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Vraag 

Wat is er uit empirisch onderzoek bekend over effectieve begeleiding van volwassenen bij 
de ontwikkeling van reflectieve vaardigheden, die zij als zij-instromer van de PABO 
kunnen toepassen? 

 
Kort antwoord 
Docenten moeten reflectieve vaardigheden bezitten om op het eigen functioneren te 
kunnen terugkijken, maar vooral om dit anderen te kunnen aanleren. Er is weinig 
specifiek onderzoek gedaan naar hoe men reflectieve vaardigheden onder volwassenen 
kan aanleren. Onderzoek naar het toepassen van reflectieve vaardigheden door 
volwassenen tijdens een leerproces geeft hiervoor echter wel inzichten. Het aanleren van 
reflectieve vaardigheden blijkt niet leeftijdsafhankelijk te zijn, maar eerder van het 
individu in interactie met de omgeving. Hierbij staat de lerende centraal en is een goede 
relatie tussen de lerende en de begeleider van belang. Daarnaast staat het begeleiden en 
realiseren van een constructief leerproces voorop. De leercyclus van Kolb of het model 
van transformationeel leren van Mezirow lijken mogelijke werkwijzen om het aanleren 
van reflectieve vaardigheden bij onder andere volwassenen effectief te kunnen 
begeleiden. 

 
Toelichting antwoord 
Reflectie lijkt één van de essentiële vaardigheden te zijn bij het aanleren en eigen maken 
van nieuwe competenties. In veel beroepen kan door te reflecteren het eigen 
functioneren verbeterd worden. Met name docenten moeten reflectieve vaardigheden 
bezitten om op het eigen functioneren te kunnen terugkijken, maar vooral om dit 
anderen te kunnen aanleren. Vraag is hoe men docenten (in opleiding) op de meest 
effectieve wijze kan begeleiden in het eigen maken van reflectieve vaardigheden. 
Aangezien er redelijk veel zij-instromers binnen de docentopleidingen zijn, is het van 
belang om vast te stellen of dit een andere vorm van begeleiding vraagt dan van de 
reguliere studenten.     
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Reflectie: wat houdt het in? 
Reflectie houdt in, dat men nadenkt over hoe het eigen functioneren verbeterd kan 
worden (Luken, 2010). Reflectie is in feite een vorm van zelfevaluatie. Volgens Lakerveld 
en Caals (2006) is zelfevaluatie een leerproces dat leidt tot vernieuwing van werk- en/of 
leerprestaties. Hier kunnen een aantal expliciete doelen aan verbonden zijn, zoals 
(Lakerveld en Caals, 2006): 

 Verbeteren van een lopend traject. 
 Zich leren voor te bereiden (individueel of collectief) op toekomstige initiatieven. 
 Persoonlijk leren en professionele groei. 
 Bevindingen delen en deze transparanter maken. 
 Een verklaring vinden voor problemen die zich voordoen. 

Korthagen en Vasalos (2005) onderscheiden 6 niveaus van reflectie (gebaseerd op het 
model van Bateson) die garant staan voor een optimale reflectie en dus een optimaal 
leerproces (zie figuur 1), te weten: 

 Omgeving 
 Gedrag 
 Competenties 
 Overtuigingen 
 Identiteit 
 Missie 

 
Figuur 1: Niveaus van reflectie gebaseerd op model van Bateson  

volgens Korthagen en Vasalos (2005) 

 
 
Als men tot de twee diepste lagen van reflectie kan komen, te weten identiteit en missie 
dan spreekt men van kernreflectie (Korthagen en Vasalos, 2005). Volgens Korthagen en 
Vasalos (2005) worden ‘problemen’ in de praktijksituatie pas echt opgelost als deze twee 
lagen bereikt worden. Het is wel afhankelijk van de ‘zwaarte’ van het ‘probleem’ hoe diep 
de reflectie moet gaan. In sommige gevallen is het voldoende om alleen de eerste vier 
niveaus van reflectie te doorlopen.  
Reflectie zorgt er uiteindelijk voor, dat professionals zich ontwikkelen van ‘onbewust 
onbekwaam’ naar ‘bewust onbekwaam’ (Berger en Kleine, 2013). Hierdoor kan men aan 
de slag gaan met het optimaliseren van het eigen functioneren. Onderzoek van Zuljan et 
al. (2011) laat zien, dat wil men dat bereiken er juist bij de opleiding voor docenten meer 
aandacht zou moeten zijn voor onderdelen als probleemgestuurd leren, het gebruik van 
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praktische ervaringen en groepsopdrachten. Luken (2010) geeft echter aan, dat 
reflecteren voor veel lerenden te moeilijk is en dat het niet vaststaat of het is aan te 
leren.  
 
