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Inleiding 
 

In de periode KEK1 heeft Akte2 met een team vanuit de drie cultuurnetwerken in Harlingen, 
Littenseradiel en Súdwest-Fryslân en externe specialisten onderzoek gedaan naar reflecteren in het 
primair onderwijs (PO). Naast het ontwikkelen van een reflectie-instrument Mijn Loep voor leerlingen is 
veel tijd gestoken in het onderzoeken van mogelijkheden om reflecteren door leerkrachten en leerlingen 
onderdeel te laten zijn van het cultuuronderwijs, vanuit de overtuiging dat reflecteren op waar je mee 
bezig bent een belangrijk onderdeel is van creativiteitsontwikkeling. 
 
In een vervolg op KEK1 heeft Akte 2 in de periode van KEK2 de kans gekregen om door te denken over 
reflectie in het PO, en dan niet vanuit Mijn Loep of andere (digitale) reflectie-instrumenten die in de 
afgelopen jaren ontwikkeld zijn, maar door breder te kijken: wat is er nodig om reflecteren onderdeel te 
laten zijn van cultuuronderwijs? Het plan was de knelpunten van leerkracht bij het reflecteren duidelijker 
in beeld te krijgen en daarvoor een doorgaande lijn met tools te ontwikkelen en een workshop voor 
leerkrachten voor reflecteren met kwaliteit dat provinciaal overdraagbaar is.  
 
Er is gestart met een literatuuronderzoek. Er zijn veel onderzoeken gevonden over reflectiemodellen in 
het PO, met daarin beschreven voorwaarden voor reflecteren met kwaliteit, welke competenties 
kinderen moeten hebben om te leren reflecteren en verschillende mogelijkheden om te reflecteren in de 
verschillende leeftijdsgroepen. Er is informatie verzameld over competenties die leerkrachten nodig 
hebben om met hun klas te kunnen reflecteren. Ook is er een uitgebreide toolkit gevonden met daarin 
allerlei reflectiewerkvormen. 
 
Na dit literatuuronderzoek heeft Akte 2 een aantal meimakkers en mensen die werkzaam zijn in de 
cultuureducatie bij elkaar geroepen om samen kijken wat er nodig is om reflecteren een plek te geven in 
het cultuuronderwijs. Omdat er al zoveel beschreven was leek het ontwikkelen van een doorgaande lijn 
met tools minder relevant. 
Bezig gaan met reflecteren in het onderwijs, gaat verder dan dit leergebied. Het vraagt een 
onderwijsinnovatie. Er zijn een aantal ontwikkelingen in het onderwijs zichtbaar waarbij reflecteren 
aansluit: kindgesprekken, talentgesprekken, scholen die vakgeïntegreerd willen gaan werken, scholen die 
werken met verhalend ontwerp en onderzoekend leren, scholen waar gefilosofeerd wordt met kinderen, 
scholen waarbij procesgericht gewerkt wordt met cultuureducatie en scholen die werken aan 
creativiteitsontwikkeling via de fases oriënteren, onderzoeken, uitwerken en evalueren.  
 
Er is besloten tot een fieldresearch waarbij de participanten van dit overleg optrekken met leerkrachten 
van scholen, om te kijken wat er al gebeurt en wat knelpunten zijn. We kiezen hierbij voor ‘voortrekkers’, 
leraren van scholen die bezig zijn met een visie op onderwijs of cultuureducatie die zou kunnen 
aansluiten bij wat reflecteren vraagt. Om via hen inzichten te krijgen waar andere scholen hun voordeel 
mee kunnen doen. 
 
De bevindingen van het veldonderzoek vragen om verdere verdieping. In dit verslag is te lezen hoe we te 
werk gegaan zijn, wat we ontdekt hebben en welke vervolgstappen we nog willen maken.  
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1 Reflecteren en cultuuronderwijs 
 

Reflecteren vraagt tijd van de kinderen en van de leerkrachten. Veel leerkrachten hebben hun handen 
vol aan wat ze doen en denken doelgericht: dit kind moet straks naar groep 3. Dan moet hij dat en dat 
kunnen en dus moeten we hier nog aan werken. De werkdruk is hoog, programma’s worden als vol 
ervaren. Bewust reflecteren maakt voor veel scholen nog niet met regelmaat deel uit van hun onderwijs. 
Akte 2 ontwikkelde daarom Mijn Loep: een hulpmiddel voor leerlingen om te reflecteren en een digitaal 
portfolio op te bouwen. Een instrument waar ook culturele aanbieders in meegenomen werden. Daniëlle 
Poot  (2014) deed in het kader van haar opleiding CMV op de NHL, onderzoek naar dit instrument. Ze 
concludeerde dat Mijn Loep zorgde voor een betere afstemming tussen scholen en culturele aanbieders. 
De tijd die het reflecteren en het bijhouden van het portfolio in beslag nam was een punt van aandacht. 
Leerkrachten zijn nog niet overtuigd van het nut om er zoveel tijd in te willen steken (Poot, 2014). 
Landelijk en wereldwijd raken wel steeds meer leerkrachten overtuigd van de waarde van reflecteren. 
Werken met een portfolio is een vorm van reflecteren. We zien dat er vaker op scholen met portfolio’s 
gewerkt wordt. Kunstkade ontwikkelde Schoolfolio wat nu landelijk wordt aangeboden aan scholen.  Ook 
andere organisaties ontwikkelden instrumenten voor een digitaal portfolio. Er zijn de laatste jaren 
verschillende publicaties verschenen die aandacht besteden aan reflecteren. Van reflecteren met 
kleuters tot reflecteren om te leren leren.  
Reflecteren gaat verder dan cultuuronderwijs. Je moet tijd willen nemen om stil te staan bij wat je 
gedaan hebt, hoe je dat ervaren hebt, wat dit voor je betekent en wat je daarmee wilt in de toekomst. 
Het gaat om verbanden leren zien. Dat kan met betrekking tot jezelf maar ook met betrekking tot de 
wereld waarin je leeft.  
 
