiet er soms bij in, te laat opgeruimd, iets dat nog tussendoor vliegt. Ook vind ik de vorm nog lastig. 

 KP- Je moet er tijd voor maken, maar er komen vaak andere dingen langs op dit moment (sociaal emotioneel) 

 KP- als onderwijsassistent doe ik dit af en toe als ik in kleine groepjes werk 

 KP- Kind is nog te jong 

 KP- De vraag is vaak: "gaat het goed? Lukt het? Kan ik je ergens mee helpen?" Vervolgens komt daaruit informatie waarmee je verder 
kan. 

 L- Weinig tijd en ik zou meer handvatten willen hebben 
 
3. Waar dragen reflectiegesprekken volgens jou vooral aan bij? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Aan betere leerprestaties 11,11 % 4 

Aan een betere relatie met de leerling 2,78 % 1 

Aan een betere werkhouding/motivatie 58,33 % 21 

Overige 27,78 % 10 

Totaal  36 

Reacties 

 H- geeft lln inzicht in eigen handelen/reflecteren 

 KP- alledrie 

 KP- alle bovenstaande 

 KP- alle bovenstaande, verschilt per leerling. 

 KP- alle drie 

 KP- Betere leerprestaties en betere werkhouding/ motivatie 

 KP- Alle bovenstaande antwoorden (maar kon ze niet alle drie aanvinken) 

 L- Aan een betere kijk op hoe ze het werk gemaakt hebben. 

 L- beter inzicht in eigen handelen. pluspunten van de leerling en waar leerling nog mee aan de slag kan. 

 L- Alle punten hierboven 
 
4. In hoeverre beschik je over de vaardigheden om reflectiegesprekken te voeren? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Ja, die heb ik 27,78 % 10 

Nee, dat zou ik moeten leren 19,44 % 7 

Ik weet het niet 13,89 % 5 

Overige 38,89 % 14 

Totaal  36 

Reacties 

 H- kan altijd beter (effectiever) 

 H- de diepte in, daar kan ik nog wat halen 
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 P- Ik zou meer willen weten waardoor de gesprekken kunnen opleveren 

 P- Daar zou ik best nog wat meer handvatten voor willen hebben.  

 KP- goed maar kan altijd beter 

 KP- wil graag handvatten om deze gesprekken te voeren. 

 KP- ik denk het wel, maar eens nog iets dieper op de materie ingaan kan misschien geen kwaad 

 KP- Ik kan dit nog uitbreiden. 

 KP- Ik zou me hier verder in willen ontwikkelen 

 KP- Ik beschik wel over de vaardigheden, maar zal ze nog meer 'eigen' moeten maken en daadwerkelijk moeten toepassen (proces 
waar ik me nog meer bewust van moet worden) 

 KP- ik heb vaardigheden maar ik zou daar meer over/van willen weten, ook meer gericht naar kind. 

 L- Hierover beschik ik wel, maar ik denk dat ik hier nog wel meer in kan leren. 

 L- Ik ben nog op zoek naar meer verdieping. Basis heb ik wel onder de knie. 

 L- Ik zou meer tips willen krijgen om het optimale uit de gesprekken te krijgen. 
 

5. In hoeverre passen reflectiegesprekken bij de onderwijskundige visie van je school? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Past helemaal niet 0,00 % 0 

Past heel goed 97,22 % 35 

Met enige moeite, zou het inpasbaar moeten zijn 2,78 % 1 

Overige 0,00 % 0 

Totaal  36 

 
6. Wat heb jij nodig om op een effectieve manier reflectiegesprekken te voeren? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Meer kennis 19,44 % 7 

Meer (gespreks)vaardigheden 41,67 % 15 

Een andere houding ten aanzien van 
reflectiegesprekken 

8,33 % 3 

Overige 30,56 % 11 

Totaal  36 

Reacties 

 H- tijd en handvatten waarlangs ik de gesprekken kan voeren (bijvoorbeeld de stappen die er zijn voor een goed reflectiegesprek) 

 H- onze projectgroep is ermee bezig 

 H- Een sticker die mij er aan moet herinneren dat ik vaker reflectiegesprekken moet gaan voeren. 

 H- meer tijd 

 KP- kennis van meer leuke, interessante manieren van reflecteren/feedback geven 

 KP- samen overleggen wat onze speerpunten zijn voor de reflectiegesprekken 

 KP- meer kennis en gespreksvaardigheden in de praktijk oefenen en feedback krijgen 

 KP- Meer kennis over het voeren van goede gesprekken en meer gespreksvaardigheden 

 KP- meer (gespreks) vaardigheden en ruimte in ritmisch weekplan. 

 L- Meer kennis en meer vaardigheden 

 L- Meer tijd om dit te doen en wel direct, niet na een aantal dagen of een week later. 
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7. Welke (leer)middelen zet je in bij reflectiegesprekken? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Reflectiekaartjes/opdrachten 2,78 % 1 

Een doorgaande lijn (methode) in school, bijv. 
portfolio 

11,11 % 4 

Reflectie op de (week)taak 50,00 % 18 

Overige 36,11 % 13 

Totaal  36 

Reacties 

 H- Ik gebruik open vragen die algemeen bekend zijn als je je verdiept in reflectie. Bovendien hebben wij daar ook een studiemiddag 
over gehad en die vragen heb ik nog. 

 H- Nog niets maar we willen bv een portfolio 

 H- spontaan 

 P- Ik gebruik weinig tot geen middelen 

 P- We bekijken elkaars werk en daar stel ik vragen bij en laat kinderen reageren. Verder gebruik ik geen middelen. 

 KP- gesprekjes, vragen stellen, doe-spelletjes 

 KP- puur vragen stellen, afhankelijk van de situatie 

 KP- kaartjes en afstemming met onderbouw wat betreft plannen van werk. 

 KP- incidenteel 

 KP- Ik vond het voorbeeld wat bij de inleiding vermeld stond erg interessant! Die zou ik wel willen gebruiken! 

 KP- nu heel wisselend, afhankelijk van situatie, persoon. Doorgaande lijn/aanpak is nog niet aanwezig. 