Verschil van reflectief vermogen per leeftijdsgroep 
Vraag is of het vermogen tot reflectie verschilt voor jongeren en ouderen. Dat zou 
kunnen samenhangen met de levensfase waarin men zich bevindt. Carstensen (1995, 
1998, 2006) geeft aan, dat jongeren en jongvolwassenen bijvoorbeeld eerder keuzen 
maken op basis van kennis, terwijl kinderen en ouderen dat eerder doen op basis van 
emoties. Volgens Luken (2010) blijkt uit onderzoek, dat het merendeel van zowel 
leerlingen en studenten als docenten niet graag reflecteert en het ook niet goed kan. 
Echter oudere en hogeropgeleide mensen lijken iets meer te reflecteren dan jongeren 
(Luken, 2010). Er zijn dus weinig aanwijzingen, dat reflectie afhankelijk is van leeftijd en 
verschilt voor jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. 
 
Het effectief toepassen van reflectieve vaardigheden onder volwassenen: hoe? 
Er is weinig specifiek onderzoek gedaan naar de impact van het aanleren van reflectieve 
vaardigheden onder volwassenen. Er is echter wel onderzoek verricht naar een effectieve 
wijze van toepassen van reflectieve vaardigheden door volwassenen tijdens een 
leerproces. Dit geeft handvatten voor het aanleren en toepassen van reflectieve 
vaardigheden onder volwassenen. Kolb (1984) heeft gebaseerd op het concept ‘leren 
door ervaring’ een leercyclus van vier stappen opgesteld, waarbij onder andere reflectie 
centraal staat. Na een concrete ervaring volgt observatie en reflectie over die ervaring 
om vervolgens de situatie te abstraheren aan de hand van nieuwe theorieën. Daarna 
worden actieve experimenten in de eigen levenssituatie gedaan met de nieuw verworven 
inzichten. Dit leidt tot een nieuwe concrete ervaring waarover gereflecteerd wordt en zo 
is de cyclus rond. Men leert dus door reflectie op de eigen ervaringen. Jarvis (1987) heeft 
middels onderzoek aangetoond dat dit leerproces niet zo eenvoudig is, maar dat een 
werkelijke internalisatie van nieuwe perspectieven plaatsvindt na een aantal keren van 
uitproberen van nieuwe experimenten gevolgd door reflectie. Hij geeft namelijk aan dat 
mensen een nieuwe leerervaring ook kunnen afwijzen en daar niet over willen 
reflecteren, bijvoorbeeld door vermoedens van falen. 
Een tweede benadering om reflectie aan te leren is het model van transformationeel 
leren van Mezirow. Volgens onderzoek kan dit een adequate manier van reflecteren zijn 
(Taylor, 2000). Mezirow (1997) geeft aan dat elke lerende eigen (praktijk)ervaringen 
heeft en dat middels reflectie er nieuwe (leer)ervaringen gecreëerd worden die een 
bepaalde output opleveren. De lerende gebruikt deze leerervaringen om zijn of haar 
dagelijkse praktijk bij te stellen aan de hand van de nieuwe kennis, vaardigheden en 
veranderde houding. Hierbij worden de volgende stappen doorlopen: 
1. Desoriënterend dilemma: wat is niet gegaan zoals ik het wilde? 
2. Zelfbestudering: wat heeft dat met mij en mijn handelen te maken? 
3. Kritische toets van veronderstellingen: wat zijn mijn stokpaardjes en zou anders 

kunnen? 
4. Herkenning van wat anderen in hetzelfde proces doormaken: hoe doen anderen dat? 
5. Opties verkennen: wat zou ik anders kunnen doen? 
6. Actieplan formuleren: hoe ga ik het in de praktijk brengen? 
7. Re-integratie in het leven: hoe zorg ik dat deze handelswijze onderdeel van mijn 