Reflecteren 
Reflecteren kun je leren. Daarmee kun je al vroeg beginnen. Van Kammen (2002) beschrijft de 
driewielermethode waarbij de leerkracht eerst ingaat op de inhoud, vervolgens praat over de situatie om 
daarna in te gaan op de vaardigheden en kwaliteiten van de leerling (Kammen, van, 2002). Wanneer er 
met kleuters eerst gepraat wordt over de situatie en de taak, is het gemakkelijker om een stap te maken 
naar vaardigheden en kwaliteiten. Wanneer foto’s gebruikt worden waarin de kleuter zichzelf ziet in een 
situatie, kan hij zich de activiteit en het proces gemakkelijker herinneren. (Kamps, 2018).  
Wijnen (2010) benoemt vier stappen in reflecteren met kleuters:  
Stap 1: vooruitkijken, terugkijken (concreet) 
Stap 2: beoordelen: wat ging goed of minder goed. 
Stap 3: oorzaak: hoe kwam dat? 
Stap 4: toekomst: wat kun je er aan doen? 
Jongste kleuters kunnen evalueren: terugkijken en waarderen (stap 1 en 2). Oudste kleuters kunnen 
reflecteren (tot en met stap 4). In haar onderzoek beschrijft ze hoe door gericht oefenen kinderen verder 
komen in het reflecteren. Jonge kinderen hebben niet het vermogen om zelfstandig te kunnen 
reflecteren. Daar hebben ze hulp van de leerkracht bij nodig (Wijnen, 2010).  
Er is verschil tussen evalueren en reflecteren. Bij evalueren het nog kan gaan over goed en fout, maar bij 
reflecteren is dat niet aan de orde en gaat het over wat je met de inzichten in een vergelijkbare context 
kunt doen (Fischer, 2017).  
Leerkrachten spelen een belangrijke rol in het leren reflecteren. De (verdiepings)vragen die ze stellen 
helpen leerlingen om verder te komen in hun denken van concreet naar abstract en van situatie 
gebonden naar meer overstijgend inzicht. Het leren reflecteren begint bij gestuurde reflectie om 
vervolgens toe te werken naar zelfstandige reflectie. Leerlingen uit het onderzoek van Tegelaar (2015) 
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geven aan dat ze een voorkeur hebben om afwisselend alleen, met de leerkracht of met andere 
leerlingen te reflecteren. Een belangrijke voorwaarde om tot reflectie te komen is dat de leerling zich 
veilig voelt (Tegelaar, 2015).  
Reflecteren met kinderen vraagt van de leerkracht om kinderen tijd te geven hun gedachten onder 
woorden te brengen. Ze moeten de kunst van het stellen van open vragen verstaan en zich empathisch 
en open kunnen opstellen naar de leerling. Ze moeten kunnen doorvragen, verduidelijkende vragen 
kunnen stellen en het kind terug kunnen geven wat hij heeft waargenomen op taakniveau, procesniveau, 
het niveau van zelfregulatie en het persoonlijke niveau. Dit teruggeven dient te gebeuren zonder 
waardeoordeel. Bij reflecteren is het zaak dat de leerling zelf  komt tot wat voor hem van werkelijk 
belang is om zo zicht te krijgen op de aanpak die hem verder helpen (Kamps, 2018; Ringelesteijn, van, 
2014; Korthagen en Lagerwei, 2011).  
 
 

 
Een kleuter en een kind van groep 8 denken samen na over de vraag: wat kan je nog meer met de staf van Sinterklaas. 
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Cultuuronderwijs en reflecteren 
De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft in 2014 het leerplankader voor kunstzinnige oriëntatie 
gelanceerd. De leerlijnen in het kader zijn competentiegericht en opgesteld vanuit de fasen van het 
creatief proces. Reflectie vormt de schil om alle fasen van het creatief proces heen. Betekenisgeving is 
het sleutelwoord in het kader; het gaat niet alleen om kennismaking met technieken uit de kunstvakken, 
maar ze leren deze in te zetten om betekenis te geven aan hun eigen bestaan en dat van anderen (SLO 
2014). Reflectie wordt door de SLO geduid als: 
 
Reflectie is het herinterpreteren van een waarneming, gebeurtenis, ervaring en kennis. Door het 
reflecteren wordt de waarneming geëvalueerd, geanalyseerd en in een nieuwe betekenisvolle context 
geplaatst. Reflectie is een vorm van nadenken: je overdenkt je keuzes en redenen en de structuur 
waarbinnen iets plaatsvindt of plaatsgevonden heeft. Reflecteren gebeurt tijdens het gehele creatieve 
proces: bij het oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. Bij het leerplankader kunstzinnige 
oriëntatie heeft reflecteren de volgende betekenis: leerlingen reflecteren op hun proces, hun product of 
door het beschouwen van kunstwerken en (cultureel) erfgoed (SLO 2014). 
 
Binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie zijn leerlingen in een (cyclisch) creatief proces bezig met  
produceren en/of reproduceren, receptie en reflectie. Deze fasen lopen in elkaar over en soms door 
elkaar heen. De vaardigheid reflecteren is onderdeel van iedere fase en zorgt ervoor dat de leerlingen 
gestimuleerd worden om na te denken over hun keuzes, de zeggingskracht van hun werk of de gebruikte 
materialen en technieken (SLO 2014). 
  
Leren reflecteren vindt plaats in onderlinge communicatie en in samenwerking tussen leerlingen: 
onderling overleg, discussie, het bepalen van standpunten, presenteren, over elkaar feedback geven en 
feedback ontvangen en over waarderen en beoordelen. Hierbij wordt een beroep gedaan op (sociale) 
vaardigheden.  
De aanvullende vaardigheden hierop zijn onder meer (Tegelaar, 2015 en Kooten & Koekoek z.d.) 
 
-  Abstractievermogen  
-  Analytisch vermogen  
-  Lerende, confronterende houding, nieuwsgierigheid en wilskracht  
-  Empathisch vermogen en weten hoe feedback te geven  
-  Werken in vrijheid aan een taak  
-  Het dragen van verantwoordelijkheid voor werk, jezelf, anderen en de groep,  
-  Het ontwikkelen van een zelfsturend vermogen  
-  Het samenwerken en samen leren.  
-  Het stellen van (eigen) doelen en het plannen van het werk, de lesinhoud, leeractiviteiten en 

werkvormen.  
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De monitor cultuureducatie primair onderwijs (2018), doet verslag van een onderzoek naar de landelijke 
ontwikkelingen in de cultuureducatie sinds 2015-2016 en in relatie tot het programma cultuureducatie 
met kwaliteit. In dit onderzoek geven leerkrachten de culturele ontwikkeling van leerlingen scores op de 
volgende onderdelen met de volgende percentages:  
 

        1 verbinding met het cultureel verleden  27%  
        2 passen culturele kennis en vaardigheden toe 25% 
        3 communicatieve/expressieve vaardigheden 75% 
        4 verbeeldingskracht en originaliteit  74% 
        5 vertonen evaluerend vermogen   35% 
        6 vertonen uitvoerend vermogen   71% 
        7 vertonen onderzoekend vermogen   57% 
        8 vertonen oriënterend vermogen.   57% 
 

             (Nooij, de Graauw, van Essen en van den Broek, 2018. P.68) 

 
De culturele vaardigheden 1, 2 en 5 scoren beduidend lager dan de rest. Winst valt te halen uit het 
leggen van verbindingen, evalueren en bewust toepassen van kennis en vaardigheden.  
Deze vaardigheden die nog wat minder ontwikkeld zijn, zijn vaardigheden die je inzet bij het reflecteren. 
Door aandacht te besteden aan reflecteren binnen cultuureducatie verwachten wij een kwaliteitsslag te 
maken, zeker als dat reflecteren zich richt op het verbinden van wat jij maakt met wat anderen (voor je) 
hebben gemaakt, of hoe wat jij maakt geïnspireerd is op wat anderen voor je hebben gemaakt.  
 
Cultuuronderwijs gaat over het geven van betekenis aan de wereld. Karin Kotte (2017) schreef een 
denkkader over procesgerichte didactiek in het cultuuronderwijs: de leerling onderzoekt de wereld op 
een creatieve manier. Deze didactiek leert de leerlingen om geen genoegen te nemen met het eerste 
antwoord dat ze vinden of bedenken, maar dat ze meerder mogelijkheden uitproberen, autonoom 
denken, buiten het kader durven gaan en onderbouwde keuzes maken. Het creëren van diverse 
mogelijkheden (divergeren), het reflecteren hierop en het maken van keuzes (convergeren) worden 
constant afgewisseld in een creatief proces. Samen tussentijds reflecteren en delen zorgt voor inspiratie 
en betrokkenheid (Kotte, 2017). 
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2 Plan van aanpak 
 
Bezig gaan met reflecteren bij cultuuronderwijs gaat verder dan alleen dit leergebied. Een enkele les in 
de week is niet voldoende om reflectie te stimuleren en een reflecterende houding aan te nemen.  
Er zijn een aantal ontwikkelingen in het onderwijs zichtbaar waardoor reflectie een meer substantiële rol 
krijgt, bijvoorbeeld het voeren van kindgesprekken of talentgesprekken dat steeds meer plaatsvindt. Ook 
op scholen waar gekozen is voor vakgeïntegreerd werken speelt reflecteren vaak een grotere rol omdat 
leerlingen binnen het onderwerp waar meerdere vakken aangehangen worden zelf onderzoek doen 
en/of een eigen insteek kiezen. Dat vraagt om een procesgerichte werkhouding en de leerkracht 
fungeert vaak als coach in het proces. 
Reflecteren vraagt om doordenken, dat gebeurt ook op scholen waar gefilosofeerd wordt met kinderen. 
We veronderstellen dat er een relatie is tussen onderwijsvisie en de plek die reflecteren inneemt in het 
onderwijs. Scholen die bij cultuureducatie het creatieve proces centraal stellen of/en ook bij andere 
vakken procesgericht werken, zullen naar verwachting reflectie meer stimuleren dan scholen waarbij 
productgericht gewerkt wordt.  
 
Voor dit onderzoek wil de onderzoeksgroep scholen kiezen die gekozen hebben om reflecteren met 
kinderen specifiek te benoemen in hun onderwijs.  Leerkrachten op deze scholen kunnen ons informatie 
geven over wat goed gaat en waar ze tegenaan lopen.   
 