 L- Geen/gesprek 

 L- praatpapier 
 
8. Met betrekking tot welk aspect is een reflectiegesprek volgens jou het meest zinvol?

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Inhoud 8,33 % 3 

Aanpak 36,12 % 13 

Beleving 22,22 % 8 

Overige 33,33 % 12 

Totaal  36 

Reacties 

 H- ligt aan bouw, onderwerp etc. bij kleuters meer op aanpak/beleving 

 H- starten met de beleving en van daaruit overig 

 H- bewustwording 

 H- Alle drie 

 P- Dat verschilt denk ik per vak. Ik denk dat als je een creatieve opdracht reflecteert dat er iets anders belangrijk is dan wanneer je de 
samenwerking reflecteert. 

 KP- Allemaal. Maar als ik moet kiezen ga ik voor aanpak. 

 KP- alle drie hierboven 

 KP- inhoud en aanpak 

 KP- inhoud en aanpak 
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 KP- Het proces 

 KP- Ik denk dat dit voor ieder kind verschillend is, vandaar deze keuze want bovenstaande antwoorden zijn allemaal van waarde 

 KP- combinatie inhoud en aanpak 
9. In welke fase van het leerproces voer je meestal het reflectiegesprek? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

Vooraf 8,33 % 3 

Tijdens 2,78 % 1 

Na 69,45 % 25 

Overige 19,44 % 7 

Totaal  36 

Reacties 

 H- nu nog te vaak na 

 H- Dat varieert. Sommige situaties vragen om reflectievragen en afhankelijk van de fase van het proces weet jij welke vragen je moet 
stellen. 

 KP- vooraf soms en vaak na. Tijdens kom ik meestal niet aan toe ivm instructies. 

 KP- afhankelijk van het kind 

 KP- Tijden en na en een klein beetje ervoor maar dan noem je het instructie en (nog) geen reflectie, al kunnen wel dezelfde vragen 
gesteld worden 

 KP- voor en na 

 L- Tijdens en na het werken 
 

10. Reflectie ”gesprekken” kunnen zich op 3 niveaus afspelen. Welk niveau heeft jouw voorkeur? 

 
Antwoordkeuzen Reacties 

De leraar reflecteert met leerling(en) 36,11 % 13 

De leerlingen reflecteren met elkaar 25,00 % 9 

De leerling reflecteert individueel (bijv. m.b.v. 
reflectiekaartjes) 

2,78 % 1 

Overige 36,11 % 13 

Totaal  36 

Reacties 

 H- afhankelijk van situ, lk/lln geeft mij inzicht in denken kind 

 H- de leraar met de leerlingen en de leerlingen met elkaar 

 H- Alle drie 

 KP- eerste en tweede. Maar met elkaar kan pas als ze met de leerkracht wel eens hebben geoefend zodat ze weten waar het om gaat. 

 KP- leraar reflecteert met leerling(en) i.v.m. leeftijd 

 KP- alle drie, gelijk verdeeld > klankbord is belangrijk, maar eens zelf nadenken is ook belangrijk 

 KP- Een opbouw naar verschillende niveaus.  

 KP- starten met leraar leerling daarna verder uitbreiden 

 KP- De kinderen reflecteren met elkaar of individueel (dit is het uiteindelijke doel, in het begin is goed reflecteren samen met de 
stamgroepleider belangrijk) 

 KP- Ik denk dat dit ingeoefend moet worden. Eerst de leerkracht en vervolgens ook leerlingen met elkaar. 

 KP- om te starten niveau 1, uiteindelijk combinatie van 3, afhankelijk van ontwikkeling kind. 

 L- De lk moet eerst modelen voordat leerlingen er zelf mee aan de slag kunnen denk ik. Dus eerst leraar met leerlingen, daarna zijn 
meerdere mogelijkheden mogelijk 

 L- de beschreven punten allemaal 
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Bijlage 6 – Verslag n.a.v. observatie reflectiegesprekken 

per school 

Conclusie nulmeting en kijkwijzer de Paladijn 

Alle vijf de groepsleerkrachten van de Paladijn hebben, voorafgaand aan de observaties in de klas, de 

nulmeting ingevuld. De observaties zijn uitgevoerd bij 4 leerkrachten. De observaties hebben plaats 

gevonden aan het eind van een dag met als doel de dag klassikaal te reflecteren. Bij deze observaties 

hebben we een kijkwijzer gebruikt. 

Vanuit de nulmeting is naar voren gekomen dat reflectie belangrijk wordt gevonden tevens vinden de 

leerkrachten het passen binnen het onderwijsprofiel van de school.  

Op het moment van de nulmeting werd er door de verschillende groepen een paar keer in de week 

aandacht besteedt aan reflectie. Dit zien we nu in de praktijk bijna al dagelijks terug binnen alle 

groepen. Ondanks dat de leerkrachten aangeven dat er tijdgebrek is wordt er nu meer aandacht 

besteed dan aangegeven bij de nulmeting. De reflectie met betrekking tot de aanpak wordt door de 

leerkracht als meest zinvol ervaren. Het doel van de reflectie ligt voornamelijk op werkhouding en op 

motivatie.  Dit is ook duidelijk terug te zien in de praktijk bij de observaties van de gevoerde 

reflectiegesprekken. In de bovenbouw zien we dat er ook een koppeling wordt gemaakt naar de 

inhoud. 

Binnen de nulmeting is er aangeven dat de leerkrachten graag hun vaardigheden willen uitbreiden 

om handvatten te krijgen om beter tot de kern te komen. In de observaties is duidelijk een verschil in 

vaardigheden tussen leerkrachten te zien. Meer kennis en gespreksvaardigheden kunnen de kwaliteit 

van de reflectiemomenten verbeteren. Volgens de leerkrachten is er al winst te halen door 

gezamenlijk over de manier van reflecteren in gesprek te gaan en collegiale consultaties in te 

plannen. Een scholing als basis wordt als wenselijk gezien. 

Naast de reflectie op de dag hebben we onlangs geëxperimenteerd met kind-oudergesprekken. Dit is 

als zeer positief ervaren. Dit wordt in de komende periode verder uitgebreid. De voorbereiding op de 

gesprekken vindt plaats tussen kind en ouder en wordt besproken met kind, ouder en leerkracht.  

