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Kritisch kunnen 
reflecteren op 
het proces en 
de resultaten

Reflectie is een 
"aanhoudende, actieve en 
zorgvuldige beschouwing 
van elke overtuiging of 
vermeende vorm van 
kennis in het licht van de 
gronden die deze 
ondersteunen en de 
verdere conclusies waartoe 
zij leidt" (Dewey, 1993).

In het onderwijs zijn 
verschillende praktijken van 
Reflectief onderwijs 
gericht op het bevorderen 
van Reflectie als "een 
proces waarbij leraren 
nadenken over hun 
onderwijspraktijk, 
analyseren hoe iets werd 
onderwezen en hoe de 
praktijk zou kunnen worden 
verbeterd of veranderd voor 
betere leerresultaten" 
(Mathew et al., 2017).

Reflectie kan verder worden 
ingedeeld in 4 subgroepen 
(Ghaye, 2011):

1. Reflectie-IN-actie:
Nadenken over wat je doet terwijl 
je het doet in een bepaalde 
context of plaats (improvisatie).
2. Reflectie-ON-praktijk:
Nadenken na een gebeurtenis, 
gericht op wat van betekenis was. 
3. Reflectie-VOOR-actie:
Plannen maken om jezelf en je 
onderwijspraktijk te verbeteren.
4. Reflectie-met-actie:
Concrete stappen ondernemen 
om jezelf en je lespraktijk te 
verbeteren, alleen of in 
groepsverband.

1. In Virtuele Leeromgevingen (VLE's) 
zijn de interacties beperkt en dit kan de 
ruimte voor improvisatie (Reflectie-IN-
actie) verminderen;

2. Opnames geven leraren de 
gelegenheid om meer in detail na te 
denken over de resultaten van hun 
onderwijs (Reflectie-op-praktijk);

3. Leerkrachten moeten meer nadenken 
over het soort omgeving dat ze willen 
creëren door het gebruik van 
verschillende digitale/webinstrumenten
(Reflectie-VOOR-actie);

4. Voor reflectie-bij-actie zijn wellicht 
hogere technische vaardigheden nodig 
om nieuwe onderwijspraktijken toe te 
passen;
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Herwerking van de cyclus van Gibbs (1998)

Digkey
Houdingen 
Structuur 
Sjabloon

Algemene 
vaardigheid

1
VOORGESTELD

TECHNISCH /THEORETISCH

KADERS

1. Beschrijving-Feiten
Wat is er gebeurd?

2. Beschrijving-
Gedachten

Wat waren je 
gedachten en 
gevoelens?

3. Evaluatie
Hoe beïnvloeden de 
feiten en gedachten 

elkaar?

4. Analyse
Welke zin kan uit de 

situatie gehaald 
worden?

5. Conclusie
Wat wordt je focus om 

te verbeteren?

6. Actie
Als het weer zou 

gebeuren wat zou je 
dan doen of nodig 

hebben?
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VOORGESTELD

TECHNISCH /THEORETISCH

KADERS

Reflectieve praktijk van 
leraren in nationale 

normen

Reflectie als 
evaluatieproces

Leraren evalueren 
hun eigen 

onderwijs aan de 
hand van normen

Leraren evalueren 
hun eigen 

professionele 
kennis (bijv. 
inhoudelijke 

expertkennis) en 
vaardigheden aan 
de hand van de 

standaard.

Leraren evalueren 
hun leerplan en 

lesplannen aan de 
hand van normen 

en voorgeschreven 
inhoud

Reflectie als 
aanpassings-

proces

Leerkrachten 
reflecteren op 
instructie om 

aanpassingen te 
maken voor 

verschillende 
groepen leerlingen

Leraren reflecteren 
op het onderwijs 

om het te 
verbeteren

Leraren reflecteren 
op gegevens om 

onderwijs en leren 
aan te passen

Reflectie als 
samenwerkings-

proces

Leraren werken 
samen om na te 
denken over en 

verbeteringen aan 
te brengen in 

onderwijs en leren.

Leraren leiden 
andere leraren bij 

het nadenken over 
onderwijzen en 

leren

Leerkrachten leren 
van anderen en 
verbeteren hun 
praktijk (bijv. 

observeren en 
feedback geven)

Reflectie als 
transformatie-

proces

Leraren denken na 
over de sociale, 

politieke, ethische 
en morele 

kwesties in het 
onderwijs en 
passen hun 

denken aan naar 
aanleiding van de 

reflectie

Leerkrachten 
onderzoeken hun 
eigen houdingen 
en disposities en 

passen die zo 
nodig aan.

(Glasswell & Ryan, 2017)
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SOORT REFLECTIE BETEKENIS

1. Reflectie-IN-actie 1. Op een bepaalde werkplek;
2. Denken op je voeten, 

improvisatie

2. Reflectie-ON-praktijk 1. Na afloop;
2. Op iets belangrijks

3. Reflectie-VOOR-actie 1. Voor een reden of bepaald doel;
2. Het plannen van wat je gaat 

doen.

4. Reflectie-met-actie 1. Bewuste toekomstige actie;
2. Actie alleen of met anderen

4 subgroepen van reflectie

(Ghaye, 2011; p.6)

2
BELANGRIJKE ALGEMENE 

COMPONENTEN:KENNIS, HOUDINGEN, 

VAARDIGHEDEN, WAARDEN ETC.

10 actie-uitdaging
Uitdaging 1: Actieplan Alle actie moet worden geleid door een plan

Uitdaging 2: Toewijzen voor actie Voor doeltreffende actie moeten voldoende
middelen worden uitgetrokken

Uitdaging 3: Leiden tot actie Actie die tot verbetering leidt, moet goed worden
geleid, want veel hangt af van de uitoefening van
macht, invloed en overtuigingskracht.

Uitdaging 4: Versterken voor actie Wie of wat moet versterkt worden, wil Actie die
tot verbetering leidt een kans maken?

Uitdaging 5: Mobiliseren voor actie Actie heeft enthousiasme en gemotiveerde
mensen nodig om het initiatief te nemen en
gaande te houden.

Uitdaging 6: Opheldering voor actie Als je het personeel niet hebt uitgelegd waarom
ze anders moeten handelen, zullen ze
waarschijnlijk niet veranderen wat ze nu doen.

Uitdaging 7: Cultiveren voor actie Beter, dan gewoon anders, Actie vereist begrip
voor ieders gaven en talenten.

Uitdaging 8: Integreren voor actie Actie voor verbetering vereist vaak nieuwe en
andere manieren van werken om functionele
barrières (´We doen dit, op deze manier hier´) en
culturele barrières (´Dit is waarom we doen wat
we doen, elke dag, met degenen met wie we
werken´) te overwinnen.

Uitdaging 9: Draad voor actie Sommige acties vereisen de ondersteuning van
moderne (informatie)technologieën - snelle,
nauwkeurige, bruikbare en goed beheerde
informatie(kennis)systemen zijn vereist.

Uitdaging 10: Nieuwe energie voor actie Elke actie kost energie; energiebeheer en -
vernieuwing zijn belangrijk om vermoeidheid
tegen te gaan.

Bron: Redwood et al. (1999).
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