 
Onderzoeksvraag  
Vanuit het bronnenonderzoek kunnen we stellen dat reflecteren een belangrijk bijdrage levert aan de 
kwaliteit van cultuuronderwijs. Bij het ontwikkelen van Mijn Loep bleek echter dat leerkrachten nog niet 
overtuigd waren van de waarde van reflecteren. Vanuit de informatie die hierover is verzameld weten 
we dat dit vooral te maken heeft met de tijdsinvestering die het vraagt.  
De onderzoeksgroep wil daarom graag inzicht verkrijgen in de percepties van leerkrachten ten opzichte 
van reflectie. Willen we als culturele steuninstellingen/aanbieders ondersteuning bieden, is het zaak dat 
we weten waar leerkrachten zelf de kansen en obstakels zien. 
 
Onderzoeksvraag: wij onderzoeken welke opvattingen leerkrachten in Friesland hebben over reflecteren, 
hoe ze nu vorm geven aan reflectie in de klas en welke kansen en obstakels ze daarbij ervaren, teneinde 
meer zicht te krijgen op hoe de leerkracht kan worden ondersteund om reflectie toe te passen bij 
cultuuronderwijs. 

De deelvragen die we beantwoorden zijn; 
 
- Wat is reflecteren voor de leerkrachten en wat willen ze ermee bereiken? (voorgesprek) 
- Hoe zijn de leerkrachten bezig met reflectie in de klas? (voorgesprek en observatie) 
- Welke voorwaarden zijn er volgens de leerkrachten nodig om de leerlingen te laten reflecteren? 
- Wat is in de observatie zichtbaar van wat de leerkracht heeft gezegd over reflectie? 
- Wat zegt de leerkracht zelf over de geobserveerde les? 
- Wat heeft de leerkracht zelf nodig om te reflecteren met kinderen? 
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Onderzoeksmethode  
De onderzoeksgroep heeft gekozen voor de methode veldonderzoek waarbij we directe informatie 
willen ophalen bij een aantal scholen. Iedere onderzoeker kiest een school die op de een of andere 
manier al bezig is met reflecteren. Het onderzoek op de school betreft een voorgesprek met de 
leerkracht, een lesobservatie en een nagesprek met de leerkracht. 
Alle onderzoekers werken met dezelfde vragen en observatiepunten (zie bijlage 1). 
Bij het bepalen van de focusgroep is rekening gehouden met de spreiding van leerkrachten over 
verschillende klassen. Alle onderzoekers doen verslag van de gesprekken en de observatie. 
De verslagen worden samengevoegd en de onderzoekers bespreken hun bevindingen.  
In een afsluitende vergadering worden gezamenlijk in grote lijnen conclusies getrokken en 
vervolgstappen benoemd. De rapportage wordt uitgewerkt door de projectleider. 
 
Onderzoeksgroep 
Inger van Til, meimakke,r Keunstwurk, Leeuwarden 
Willy Bergsma, meimakker, Keunstwurk, Leeuwarden 
Annemarie van der Reijden, meimakker, Akte 2 Sneek 
Judith Mulder, cultuurcoach, Kunstkade, Leeuwarden 
Redmer Bax, aanbieder in Sudwest Fryslan, Bax Kunst, Sneek 
Elly van den Brand, coach cultuureducatie, Vuur voor Cultuur, Sneek  
 
Focusgroep 
OBS De Zwetteschool, groep 5, Sneek  
CBS Johan Willem Frisoschool, groep 7 en 8, Leeuwarden 
KBS Michaelschool, groep 8, Harlingen 
OBS De Waldiik, groep 5 t/m 8 (klasdoorbrekend) Boelenslaan   
OBS Vensterschool, groep 2, Noordwolde 
OBJS Jenaplanschool De Stjelp, groep 7/8 , Baard 
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3 Verslag van de voor- en nagesprekken met de leerkrachten. 
 
Wat is reflecteren voor de verschillende leerkrachten en wat willen ze ermee bereiken? 
 
Leerkracht 1: We hebben een les en zijn bezig met een doel. Wat doen we? En na afloop is het dan kijken 
wat hebben we gedaan en wat was hiervoor nodig?   
Doel: Toetsen van het lesdoel. Is dit überhaupt aangekomen? Kunnen ze na de opdrachten en de 
verwerking, de volgende vragen beantwoorden: Weten we wat we hebben gedaan? Waarom ben ik hier 
mee bezig? Waar helpt het voor?” 
 
Leerkracht 2: Reflecteren is beschouwen, jezelf of een ander een spiegel voorhouden, maar ook 
overdenken. Je gaat terugblikken op je eigen handelen en/of het handelen van een ander, daarover 
bewust nadenken om zo tot nieuwe keuzes te komen. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat je 
kinderen leert reflecteren op gevoelens en ervaringen (vooral het gevoel kan een erg goed uitgangspunt 
om te reflecteren zijn). Alleen door vooraf verwachtingen van jezelf te hebben en actief na te denken en 
te reflecteren over deze processen kan een leerling zijn eigen leerproces ontwikkelen. 
Doel: Als kinderen effectief kunnen reflecteren, worden ze veel meer eigenaar van hun leerproces en zijn  
ze ook beter in staat zelfstandiger te leren. 
 
Leerkracht 3: Reflecteren is een tool om terug te blikken op wat je gedaan hebt en dat je op basis 
daarvan ook weer verder kunt met het volgende. Het is een middel om een stap te maken in je 
ontwikkeling. Door kritisch naar je eigen proces of product te kijken. Kijken naar wat je gedaan hebt en 
daar lering uit trekken zodat je je ontwikkelt.  
Doel: Het doel is inzicht krijgen in hoe je leert. 
 