De wens om leerlingen onderling te laten reflecteren is uitgesproken in de nulmeting. Hiervoor zijn 

wij nog op zoek naar de juiste handvatten. In de praktijk wordt hier nog in mindere mate aandacht 

aan besteed. Hierin is nog veel winst te behalen. 

De leerkrachten geven in de nulmeting aan dat de kinderen minder bewust zijn van hun eigen 

leerproces.  De leerkrachten zouden graag zien dat de kinderen meer inzicht krijgen in hun eigen 

ontwikkeling en hierin zelf keuzes kunnen maken. Wanneer we dit willen bereiken is reflectie op 

zelfregulatie en persoonlijke kwaliteiten nodig. Op dit moment is dit in de praktijk niet tot nauwelijks 

aanwezig. De reflectie op de weektaak en de kind-oudergesprekken kunnen hieraan bijdragen. 
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Nagesprek leerkrachten: 

Door de inzet van reflectie ervaren de leerkrachten dat de kinderen bewuster nadenken over hetgeen 

wat ze hebben geleerd en beter nadenken over hun eigen handelen. De kinderen kunnen hierdoor 

inzien hoe ze de doelen kunnen behalen en hoe de sociale omgang bevorderd kan worden. 

Het reflectiegesprek wordt pas als effectief ervaren wanneer de leerkracht de juiste vragen weet te 

stellen. De vragen moeten ervoor zorgen dat de kinderen gestimuleerd worden de diepte in te gaan.  

De leerkrachten geven aan hierin handreikingen nodig te hebben. Ze zijn nieuwsgierig naar manieren 

om coöperatief te reflecteren en ze zien meerwaarde in collegiale consultatie. Dit kan zowel binnen 

het team als bij een collega op een andere school.  

De leerkrachten kijken positief terug op de onlangs gevoerde kind-oudergesprekken. De meerwaarde 

zit er voor hen in dat de leerling centraal staat in het gesprek.  De leerling denkt vooraf zelf na over 

het eigen handelen. Ze krijgen op deze manier beter inzicht op de sterke ne zwakke punten. Samen 

met de ouders en de leerkracht worden er nieuwe plannen gemaakt voor de verdere ontwikkeling. 

Zowel ouders, als de leerkracht en het kind weten op deze manier precies wat er besproken is. 

Ervaringen leerlingen: 

Leerlingen geven aan dat ze door de inzet van kind-oudergespreken en reflectiegesprekken zichzelf 

nog beter leren kennen maar ook leren van de aanpak van anderen.  Ze geven aan beter te weten 

waar ze aan moeten werken. Tevens vinden ze het fijn dat het gesprek direct met henzelf wordt 

gevoerd in plaats van alleen met de ouders. 

Conclusie nulmeting en kijkwijzer de Kleine Planeet 

Aan de 0-meting hebben bij de Kleine Planeet 13 mensen mee gedaan. Zij geven aan dat er nu (2016-

2017)  reflectiegesprekken worden gevoerd en dat dit vrij willekeurig gebeurd. Reflectiegesprekken 

worden gevoerd ‘op eigen initiatief’: dat wil zeggen dat,  hoewel iedereen aangeeft dat 

reflectiegesprekken bij de onderwijskundige visie van de school (jenaplan) hoort,  er tot nu toe geen 

gezamenlijke aanpak/visie is, m.b.t. deze gesprekken.  De meeste reflectiegesprekken gebeuren  

meestal achteraf, na een activiteit  (8).  De mensen geven aan een voorkeur te hebben voor 

gesprekken waarbij eerste instantie de leerkracht reflecteert met leerling  en in een later stadium 

leerlingen  met elkaar reflecteren. De behoefte bestaat eerst zichzelf te bekwamen in 

reflectiegesprekken om dit vervolgens goed door te kunne geven aan de kinderen.     

Dit komt terug in de reacties op de vraag ‘waarom een reflectiegesprek niet vaker plaatsvindt’: het 

moment van een reflectiegesprek is willekeurig en kan ook zomaar niet doorgaan vanwege tijdgebrek  

en onduidelijk hoe een reflectiegesprek gevoerd dient te worden: wat vraag je op welk moment? 

(evaluatiekring, kindgesprek, 1 op 1 situatie tijdens de blokperiode, etc.).  Iedereen denkt dat 



Portfolio A 
Onderzoeksverslag  

maart 2017  
www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl 

70 

reflectiegesprekken bijdragen aan betere leerprestaties, een betere relatie van stamgroepleider met 

kind en aan een betere werkhouding/ motivatie van het kind. Waarbij men opnieuw aangeeft dat 

men zich verder wil ontwikkelen in de vaardigheid om reflectiegesprekken te voeren. De 

belangstelling  gaat uit naar inhoud en aanpak van gesprekken. Naast de ontwikkeling van de 

gesprekvaardigheden (kennis en oefening in de praktijk (10 )), vraagt men om meer ruimte in het 

ritmisch weekplan (rooster) en ‘een andere houding t.a.v. reflectiegesprekken’ (3). 

Zoals eerder genoemd zijn een eenduidige aanpak en een doorgaande lijn reflectiegesprekken, nog 

niet aanwezig op de Kleine Planeet. Een samenhangende aanpak is ver te zoeken en wordt naar eigen 

inzicht ingevuld. 

Concluderend kan worden gesteld dat de stamgroepleiders het  reflectiegesprek passend vinden bij 

de Jenaplanvisie van de Kleine Planeet. Zij geven aan de behoefte te hebben hun vaardigheden te 

willen ontwikkelen waarbij het reflectiegesprek ingebed in de organisatie van het onderwijs.  

Met de kijkwijzer zijn verschillende reflectiegesprekken geobserveerd. En hoewel het niet eenvoudig 

is om  de verschillende soorten gesprekken te vergelijken, komen de ervaringen aardig overeen. Een 

deel van de mensen houdt regelmatig een reflectiegesprek met een kind of kinderen (in een kring) en 

ervaart een meerwaarde in de vorm van meer ´samenhang´ tussen instructie en vervolg bij de 

kinderen. Mensen ervaren het als waardevol wanneer je (al) vooraf  reflecteert en daar vervolgens 

tijdens en na een activiteit op terug kunt komen: ontwikkelingsgericht werken. Kinderen zijn 

gemotiveerder: ze mogen aangeven waar zij tegen aanlopen, wat zij willen leren en wie of wat zij 

daarbij nodig hebben. Deze stamgroepleiders ervaren wel tijdgebrek en een gezamenlijke aanpak 

binnen de school.  

