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Vraag 
Zijn er effectieve werkwijzen om kinderen van 4 tot 6 jaar te stimuleren tot reflectie op 
hun eigen leerproces? 
 
Kort antwoord 
Of kleuters al kunnen reflecteren op hun eigen leerproces hangt samen met drie 
factoren: de ontwikkeling van enkele voorwaardelijke vaardigheden: taalvaardigheid, het 
bezit van Theory of mind en executieve vaardigheden. Als deze zijn ontwikkeld, 
vergemakkelijkt dat de ontwikkeling van zelfreflectie.  
Kleuters kunnen het beste onmiddellijk na een activiteit reflecteren. Verder terugkijken is 
voor hen moeilijk, omdat hun episodisch geheugen daarvoor onvoldoende is ontwikkeld. 
Als hulpmiddel kan eventueel gebruik gemakt worden van een video waarop de leerling 
een activiteit uitvoert waarop gereflecteerd wordt.  
 
Toelichting antwoord 
 
Achtergrond van de vraag 
Aanleiding voor de vraag is dat de school driehoeksgesprekken voert met leerling, ouders 
en leerkracht, waarin de leerlingen reflecteren op hun leerervaringen over een periode 
van enkele weken. Deze gesprekken worden gevoerd met kinderen uit de bovenbouw, 
maar nog niet met de onderbouw. De school vraagt zich af of dit mogelijk is en hoe dit 
zou moeten gebeuren.  
 
Reflecteren is belangrijk voor het leerproces 
Reflecteren is het nadenken over het eigen leerproces door terug te blikken op eigen 
handelen en ervaringen én gebaseerd daarop keuzes te maken voor het volgende 
leerproces (Kostons e.a., 2014). Reflecteren is  van belang voor het ontwikkelen van 
zelfregulerend leren. Dit houdt in dat een leerling zijn eigen leren vormgeeft door het 
stellen van doelen, het kiezen voor strategieën voor het behalen van deze doelen en 
vervolgens het leerproces te monitoren en te reguleren. Dit alles vereist controle van het 



 
 
 

 
 

denken, de motivatie en het gedrag (Zeidner & Stoeger, 2019). Zelfreflectie helpt om die 
controle te ontwikkelen. 

Zelfreflectie bij kleuters afhankelijk van drie factoren 
Het is nog geen uitgemaakte zaak of jonge kinderen al in staat zijn tot zelfreflectie of dat 
dit vermogen pas later tot ontwikkeling komt (Lai, 2011). Schraw en Moshman (1995) 
stellen op basis van theorie en onderzoek binnen de ontwikkelingspsychologie dat 
kinderen pas vanaf zes jaar accuraat over zichzelf als lerende kunnen nadenken. In een 
andere review van de literatuur wordt echter geconcludeerd dat jonge kinderen al wel 
kunnen nadenken over hun denken en bovendien eerste aanwijzingen laten zien van 
cognitieve regulatie, het kunnen controleren van het eigen denken (Lai, 2011).  

De schijnbaar tegenstrijdige bevindingen uit onderzoek zijn mogelijk verklaarbaar 
doordat de ontwikkeling van zelfreflectie (en metacognitie in het algemeen) niet altijd op 
dezelfde manier verloopt. Deze ontwikkeling hangt samen met drie factoren: de 
taalvaardigheid, de ontwikkeling van ‘Theory of Mind’ en de capaciteit van executieve 
functies. Als deze drie zijn ontwikkeld, vergemakkelijkt dat de ontwikkeling van 
zelfreflectie. Elk van de drie factoren lichten we hieronder toe.  

1. Een goede taalvaardigheid op driejarige leeftijd is een voorspeller van het kunnen 
nadenken over het eigen denken op vijfjarige leeftijd (Schneider, 2008). Daarnaast is 
een goede taalvaardigheid nodig om vragen over het eigen denken te begrijpen en 
het denken te verwoorden (Whitebread e.a., 2009). 

2. Een tweede factor is de Theory of Mind, het vermogen om niet alleen te denken 
vanuit het eigen perspectief, maar ook vanuit het perspectief van de ander 
(Schneider, 2008). De ontwikkeling van de Theory of Mind begint met het herkennen 
van emoties en gedachten van zichzelf. Van daaruit ontwikkelt het kind het vermogen 
om deze gevoelens te kunnen herkennen en benoemen bij anderen (Blair, 2005). De 
Theory of Mind ontwikkelt zich bij de meeste kinderen zonder dat er speciale 
interventies nodig zijn. Voor kinderen waarvoor dat niet geldt, bijvoorbeeld kinderen 
met een Autistisch Spectrum Stoornis (ASS), zijn er effectieve trainingen ontwikkeld 
(Adibsereshki e.a., 2015). 