Leerkracht 4: Reflecteren is terwijl je in een proces aan het werk bent, terugkijken. Reflectie is onderzoek 
naar jezelf. Basis: hoe heb ik dat gedaan hoe kan ik dat beter doen. Diepere stap: waarom doe ik dat 
juist. en wie ben ik dan eigenlijk? die laatste twee vind ik vrij pittig voor kinderen.  
Doel: dichterbij jezelf komen. Dichterbij het antwoord komen: waarom doe ik wat ik doe. Uiteindelijk 
word je daar beter van, dan ga je steviger staan in wat je doet. Met meer overtuiging handelen. Dan ga je 
van de ‘schot hagel naar doelgericht handelen’.  
 
Leerkracht 5: Het gaat over nadenken, bewustwording, kritisch kijken. Kinderen zijn vaak te snel. Ze zijn 
bezig met afwerken. En ook als het niet lukt; niet van dat kan ik niet, nee nog niet, groeien! Daar bewust 
van worden, dat is reflectie.  
Doel: Dat kinderen gevoel en gedachten onder woorden kunnen brengen – ten bate van een fijnere 
samenleving, met elkaar. Ergens over praten is nou eenmaal HET middel om dingen op te lossen. 
Reflectie is altijd ten bate van meer verdieping en even stilstaan bij wat je doet. Meer eisen aan jezelf 
stellen. Verder kijken. Van nature is het snel, snel. Het vluchtige voorbij. 
 
Leerkracht 6: reflecteren is echt waarnemen van wat zich afspeelt, dieper graven door situaties in twijfel 
te trekken en het zoeken van verbanden en betekenissen.  
Doel: Het bevorderen van leerprocessen in het algemeen, en met name op het gebied van gedrag 
maar iets wat je cognitief doet kan ook een vertrekpunt zijn. 
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Leerkracht 7: Reflectie biedt inbedding van wat kinderen hebben geleerd: dan pas blijft het echt hangen. 
Doel: Het is belangrijk de reflectie van kinderen te richten op het PROCES. 
 
Conclusie: 
Reflecteren is terugkijken om inzicht te krijgen in welke stappen hebben met tot hier gebracht. Het doel 
van reflecteren verschilt voor de leerkrachten. Daarin zijn verschillende niveaus van reflecteren te 
ontdekken waarbij sprake is van het toenemen van complexiteit in het reflecteren. Het eerste niveau zou 
omschreven kunnen worden als taakgericht reflecteren. Terugkijken naar welke stappen heb ik 
ondernomen en hoe effectief waren deze als het gaat om het vervullen van de taak. Het doel is dan 
inzicht krijgen in hoe je leert: wat werkt voor mij maar ook waar kan ik dit voor gebruiken? Dus 
verbinden van je inzichten aan een groter context dan deze ene taak. 
Het tweede niveau daarbij wordt niet alleen gereflecteerd op de taak maar ook op gevoelens en 
ervaringen en op basis daarvan inzichten te verwerven die leiden tot nieuwe keuzes. Het doel is om de 
leerling meer eigenaar te maken van zijn eigen leerproces. In de tweede fase van reflecteren wordt de IK 
meer meegenomen in het terugblikken en wordt een relatie gelegd tussen IK en mijn taak en kan 
daarom leiden tot meer eigenaar zijn van het eigen leerproces. 
Bij het derde niveau van reflecteren worden ook de gevoelens en ervaringen meegenomen en deze 
worden gekoppeld aan de omgeving. Waarbij de omgeving gezien kan worden als de groep die staat 
voor een samenleving in het klein. Het doel van het derde niveau is het samen creëren van een fijnere 
samenleving.  
Een van de leerkrachten benoemd nog een vierde niveau waarbij vragen gesteld worden als waarom doe 
ik dit en wie ben ik dan eigenlijk? Die laatste twee vindt hij vrij pittig voor kinderen. 
 
Hoe is men met reflecteren bezig? 
 
Leerkracht 1: De leerlingen moeten eigenlijk uit zichzelf denken: ‘Waarom doe ik dit überhaupt’? Waar 
helpt het voor? Ik ben zelf wel heel erg bezig met het reflecteren. Kortgeleden hebben wij samen met de 
kinderen in de klas ook een mindfulness challenge gedaan. Echt het bewust worden en bewust zijn met 
wat je aan het doen bent. De kinderen hebben ook een doelenboekje in hun vak. Daarin stellen ze vaak 
kleine doelen voor zichzelf. Dit koppelen we dagelijks terug. Je moet dit wel scherp houden en hier tijd 
voor inruimen. Kinderen hebben dus ook eigen inbreng. Samen met de kinderen ook doelen stellen is 
belangrijk. Kinderen zijn zich hier dan ook van bewust. 
Wanneer: aan het einde van dag of na een gegeven les. 
 
Leerkracht 2: Leren is voor een groot deel nieuwe kennis koppelen aan bestaande kennis, inzichten en 
vaardigheden. Alleen door vooraf verwachtingen van jezelf te hebben en actief na te denken en te 
reflecteren over deze processen kan een leerling zijn eigen leerproces ontwikkelen. 
Wanneer: In de klas wordt voortdurend in meer of mindere mate gereflecteerd: tijdens instructie, ná de 
les, tijdens en ná groepswerk (bijv. leerteams), tijdens leergesprekken, bij conflicten, bij besluitvorming, 
bij het bespreken van het nieuws, etc. 
 