Daarnaast willen zij graag hun vaardigheden verbeteren. Dat willen ook  de andere stamgroepleiders 

die tot op heden minder aan reflectiegesprekken toe komen . Ook zij geven aan hun vaardigheden  te 

willen verbeteren: hun eigen reflectievaardigheid en die in de verschillende gesprekken  met de 

kinderen. Vaardigheden ontwikkelen zodat helder wordt  welke vragen je wanneer stelt, kan met 

behulp van format/vragen lijst en hoe je daar mee om gaat: doorvragen! Hoe vraag je door? Welke 

vragen stel je en waarom! 

Allen geven  aan dat er  aandacht nodig is voor de aanpak, vanuit  de visie van dKP op 

reflectiegesprekken: waarom willen wij deze gesprekken voeren?  En op welke wijze kan dit werkbaar 

binnen aanbod opgenomen worden zodat  het een waardevol, onmisbaar onderdeel van het 

onderwijs wordt. 

Conclusie nulmeting en kijkwijzer de Looschool  

Alle 7 leerkrachten hebben de nulmeting ingevuld. De observaties middels de kijkwijzer is gebeurd bij 

4 leerkrachten. Deze observaties zijn op de Looschool gedaan bij de kind gesprekken. Dit zijn 

gesprekken tussen een leerling en zijn basisleerkracht aan de hand van een vast format. Elke leerling 

heeft eens in de 4 tot 6 weken een gesprek met de leerkracht. Het doel van deze kind gesprekken is 

om de kinderen meer zicht en invloed te geven op hun eigen ontwikkeling. Deze gesprekken duren 

ongeveer 10 min en vinden meestal plaats onder schooltijd in een één op één situatie. Vanuit de 

nulmeting kwam naar voren dat leerkracht gemiddeld een paar keer per week een reflectiegesprek 
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doen. De reden om niet vaker een gesprek te doen zit hem voornamelijk in tijdgebrek. De 

leerkrachten geven aan dat de reflectiegesprek de werkhouding/motivatie verbetert. Tevens een 

beter inzicht in eigen handelen, de pluspunten en leerpunten. Leerkrachten geven aan dat ze graag 

hun vaardigheden willen uitbreiden om te komen tot een verdieping.  

Het reflectiegesprek is volledig passend bij de visie van de school. Vanuit de observaties is duidelijk 

dat de vaardigheden verschillen tussen de leerkrachten. Er kan een slag geslagen worden voor de 

vaardigheden uit te breiden. Het doel om kinderen meer inzicht en invloed te geven op hun 

ontwikkeling is voor een deel gehaald. Er kan echter, door uitbreiden vaardigheden leerkrachten, 

meer uit de gesprekken gehaald worden.  Door de kind gesprekken te voeren volgens een schema, 

zorgen de leerkrachten ervoor dat er tijd gemaakt wordt.   

Terwijl de leerkrachten alle aspecten als inhoud, aanpak en beleving tijdens een reflectiegesprek als 

zinvol ervaren, zie je tijdens de gesprekken slechts af en toe tot regelmatig een vraag hierover. Daar 

waar de school als visie bepaald heeft dat kinderen meer inzicht en invloed hebben op hun 

ontwikkeling worden nauwelijks vragen gesteld die betrekking hebben op zelfregulatie en over 

persoonlijke kwaliteiten.  Een aantal leerkrachten geven aan in het nagesprek n.a.v. de observatie dat 

het format van kindgesprekken houvast geeft en dat het nog ontbreekt aan verwerkelijke 

vaardigheden in doorvragen over het welbevinden, cognitieve zaken, enz. van de leerling.   

Conclusie nulmeting en kijkwijzer de Hagenpoort  

Binnen het Daltononderwijs is reflectie één van de kernwaarde. Vorig jaar is een visiestuk reflecteren 

ontwikkeld en vastgesteld. 

In vervolg hierop is dit jaar een format ontwikkeld voor reflectiegesprekken. Dit format is ontwikkeld 

door onze Master student. Hierbij gaan we uit van een vaste set vragen. 

Twee leerkrachten hebben met alle kinderen uit de groep een gesprek gevoerd. Deze gesprekken 

duurden gemiddeld 15 minuten en zijn schriftelijk vastgelegd. 

De gesprekken vonden onder schooltijd plaats. De leerkracht werd hiervoor vrij geroosterd. 

Vervolgens heeft iedere leerkracht met minimaal 3 kinderen een trots op gesprek gevoerd. 

Het betreft een experiment die in maart geëvalueerd wordt. 

- Wat was het doel van het gesprek? 

- Voldeden de gesprekken aan dit doel? 

- Wat was het effect van de gesprekken op de kinderen c.q. de leerkracht? 

Uit de enquête blijkt dat de leerkrachten het belang van reflecteren onderschrijven. Leerkrachten 

geven aan dat in de dagelijkse praktijk zij te weinig toe komen aan dergelijke gesprekken. 

Verschillende zaken spelen daarbij een rol: 

- Tijd 

- Deskundigheid 

- Te weinig bewust 
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De observaties hebben plaatsgevonden in 6 groepen. (gr. 3, 4, 5, 2x6, 7 en 8) tijdens instructielessen 

(W.O., planning van de weektaak, rekenen, lezen). Tijdens de observaties werden er veel 

(reflectie)vragen gesteld. De meesten hadden betrekking op inhoud en aanpak. 

Leerpunten: 

- Er is nog te weinig kennis over wat goede reflectievragen zijn op zelfregulatie en persoonlijke 

kwaliteiten; 

- Er is nog te weinig ervaring met het stellen van de juiste verdiepingsvragen; 

- Er is behoefte aan het delen van ervaringen binnen het team en het onderzoeken op welke 

wijze je het voeren van reflectiegesprekken kunt organiseren; 

- Er is behoefte aan afspraken t.a.v. registratie van de gesprekken en planmatig voeren van 

gesprekken. 
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Bijlage 7 – Format kindgesprek Looschool  

 

Gespreksformulier leerkracht: kindgesprek gr 1 t/m 2 

Naam: Datum: Leerkracht: 

Gesprekspunten: Notities: 
1. Noem 2 /3 dingen waar je trots  

op bent/ waar ben je goed in? 
Kan je daar iets meer over 
vertellen? 