3. De derde factor is de ontwikkeling van executieve functies, zoals impulsbeheersing, 
mentale flexibiliteit en ‘updaten’, dat wil zeggen het monitoring van stappen in het 
denkproces. Deze functies zijn nodig om te plannen en processen aan te sturen en 
zijn daardoor van invloed op het controleren van het eigen denken (Leseman, 2010; 
Miyake e.a., 2000). Op basis van zijn onderzoek stelt Leseman dat executieve 
functies geoefend kunnen worden, bijvoorbeeld door kinderen na een leeractiviteit te 
laten vertellen wat ze hebben gedaan. Zodoende worden planningsvaardigheden en 
zelfsturing bevorderd. 

Sommige onderzoeken wijzen erop dat de ontwikkeling van de drie genoemde factoren 
onderling samenhangt. Zowel taalvaardigheid als executieve functies dragen bij aan de 
ontwikkeling van de Theory of Mind (Carlson & Moses, 2011) en daarmee (indirect) aan 
het vermogen om te reflecteren.  



 
 
 

 
 

Keuzes maken op basis van reflectie vanaf bovenbouw basisschool 
Reflecteren omvat naast terugkijken ook het maken van keuzes voor het volgende 
leerproces. Dit vraagt nog meer van de cognitieve ontwikkeling van kinderen dan 
terugblikken op het eigen handelen. Het kunnen vertalen van de reflectie in nieuwe 
leeractiviteiten is afhankelijk van het kunnen plannen, een andere metacognitieve 
vaardigheid. Schraw en Moshman (1995) stellen op basis van de ontwikkelings-
psychologische literatuur dat het ontwikkelen van planningsvaardigheden pas op latere 
leeftijd plaatsvindt, na het tiende levensjaar. Pas dan ontwikkelen leerlingen stapsgewijs 
de vaardigheid om hun eigen leren te reguleren. Schneider en Lock (2002) concluderen 
op basis van onderzoek dat kinderen vanaf twaalf jaar goede beslissingen kunnen maken 
over het toepassen van verschillende strategieën die wisselen in effectiviteit.  

Reflecteren over een lange periode niet goed mogelijk voor kleuters  
Relevant voor de beantwoording van deze vraag is ook of kinderen kunnen reflecteren 
over een langere periode, bijvoorbeeld van enkele weken. Voor kinderen jonger dan zes 
jaar is dit moeilijk, omdat ze nog niet goed in staat zijn om specifieke gebeurtenissen uit 
het verleden terug te halen. Hun episodisch geheugen is nog onvoldoende ontwikkeld 
(Tulving, 1983). Bij het zich herinneren van gebeurtenissen blijkt het reconstrueren van 
de activiteit de beste strategie (Friedman, 1993). Uit een laboratoriumstudie met 
herhaalde metingen blijkt dat kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar zich hierin nog 
moeten ontwikkelen, zowel in het kunnen ophalen van de gebeurtenis zelf als van het 
moment en de plaats van de gebeurtenis (Bauer e.a., 2012; Pathman e.a., 2013).  
Meer ontwikkelde kinderen kunnen het juiste moment en de plaats van een gebeurtenis 
reconstrueren, door relevante informatie uit de context te benutten. Als kinderen zich 
bijvoorbeeld herinneren dat er sneeuw lag tijdens de activiteit, concluderen ze dat het in 
de winter plaatsvond. 
  
Reflecteren lukt kleuters het beste onmiddellijk na een activiteit  
Vanwege het beperkte episodisch geheugen van kleuters, kan reflectie het beste 
plaatsvinden onmiddellijk na een activiteit. Als hiermee dagen of zelfs weken wordt 
gewacht, is reflectie niet meer zinvol. Wel is het mogelijk hulpmiddelen in te zetten om 
jonge kinderen te helpen zich gebeurtenissen te herinneren. Robson (2016) stelde op 
basis van een onderzoek onder 29 kinderen vast dat kinderen van 4 en 5 jaar konden 
reflecteren op hun eigen activiteit, wanneer een leraar daarover met hen sprak aan de 
hand van een video waarop de leerling die activiteit uitvoerde. Op deze manier werd het 
werkgeheugen niet belast met het zich herinneren van de activiteit, zodat het kind zijn 
gehele denkvermogen kan besteden aan het terugkijken op de activiteit en het 
verwoorden van het handelen.  
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