Leerkracht 3: Ik reflecteer met behulp van kaartjes. Op internet heb ik gezocht naar wat zijn goede 
vragen. Enkele voorbeelden van vragen: wat heb je ontdekt, hoe heb je het aangepakt, wat vond je 
interessant, welke hulp van mij heb je gemist? Deze aanpak brengt vaak een leuk gesprek op gang.  
Wanneer: Ik reflecteer soms bij de beeldende vakken met behulp van kaartjes.  
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Leerkracht 4: Reflecteren bij de Ringaanpak. De ringaanpak gaat uit van een groep als een systemisch 
geheel waarin de groepsleden bepaalde rollen hebben die met elkaar een patroon vormen. De 
ringaanpak maakt dit patroon voor de groepsleden zelf inzichtelijk en doet een beroep op ieders 
verantwoordelijkheid. Je reflecteert op de groep met de groep. Dat gebeurt aan de hand van een aantal 
vooropgezette voorbeelden. Een kind kan zich verhouden tot een voorbeeld; wat past het best bij mij? 
Dat is een handvat voor een leerling om te reflecteren.  
Tijdens drama video’s maken van de toneelstukjes en vervolgens hierop terugkijken met de kinderen. 
Ik stel dan drie vragen: wat ging goed? Wat kon beter? Wat betekent dat voor het vervolg voor mij of 
voor de ander? De leerkracht vraagt door als kinderen zelf niet verder komen dan ‘het ging wel goed’. 
Wat ging er dan goed? Zeggen wat beter kan is één ding, de volgende keer zien dat het kind er aan 
gewerkt heeft, dat is een tweede ding. 
Wanneer: aan het begin van het schooljaar heel intensief wekelijks of twee keer per week, de 
ringaanpak. Dat doen we zes tot acht weken, dan staat het. Met sommige kinderen vaker individueel. 
Tijdens leergesprekken die we met kinderen voeren, reflecteren op persoonlijke leerdoelen.  
Er wordt ook geprobeerd reflectieopdrachten in het digitale portfolio te stoppen maar kinderen zijn niet 
‘eager’ om daar mee aan de slag te gaan. Regelmatig op maandagen bij de dramalessen.  
 
Leerkracht 5: Dat kan bij alle vakken, bij spelling, verhalen schrijven maar reflecteren kan ook op de sfeer 
in de klas. Ik heb in mijn vorige klas veel aandacht moeten besteden aan de sfeer. Wat ik vaak deed was 
de schaal van 1 tot 10. Hoe was de dag? Hoe heb jij het zelf gedaan vandaag? Hoe gingen we met elkaar 
om? Ik probeer de verantwoordelijkheid bij de leerling te leggen. Benoemen waarom iets goed/fijn is of 
niet. En vooral; wat willen we met elkaar? Bij verhalen schrijven geven kinderen tips en tops aan elkaar. 
Is het al af? Waar kan je nog aan denken? 
Ook de talentencafés, talentgesprekken en talentenposters zijn tools waarbij kinderen worden aangezet 
tot reflectie. Het talentleren is echt een manier van werken op deze school. 
 
Leerkracht 6: Building learning power is een manier van werken op deze school. Dit is een manier om het 
plezier in leren te vergroten. Building Learning power werkt met o.a. questioning, making links, noticing, 
empathy and listening. Deze leerkracht gebruikt denksleutels om het denken te openen. Deze kunnen 
ingezet worden in alle lagen van de basisschool. Dit zijn sleutels met daarop een vraag of opdracht die 
kinderen aanzetten tot creatief analytisch, kritisch of praktisch denken. Ze kunnen gebruikt worden voor 
een klassikaal kringgesprek, maar ook ingezet worden in kleine groepjes.  
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Samenwerken stimuleert het reflecteren en levert meer ideeën en inzichten op. Met het uitwerken van 
de denksleutels werken jongere en oudere kinderen samen. Dus de midden-of bovenbouw werken 
samen met kinderen van groep 2. Er ontstaat dan een onderzoek met twee leerlingen, een kleuter en 
een kind van groep 6 of 8 waarbij de kleuter gezien wordt als expert in het creatief denken. De 
denksleutels zijn gebaseerd op ‘The Thinkers Keys' van Tony Ryan. 
 
Leerkracht 7: Reflecteren zit in het hart van ons onderwijs. We starten en eindigen dagelijks in de kring. 
Deze week werken we met een nieuwe opzet van de weektaak die we samen gemaakt hebben: in de 
weektaak staan de doelen, de kinderen beschrijven het proces en tekenen het af in de weektaak als ze 
het doel bereikt hebben. Hierdoor reflecteren leerlingen op hun leerproces. 
We doen kindgesprekken waarbij een leerkracht met een kind bespreekt: wat heb je gedaan en hoe heb 
je het gedaan. We spelen vaak een leerkracht vrij voor deze kindgesprekken als de middenbouw en de 
bovenbouw zitten te lezen. We reflecteren 1 x in de week in de kring met mindsetkaartjes. We hebben 
mindsetkaartjes voor in de kring: hoe kom ik tot leren. Bijvoorbeeld: wat is de beste fout die je hebt 
gemaakt deze week.  
 