        Denk aan je werk, je   
        resultaten, je creativiteit, je   
        persoon enz.   

 

2. Hoe voel jij je op de 
Looschool?  

        Denk aan je werk, de   
        juf/meester, andere  
        kinderen, de sfeer. 

 

3. Met wie speel je graag op 
school? Waarom? 
Denk aan binnen- en 
buitenspelen. 
Met wie werk je graag samen 
op school? Waarom? 

 

4. Wat vind je leuk om te doen 
op school? Waarom? 
Denk aan je werk, rekenen, 
spelling, hoeken, knutselen, 
planbord, enz.  

 

5. Zijn er dingen op school die je 
nog moeilijk/ lastig vindt 
(minder goed gaan)?  
Waar zou je hulp bij willen 
hebben?  
Denk aan je werk, soc. 
emotioneel, motorisch, enz. 

 

6. Wat wil je nog graag leren?  
Waarom? 
Denk aan de zaakvakken,  
veters strikken, werkstuk 
maken, figuurzagen, enz. 
Wie kan jou daarbij helpen? 
Wat kan jezelf doen? 

 

7. Wat wil je nog graag vertellen?   

8. Hoe vond je dit gesprek?   

9. Deze afspraken hebben we 
gemaakt. 
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Gespreksformulier leerkracht: kindgesprek gr 4 t/m 8 

Naam: Datum: Leerkracht: 

Gesprekspunten: Notities: 
10. Noem 2 /3 dingen waar je trots  

op bent/ waar ben je goed in? 
Kan je daar iets meer over 
vertellen? 

        Denk aan je werk, je   
        resultaten, je creativiteit, je   
        persoon enz.   
        Waar is de lkr trots op?  

 

11. Hoe voel jij je op de 
Looschool?  

        Denk aan je werk, de   
        juf/meester, andere  
        kinderen, de sfeer. 

 

12. Met wie speel je graag op 
school? Waarom? 
Denk aan binnen- en 
buitenspelen. 
Met wie werk je graag samen 
op school? Waarom? 

 

13. Wat vind je leuk om te doen 
op school? Waarom? 
Denk aan je werk, rekenen, 
spelling, handvaardigheid, 
talenten, enz.  

 

14. Hoe ziet je werkhouding eruit? 
(doorvragen zelfst. Werklokaal 
en tijdens de les)  

 

15. Zijn er dingen op school die je 
nog moeilijk/ lastig vindt 
(minder goed gaan)?  
Waar zou je hulp bij willen 
hebben?  
Denk aan je werk, soc. 
emotioneel, zelfstandig 
werken, weektaak, enz. 

 

16. Wat wil je nog graag leren?  
Waarom? 
Denk aan de zaakvakken,  
plannen, werkstuk maken, 
spreekbeurten, enz. 
Wie kan jou daarbij helpen? 
Wat kan jezelf doen? 

 

17. Wat wil je nog graag vertellen?   

18. Hoe vond je dit gesprek?   
19. Deze afspraken hebben we 

gemaakt. 
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Bijlage 8 – Scan handleren de Kleine Planeet 

 

 

Velthausz, F. en Winters, H., Jenaplan school waar je leert samenleven, (blz. 64). 2014, NJPV, 

Zutphen. 
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Bijlage 9 – Scan blz. 73 de Kleine Planeet 

 

 

Velthausz, F. en Winters, H., Jenaplan school waar je leert samenleven, (blz. 73). 2014, NJPV, Zutphen. 
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Bijlage 10 – Vragenlijst bovenbouw de Kleine Planeet 
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Bijlage 11A – Grafische weergave nul- en eindmetingen 4 

scholen 

de Kleine Planeet  

1.Hoe vaak voer je met leerlingen een reflectiegesprek? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Dagelijks 8,33 % 1 33,33 % 2 

Een paar keer per week 33,33 % 4 33,33 % 2 

Een keer per week 8,33 % 1 33,33 % 2 

Overige 50 % 6 0 % 0 

Totaal respondenten 12 6 

Overgeslagen 1  

 
2. Wat is de reden dat je niet vaker een reflectiegesprek met leerlingen voert? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Geen tijd voor 7,69 % 1 33,33 % 2 

Niet belangrijk genoeg 0 % 0 0 % 0 

Voel me hierin niet capabel 7,69 % 1 16,67 % 1 

Overige 84,62 % 11 50 % 3 

Totaal respondenten 13 6 

 
3. Waar dragen reflectiegesprekken volgens jou vooral aan bij? 

 
Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Aan betere leerprestaties 7,69 % 1 16,67 % 1 

Aan een betere relatie met de leerling 0 % 0 0 % 0 

Aan een betere werkhouding/motivatie 46,15 % 6 50 % 3 

Overige 46,15 % 6 33,33 % 2 

Totaal respondenten 13 6 
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4. In hoeverre beschik je over de vaardigheden om reflectiegesprekken te voeren? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Ja, die heb ik 15,38 % 2 33,33 % 2 

Nee, dat zou ik moeten leren 7,69 % 1 16,67 % 1 

Ik weet het niet 23,08 % 3 0 % 0 

Overige 53,85 % 7 50 % 3 

Totaal respondenten 13 6 

 

5. In hoeverre passen reflectiegesprekken bij de onderwijskundige visie van je school? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Past helemaal niet 0 % 0 0 % 0 

Past heel goed 100 % 13 100 % 6 

Met enige moeite, zou het inpasbaar moeten zijn 0 % 0 0 % 0 

Overige 0 % 0 0 % 0 

Totaal respondenten  13 6 

 
6. Wat heb jij nodig om op een effectieve manier reflectiegesprekken te voeren? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Meer kennis 0 % 0 0 % 0 

Meer (gespreks)vaardigheden 38,46 % 5 33,33 % 2 

Een andere houding ten aanzien van 
reflectiegesprekken 

23,08 % 3 0 % 0 

Overige 38,46 % 5 66,66 % 4 

Totaal respondenten 13 6 
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7. Welke (leer)middelen zet je in bij reflectiegesprekken? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Reflectiekaartjes/opdrachten 0,00 % 0 0 % 0 