leven wordt? 
Taylor (2000) heeft onderzoek uit de afgelopen decennia geanalyseerd, waarin het model 
van transformationeel leren werd getoetst. In praktisch elk onderzoek blijkt het model 
goed te werken. Een enkeling geeft aan dat de stappen van het model elkaar niet strikt 
opvolgen en anders lopen of dat het model teveel afhankelijk is van de lerende zelf en 
zijn of haar situatie. Maar de meesten bevestigen de werkbaarheid van het model en 
geven aan dat het leerproces van volwassenen op deze wijze haar vruchten afwerpt 
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(Taylor, 2000). Naast rationaliteit is er namelijk ook ruimte voor affectie om het 
leerproces van volwassenen te beïnvloeden, waardoor het leren niet louter op het denken 
gebaseerd is (Taylor, 2000). Dit model kan worden toegepast in diverse werkvormen 
voor het aanleren van reflectieve vaardigheden. Naast het volgen van een cursus, 
training, collegiale consultatie en loopbaanbegeleiding zijn drie vormen van reflectie die 
volgens Berger en Kleine (2013) effect hebben, te weten: 
 Supervisie: zorgt voor grotere mate van tevredenheid op het werk, een groter 

zelfinzicht, betrokkenheid met de organisatie en een toename van persoonlijke 
effectiviteit. Voorwaarden zijn dat de supervisor ervoor zorgt dat de lerende zijn 
taken goed kan uitvoeren, aansluit bij de emotionele behoefte van de lerende en 
aandacht heeft voor de samenwerking en de relatie met de lerende. 

 Intervisie: zorgt voor kennisvermeerdering en inzage in eigen handelen. 
 Coaching en werkbegeleiding: zorgt voor het maken van weloverwogen 

beslissingen, het vergroten van de werktevredenheid, het bereiken van doelen 
(met betrekking tot effectief leidinggeven) en het verbeteren van de effectiviteit 
en vaardigheden van de professional. Hierbij moet men oog hebben voor de 
kwaliteit van de relatie met de lerende, waarbij de persoon van de lerende en de 
coach zelf van invloed zijn op het resultaat. 

 
Voorwaarden voor het toepassen van reflectieve vaardigheden voor 
volwassenen 
Hoewel er weinig specifiek onderzoek is gedaan naar hoe men reflectieve vaardigheden 
onder volwassenen kan aanleren, is wel onderzocht hoe men reflectieve vaardigheden 
tijdens een leerproces voor volwassenen kan toepassen of eigen laten maken. Wil men 
een optimale leersituatie voor volwassenen creëren, waarbij zij zich reflectieve 
vaardigheden eigen kunnen maken, dan zal men de lerende centraal moeten stellen en 
moeten zorgen voor een goede relatie met de lerende (Berger en Kleine, 2013; Lakerveld 
en Caals, 2006; Luken 2010). Daarnaast zijn er volgens Lakerveld en Caals (2006) en 
Luken (2010) een aantal concrete zaken waar aandacht aan besteed moet worden om 
ervoor te zorgen, dat het leerproces op zich goed verloopt, zoals: 

 er moet aandacht voor het beginnen en het beëindigen zijn (Luken, 2010); 
 het moet onderdeel van een cyclus zijn (Luken, 2010); 
 besluiten moeten werkbaar zijn (Lakerveld en Caals, 2006); 
 taken moeten toegekend worden (Lakerveld en Caals, 2006); 
 er moet een tijdsplanning gemaakt worden (Lakerveld en Caals, 2006); 
 de vooruitgang moet opgevolgd worden (Lakerveld en Caals, 2006). 

Hoewel deze voorwaarden op het individu gericht zijn, speelt ook de omgeving een rol. 
Ruland en Ahern (2007) hebben bijvoorbeeld voor verpleegkundigen in opleiding een 
beproefde werkwijze bedacht, waarbij verpleegkundigen reflecteren door over hun 
leerproces te schrijven. Hieruit bleek, dat het juist constructief was om het met andere 
deelnemers te bespreken en gezamenlijk te bekijken hoe de nieuwe geleerde kennis en 
kunde geïmplementeerd kan worden (Ruland en Ahern, 2007). Reflectie is dus een 
leerproces wat individueel wordt ingezet, maar juist in interactie met anderen wordt 
toegepast. 
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Meer weten? 

http://volwassenenleren.nl/jack-mezirow-transformationeel-leren/ 

http://volwassenenleren.nl/de-leercyclus-van-kolb/ 

 

Onderwijssector 

MBO, HBO, Volwassenenonderwijs 

  
Trefwoorden 

Reflectie, docent, volwasseneneducatie, leven lang leren, docentopleiding 
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