Conclusie:  
Er is een groot verschil in hoe er gereflecteerd wordt en hoe vaak men dit doet. Op de ene school wordt 
bij alle vakken gereflecteerd, op de andere school incidenteel. Op twee  scholen wordt gewerkt met 
denksleutels waarbij jongere en oudere kinderen samenwerken. Op drie scholen is reflecteren onderdeel 
van hun onderwijsmethodiek.  Er wordt klassikaal teruggeblikt en soms ook op individueel niveau. 
Wanneer individueel wordt gereflecteerd is dat aan de hand van persoonlijke leerdoelen die de leerling 
stelt. Op de ene school houden kinderen zelf een logboek bij, op de andere school wordt naast 
mondeling ook schriftelijk gereflecteerd met behulp van werkbladen. Er is ook een school die gebruik 
gemaakt van een digitaal portfolio als manier om de ontwikkeling van kinderen zichtbaar te maken voor 
het kind en zijn ouders en dit portfolio wordt gebruikt om te reflecteren.  
 
 
Wat is nodig om kinderen te laten reflecteren? 
 
Leerkracht 1: Een veilige klasomgeving, om te kunnen zeggen wat je wilt. Open en eerlijk kunnen 
spreken. 
 
Leerkracht 2: Voorwaarden om tot reflectie te komen zijn naast bepaalde reflectievaardigheden ook een 
zekere attitude. Bij ons op school ligt een zekere nadruk op die attitude vanuit het begrip 'eigenaarschap' 
(onderdeel van 'character', 21e eeuwse vaardigheden). Feedback speelt een belangrijk rol in reflecteren. 
Het is bekend dat veel feedback van leerkrachten niet goed aankomt bij de leerlingen. Als leerkracht 
moet je dus goed nadenken over hoe je ervoor zorgt dat feedback goed overkomt bij de kinderen. Een 
bijkomend probleem is dat leerlingen bewust en onbewust veel feedback van klasgenoten krijgen en dat 
deze feedback niet altijd even juist is: als leerkracht moet je hier heel alert op zijn.  
 
Leerkracht 3: Het vermogen om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen, enthousiasme en 
een kritische houding. Het ene kind is ook wat taliger dan de ander. Het maakt uit of een kind betrokken 
is bij een les of lessenserie, dan is hij gemotiveerder om er op terug te kijken. Deze leerkracht legt een 
relatie tussen betrokkenheid en een rijke leeromgeving. Bij een rijke leeromgeving komen alle kinderen 
tot leren. Succeservaringen opdoen is daarbij belangrijk. Als iets niet werkt, kun je door reflecteren 
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ontdekken wat je anders kunt doen, wat weer kan leiden tot een succeservaring. Voor kinderen is het 
vaak gemakkelijker om te reflecteren als iets niet goed gegaan is. Wat ook helpt: veel doen. 
 
Leerkracht 4: Veiligheid, autonomie, relatie, competentie, vertrouwen. Deze begrippen zijn de basis voor 
intrinsieke motivatie. Dan kom je tot leren. Als de omgeving veilig en vertrouwd is dan heb je de situatie 
gecreëerd dat reflecteren zou kunnen lukken. Een kind gaat niet zomaar uit zichzelf de juiste vragen 
stellen. Het is fijn om een voorbeeld te hebben. Deze leerkracht baseert zijn voorbeeldvragen op de ui 
van Korthagen. Even nadenken is niet voldoende: maak het concreet in wat je met de verworven 
inzichten wilt gaan doen.  Noteer het ergens en doe er wat mee. 
 
Leerkracht 5: Er moet een vertrouwensbasis zijn. Leerlingen moeten durven, er moet een klimaat zijn 
voor durven, en ze moeten het leren. Niet iedereen vindt het makkelijk. Kinderen moeten elkaar ook een 
beetje meenemen in deze houding. 
 
Leerkracht 6: Een gesprekscultuur waarin kinderen steeds beter leren communiceren en samen denken. 
Deze leerkracht laat zich daarbij inspireren door een onderzoek naar het verbeteren van de 
gesprekskwaliteit met kleuters ‘model 2 talk’,  van Giel van der Veen. Belangrijk daarbij is om kinderen 
denktijd te geven en de leerkracht niet constant zelf aan het woord is. De kinderen leren daardoor niet 
alleen veel van elkaar, maar het stimuleert hen ook om op elkaars ideeën voort te bouwen. 
In relatie tot sociale competenties: goede communicatieve vaardigheden hangen samen met de sociale 
acceptatie van kinderen. Een plezierig en veilig klimaat is nodig om goed te kunnen reflecteren. Zonder 
relatie geen prestatie. Hoe prettiger je voelt, hoe meer je durft, en hoe meer je je kunt ontwikkelen. 
 
Leerkracht 7: Reflectie heeft rust en tijd nodig. We maken gebruik van vaste reflectiemomenten aan het 
begin en het eind van de dag in de kring  en organiseren specifieke  een op een reflectiemomenten om 
kinderen vertrouwd te maken met reflecteren. We zorgen voor een sfeer waarbij de kinderen elkaar en 
ook de leerkracht vertrouwen.  
 
Conclusie:  
Het kunnen verwoorden van gedachten en gevoelens is belangrijk. Geef daarvoor denktijd.  Het ene kind 
is taliger dan het andere kind. Goede communicatieve vaardigheden hangen samen met de sociale 
acceptatie van kinderen. Een plezierig en veilig klimaat is nodig om goed te kunnen reflecteren. Zonder 
relatie geen prestatie. Hoe prettiger je voelt, hoe meer je durft, en hoe meer je je kunt ontwikkelen. 
Door bijna alle leerkrachten wordt deze veilige klasomgeving genoemd als voorwaarde voor een open 
communicatie. 
Daarnaast worden betrokkenheid bij wat je doet en eigenaarschap, genoemd als belangrijk.  
Leerkrachten gebruiken voorbeeldvragen of denksleutels om het denkproces te openen.  
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Wat is er zichtbaar in de geobserveerde les van wat de leerkracht gezegd heeft dat hij 
verstaat onder reflecteren? 
 