Een doorgaande lijn (methode) in school, bijv. 
portfolio 

23,08 % 3 0 % 0 

Reflectie op de (week)taak 30,77 % 4 66,66 % 4 

Overige 46,15 % 6 33,33 % 2 

Totaal respondenten  13 6 

 
8. Met betrekking tot welk aspect is een reflectiegesprek volgens jou het meest zinvol?

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Inhoud 7,69 % 1 16,67 % 1 

Aanpak 30,77 % 4 33,33 % 2 

Beleving 7,69 % 1 16,67 % 1 

Overige 53,85 7 33,33 % 2 

Totaal respondenten   13 6 

 
9. In welke fase van het leerproces voer je meestal het reflectiegesprek? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Vooraf 7,69 % 1 0 % 0 

Tijdens 0,00 % 0 16,67 % 1 

Na 61,54 % 8 66,66 % 4 

Overige 30,77 % 4 16,67 % 1 

Totaal respondenten  13 6 
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10. Reflectie ”gesprekken” kunnen zich op 3 niveaus afspelen. Welk niveau heeft jouw voorkeur? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

De leraar reflecteert met leerling(en) 30,77 % 4 33,33 % 2 

De leerlingen reflecteren met elkaar 0,00 % 0 33,33 % 2 

De leerling reflecteert individueel (bijv. m.b.v. 
reflectiekaartjes) 

7,69 % 1 0 % 0 

Overige 61,54 % 8 33,33 % 2 

Totaal respondenten  13 6 

 

 

  

0 20 40 60 80 100

Overige

De leerling reflecteert individueel

(bijv. m.b.v. reflectiekaartjes)

De leerlingen reflecteren met

elkaar

De leraar reflecteert met de

leerling(en)



Portfolio A 
Onderzoeksverslag  

maart 2017  
www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl 

82 

Looschool 

1.Hoe vaak voer je met leerlingen een reflectiegesprek? 

 
Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Dagelijks 14,29 % 1 0 % 0 

Een paar keer per week 57,14 % 4 40 % 2 

Een keer per week 28,57 % 2 40 % 2 

Overige 0,00 % 0 20 % 1 

Totaal respondenten 7 5 

 
2. Wat is de reden dat je niet vaker een reflectiegesprek met leerlingen voert? 

 
Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Geen tijd voor 71,43 % 5 80 % 4 

Niet belangrijk genoeg 0,00 % 0 0 % 0 

Voel me hierin niet capabel 14,29 % 1 0 % 0 

Overige 14,29 % 1 20 % 1 

Totaal respondenten 7 5 

 
3. Waar dragen reflectiegesprekken volgens jou vooral aan bij? 

 
Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Aan betere leerprestaties 14,29 % 1 0 % 0 

Aan een betere relatie met de leerling 14,29 % 1 0 % 0 

Aan een betere werkhouding/motivatie 28,57 % 2 50 % 2 

Overige 42,86 % 3 50 % 2 

Totaal respondenten 7 4 
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4. In hoeverre beschik je over de vaardigheden om reflectiegesprekken te voeren? 

 
Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Ja, die heb ik 42,86 % 3 60 % 3 

Nee, dat zou ik moeten leren 14,29 % 1 0 % 0 

Ik weet het niet 0,00 % 0 40 % 2 

Overige 42,86 % 3 0 % 0 

Totaal respondenten 7 5 

 
5. In hoeverre passen reflectiegesprekken bij de onderwijskundige visie van je school? 

 
Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Past helemaal niet 0,00 % 0 0 % 0 

Past heel goed 100 % 7 100 % 5 

Met enige moeite, zou het inpasbaar moeten zijn 0,00 % 0 0 % 0 

Overige 0,00 % 0 0 % 0 

Totaal respondenten 7 5 

 
6. Wat heb jij nodig om op een effectieve manier reflectiegesprekken te voeren? 

 
Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Meer kennis 28,57 % 2 40 % 2 

Meer (gespreks)vaardigheden 42,86 % 3 20 % 1 

Een andere houding ten aanzien van 
reflectiegesprekken 

0,00 % 0 0 % 0 

Overige 28,57 % 2 40 % 2 

Totaal respondenten 7 5 
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7. Welke (leer)middelen zet je in bij reflectiegesprekken? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Reflectiekaartjes/opdrachten 14,29 % 1 0 % 0 

Een doorgaande lijn (methode) in school, bijv. 
portfolio 

14,29 % 1 0 % 0 

Reflectie op de (week)taak 42,86 % 3 60 % 3 

Overige 28,57 % 2 40 % 2 

Totaal respondenten 7 5 

 
8. Met betrekking tot welk aspect is een reflectiegesprek volgens jou het meest zinvol? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Inhoud 28,57 % 2 20 % 1 

Aanpak 42,86 % 3 40 % 2 

Beleving 28,57 % 2 20 % 1 

Overige 0,00 % 0 20 % 1 

Totaal respondenten 7 5 

 
9. In welke fase van het leerproces voer je meestal het reflectiegesprek? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Vooraf 14,29 % 1 0 % 0 

Tijdens 0,00 % 0 20 % 1 

Na 71,43 % 5 40 % 2 

Overige 14,29 % 1 40 % 2 

Totaal respondenten 7 5 
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10. Reflectie ”gesprekken” kunnen zich op 3 niveaus afspelen. Welk niveau heeft jouw voorkeur? 

 
Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

De leraar reflecteert met leerling(en) 57,14 % 4 40 % 2 

De leerlingen reflecteren met elkaar 14,29 % 1 20 % 1 

De leerling reflecteert individueel (bijv. m.b.v. 
reflectiekaartjes) 

0,00 % 0 0 % 0 

Overige 28,57 % 2 20 % 2 

Totaal respondenten 7 5 
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Paladijn  
 
 1.Hoe vaak voer je met leerlingen een reflectiegesprek? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Dagelijks 20,00 % 1 40 % 2 

Een paar keer per week 60,00 % 3 20 % 1 

Een keer per week 0,00 % 0 20 % 1 

Overige 20,00 % 1 20 % 1 

Totaal aantal respondenten 5 5 

 
2. Wat is de reden dat je niet vaker een reflectiegesprek met leerlingen voert? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Geen tijd voor 60,00 % 3 40 % 2 

Niet belangrijk genoeg 0,00 % 0 0 % 0 

Voel me hierin niet capabel 0,00 % 0 0 % 0 

Overige 40,00 % 2 60 % 3 

Totaal aantal respondenten 5 5 

 
3. Waar dragen reflectiegesprekken volgens jou vooral aan bij? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Aan betere leerprestaties 0,00 % 0 0 % 0 

Aan een betere relatie met de leerling 0,00 % 0 0 % 0 

Aan een betere werkhouding/motivatie 100,00 % 5 100 % 5 

Overige 0,00 % 0 0 % 0 

Totaal aantal respondenten 5 5 
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4. In hoeverre beschik je over de vaardigheden om reflectiegesprekken te voeren? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Ja, die heb ik 20,00 % 1 20 % 1 

Nee, dat zou ik moeten leren 40,00 % 2 20 % 1 

Ik weet het niet 0,00 % 0 0 % 0 

Overige 40,00 % 2 60 % 3 

Totaal aantal respondenten 5 5 

 
5. In hoeverre passen reflectiegesprekken bij de onderwijskundige visie van je school? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Past helemaal niet 0,00 % 0 0 % 0 

Past heel goed 100 % 5 100 % 5 

Met enige moeite, zou het inpasbaar moeten zijn 0,00 % 0 0 % 0 

Overige 0,00 % 0 0 % 0 

Totaal aantal respondenten 5 5 

 
6. Wat heb jij nodig om op een effectieve manier reflectiegesprekken te voeren? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Meer kennis 60,00 % 3 20 % 1 

Meer (gespreks)vaardigheden 40,00 % 2 40 % 2 

Een andere houding ten aanzien van 
reflectiegesprekken 

0,00 % 0 20 % 1 

Overige 0,00 % 0 20 % 1 

Totaal aantal respondenten 5 5 
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7. Welke (leer)middelen zet je in bij reflectiegesprekken? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Reflectiekaartjes/opdrachten 0,00 % 0 20 % 1 

Een doorgaande lijn (methode) in school, bijv. 
portfolio 

0,00 % 0 0 % 0 

Reflectie op de (week)taak 60,00 % 3 20 % 1 

Overige 40,00 % 2 60 % 3 

Totaal aantal respondenten 5 5 

 
8. Met betrekking tot welk aspect is een reflectiegesprek volgens jou het meest zinvol? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Inhoud 0,00 % 0 0 % 0 

Aanpak 40,00 % 2 0 % 0 

Beleving 40,00 % 2 20 % 1 

Overige 20,00 % 1 80 % 4 

Totaal aantal respondenten 5 5 

 
9. In welke fase van het leerproces voer je meestal het reflectiegesprek? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Vooraf 0,00 % 0 0 % 0 

Tijdens 0,00 % 0 0 % 0 

Na 100,00 % 5 80 % 4 

Overige 0,00 % 0 20 % 1 

Totaal aantal respondenten 5 5 
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10. Reflectie ”gesprekken” kunnen zich op 3 niveaus afspelen. Welk niveau heeft jouw voorkeur? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

De leraar reflecteert met leerling(en) 40,00 % 2 20 % 1 

De leerlingen reflecteren met elkaar 60,00 % 3 0 % 0 

De leerling reflecteert individueel (bijv. m.b.v. 
reflectiekaartjes) 

0,00 % 0 0 % 0 

Overige 0,00 % 0 80 % 4 

Totaal aantal respondenten 5 5 
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Hagenpoort 
  
1.Hoe vaak voer je met leerlingen een reflectiegesprek? 

 
Antwoordkeuzen Reacties Reacties 

Dagelijks 9,09 % 1 28,57 % 2 

Een paar keer per week 54,55 % 6 57,14 % 4 

Een keer per week 18,18 % 2 14,29 % 1 

Overige 18,18 % 2 0 % 0 

Totaal respondenten 11 7 

 
2. Wat is de reden dat je niet vaker een reflectiegesprek met leerlingen voert? 

 
Antwoordkeuzen Reacties Reacties 

Geen tijd voor 54,55 % 6 57,14 % 4 

Niet belangrijk genoeg 0,00 % 0 0 % 0 

Voel me hierin niet capabel 9,09 % 1 0 % 0 

Overige 36,36 % 4 42,86 % 3 

Totaal respondenten 11 7 

 
3. Waar dragen reflectiegesprekken volgens jou vooral aan bij? 

 
Antwoordkeuzen Reacties Reacties 

Aan betere leerprestaties 18,18 % 2 0 % 0 

Aan een betere relatie met de leerling 0,00 % 0 14,29 % 1 

Aan een betere werkhouding/motivatie 72,73 % 8 57,14 % 4 

Overige 9,09 % 1 28,57 % 2 

Totaal respondenten 11 7 
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4. In hoeverre beschik je over de vaardigheden om reflectiegesprekken te voeren? 

 
Antwoordkeuzen Reacties Reacties 

Ja, die heb ik 36,36 % 4 57,14 % 4 

Nee, dat zou ik moeten leren 27,27 % 3 0 % 0 

Ik weet het niet 18,18 % 2 0 % 0 

Overige 18,18 % 2 42,86 % 3 

Totaal respondenten 11 7 

 
5. In hoeverre passen reflectiegesprekken bij de onderwijskundige visie van je school? 

 
Antwoordkeuzen Reacties Reacties 

Past helemaal niet 0,00 % 0 0 % 0 

Past heel goed 90,91 % 10 100 % 7 

Met enige moeite, zou het inpasbaar moeten zijn 9,09 % 1 0 % 0 

Overige 0,00 % 0 0 % 0 

Totaal respondenten 11 7 

 
6. Wat heb jij nodig om op een effectieve manier reflectiegesprekken te voeren? 

 
Antwoordkeuzen Reacties Reacties 

Meer kennis 18,18 % 2 0 % 0 

Meer (gespreks)vaardigheden 45,45 % 5 42,86 % 3 

Een andere houding ten aanzien van 
reflectiegesprekken 

0,00 % 0 0 % 0 

Overige 36,36 % 4 57,14 % 4 

Totaal respondenten 11 7 
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7. Welke (leer)middelen zet je in bij reflectiegesprekken? 

 
Antwoordkeuzen Reacties Reacties 

Reflectiekaartjes/opdrachten 0,00 % 0 14,29 % 1 

Een doorgaande lijn (methode) in school, bijv. 
portfolio 

0,00 % 0 0 % 0 

Reflectie op de (week)taak 72,73 % 8 57,14 % 4 

Overige 27,27 % 3 28,57 % 2 

Totaal respondenten 11 7 

 
8. Met betrekking tot welk aspect is een reflectiegesprek volgens jou het meest zinvol?

 
Antwoordkeuzen Reacties Reacties 

Inhoud 0,00 % 0 0 % 0 

Aanpak 36,36 % 4 42,86 % 3 

Beleving 27,27 % 3 28,57 % 2 

Overige 36,36 % 4 28,57 % 2 

Totaal respondenten 11 7 

 
9. In welke fase van het leerproces voer je meestal het reflectiegesprek? 

 
Antwoordkeuzen Reacties Reacties 

Vooraf 9,09 % 1 0 % 0 

Tijdens 9,09 % 1 14,29 % 1 

Na 63,64 % 7 42,86 % 3 

Overige 18,18 % 2 42,86 % 3 

Totaal respondenten 11 7 
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10. Reflectie ”gesprekken” kunnen zich op 3 niveaus afspelen. Welk niveau heeft jouw voorkeur? 

 
Antwoordkeuzen Reacties Reacties 

De leraar reflecteert met leerling(en) 27,27 % 3 28,57 % 2 

De leerlingen reflecteren met elkaar 45,45 % 5 28,57 % 2 

De leerling reflecteert individueel (bijv. m.b.v. 
reflectiekaartjes) 

0,00 % 0 0 % 0 

Overige 27,27 % 3 42,86 % 3 

Totaal 11  
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Bijlage 11B – Grafische weergave nul- en eindmetingen 

totaal 

 
1.Hoe vaak voer je met leerlingen een reflectiegesprek? 
 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Dagelijks 11,43 % 4 26,09 % 6 

Een paar keer per week 48,57 % 17 39,13 % 9 

Een keer per week 14,29 % 5 26,09 % 6 

Overige 25,71 % 9 8,70 % 2 

Totaal respondenten 35 23 

Overgeslagen 1  

 
2. Wat is de reden dat je niet vaker een reflectiegesprek met leerlingen voert? 
 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Geen tijd voor 41,67 % 15 52,17 % 12 

Niet belangrijk genoeg 0 % 0 0 % 0 

Voel me hierin niet capabel 8,33 % 3 4,35 % 1 

Overige 50 % 18 43,48 % 10 

Totaal respondenten 36 23 

 
3. Waar dragen reflectiegesprekken volgens jou vooral aan bij? 
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Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Aan betere leerprestaties 11,11 % 4 4,35 % 1 

Aan een betere relatie met de leerling 2,78 % 1 4,35 % 1 

Aan een betere werkhouding/motivatie 58,33 % 21 60,87 % 14 

Overige 27,78 % 10 26,09 % 6 

Totaal respondenten 36 22 

Overgeslagen  1 

4. In hoeverre beschik je over de vaardigheden om reflectiegesprekken te voeren? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Ja, die heb ik 27,78 % 10 43,48 % 10 

Nee, dat zou ik moeten leren 19,44 % 7 8,70 % 2 

Ik weet het niet 13,89 % 5 8,70 % 2 

Overige 38,89 % 14 39,13 % 9 

Totaal respondenten 36 23 

 
5. In hoeverre passen reflectiegesprekken bij de onderwijskundige visie van je school?

 
Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Past helemaal niet 0 % 0 0 % 0 

Past heel goed 97,22 % 35 100 % 23 

Met enige moeite, zou het inpasbaar moeten zijn 2,78 % 1 0 % 0 

Overige 0 % 0 0 % 0 

Totaal respondenten 36 23 

 
6. Wat heb jij nodig om op een effectieve manier reflectiegesprekken te voeren? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Meer kennis 19,44 % 7 13,04 % 3 

Meer (gespreks)vaardigheden 41,67 % 15 34,78 % 8 

Een andere houding ten aanzien van 
reflectiegesprekken 

8,33 % 3 4,35 % 1 

Overige 30,56 % 11 47,83 % 11 

Totaal respondenten 36 23 
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7. Welke (leer)middelen zet je in bij reflectiegesprekken? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Reflectiekaartjes/opdrachten 2,78 % 1 8,70 % 2 

Een doorgaande lijn (methode) in school, bijv. 
portfolio 

11,11 % 4 0 % 0 

Reflectie op de (week)taak 50 % 18 52,17 % 12 

Overige 36,11 % 13 39,13 % 9 

Totaal respondenten 36 23 

 
8. Met betrekking tot welk aspect is een reflectiegesprek volgens jou het meest zinvol?

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Inhoud 8,33 % 3 8,70 % 2 

Aanpak 36,12 % 13 30,43 % 7 

Beleving 22,22 % 8 21,74 % 5 

Overige 33,33 % 12 39,13 % 9 

Totaal respondenten 36 23 

 
9. In welke fase van het leerproces voer je meestal het reflectiegesprek? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

Vooraf 8,33 % 3 0 % 0 

Tijdens 2,78 % 1 13,04 % 3 

Na 69,45 % 25 56,52 % 13 

Overige 19,44 % 7 30,43 % 7 

Totaal respondenten 36 23 
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10. Reflectie ”gesprekken” kunnen zich op 3 niveaus afspelen. Welk niveau heeft jouw voorkeur? 

 
 

Antwoordkeuzes Reacties nulmeting Reacties eindmeting 

De leraar reflecteert met leerling(en) 36,11 % 13 30,43 % 7 

De leerlingen reflecteren met elkaar 25 % 9 21,74 % 5 

De leerling reflecteert individueel (bijv. m.b.v. 
reflectiekaartjes) 

2,78 % 1 0 % 0 

Overige 36,11 % 13 47,83 % 11 

Totaal respondenten 36 23 
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