Leerkracht 1: De leerkracht laat de kinderen tijdens het interactieve klassengesprek naar hun 
leefomgeving kijken. Hij probeert de kinderen bewust te maken van de culturen in hun directe omgeving. 
De leerkracht vraagt door en laat de kinderen onderling op elkaar reageren. Hij creëert de veilige 
omgeving waar hij eerder over sprak. Aan het eind van de les kijkt hij met de kinderen terug en 
bespreekt vooral “waarom” de kinderen hier mee bezig zijn geweest. Hij betracht veel geduld bij de zeer 
verlegen kinderen, laat iedereen uitpraten en bevraagt zelfs deze verlegen leerling dieper. Je ziet meteen 
dat dit werkt op het gemoed en het zelfvertrouwen van deze leerlingen.  
 
Leerkracht 2: De leerkracht kijkt met het leerteam terug op de toets en laat de kinderen vertellen hoe 
het proces verlopen is wat leidde tot dit resultaat.  Vervolgens vraagt hij, en geeft hij vooral ook 
suggesties hoe dit beter kan een volgende keer. Hij vertelde in de vooraf gestelde vragen ook dat het de 
leerkracht moet zijn die de meeste vragen stelt. In dit gesprek geeft hij vooral voorbeelden en suggesties 
en stelt relatief weinig vragen aan de kinderen. Kinderen voelen zich veilig en stellen zich tijdens dit 
leerteamgesprek kwetsbaar op. Wat mij opviel: het plezier, een en al motivatie. Alle kinderen willen het 
goed doen. Mooi in zo’n leerteam, veel verschillende kinderen, vmbo tot vwo’er. John Hattie is een groot 
voorbeeld voor deze leerkracht. 
 
Leerkracht 3: De leerkracht begint met terugblik op de vorige keer en vraagt: wat neem je daarvan mee? 
De leerlingen herinneren zich nog wel het project maar niet meer de conclusies. De leerkracht vertelt dat 
de vorige keer de groepen direct naar het materialenhok renden, er van alles naar binnen werd gesleept. 
Dat de leerlingen achteraf aangaven dat ze niet zo goed wisten hoe ze moesten beginnen. Dat ze toen 
met elkaar bedacht hadden om van tevoren met je groepje even na te denken wie gaat wat doen. Terwijl 
de leerlingen bezig zijn vraagt de leerkracht wat ze aan het doen zijn. Doordat ze moeten samenvatten 
worden ze zich bewust hoe ze met hun plan bezig zijn. 
Eind van de les: hoe ben je te werk gegaan?  Alle groepjes geven antwoord. De leerkracht vraagt hen om 
te bedenken waar ze de komende keer mee willen beginnen, wat ze vandaag hebben laten liggen. Uit de 
antwoorden die de leerlingen geven blijkt dat ze wat ze vandaag gedaan hebben, gelegd hebben naast 
de opdracht: ze noemen aspecten waar ze vandaag nog niet aan toegekomen zijn of ze hebben 
alternatieven bedacht voor wat vandaag nog niet zo goed ging. Hierbij hebben alle groepjes zelf bepaald 
wat ze belangrijk vinden binnen het kader van de opdracht. 
Er was veel ruimte voor de kinderen om te kiezen voor een insteek die henzelf aansprak. Ze mochten zelf 
kiezen hoe ze wilden gaan presenteren. Er waren kinderen die deze ruimte namen. De groep die een 
maquette ging maken en de groep die een filmpje wilde maken waren met veel enthousiasme aan het 
werk. De andere groepen hadden die vrijheid ook maar hun enthousiasme voor wat ze aan het doen 
waren was minder zichtbaar.  De criteria die verwerkt moesten worden waren klip en klaar maar hoe er 
gepresenteerd ging worden was vrij. De opdracht dat 3 zintuigen geprikkeld moeten worden maakt de 
opdracht uitdagend.  
 
Leerkracht 4: Wat opvalt is dat de leerkracht doorvraagt zodat de leerlingen heel precies gaan benoemen 
wat ze goed vonden. Voorbeeld: ’De gezichtsuitdrukking en bewegingen vond ik goed’. Leerkracht: kun je 
specifieker zijn? Kind: De gezichtsuitdrukkingen van iedereen toen hij viel leken net echt alsof hij echt 
was gevallen. ze schrokken ook echt.  
Veiligheid, autonomie, relatie, competentie, vertrouwen vond deze leerkracht belangrijk voor intrinsieke 
motivatie. Hij geeft aan dat applaus heel belangrijk is: klappen voor een gespeelde scène zorgt voor 
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veiligheid en vertrouwen. Er was een moment met een meisje. Ze zei: “ik vergat iets, ik klapte dicht ik 
vond dat gênant.”  Ze stelt zich kwetsbaar op richting de leerkracht, daaruit blijkt vertrouwen. 
De leerkracht speelt een voorbeeld samen met een kind, dat zorgt ook voor relatie. Autonomie zit in 
deze les doordat de kinderen zelf mogen bedenken waarover de scène gaat. De leerkracht legt duidelijk 
uit wat hij van de leerling verwacht en bespreekt daarop na.  
 
Leerkracht 5: Deze tweede les begint met een rondje langs alle ‘tussenproducten’ en is een reflectie op 
zich. De leerkracht gebruikt de kracht van de groep om alle kunstwerken evenveel aandacht te geven. De 
leerlingen worden allemaal betrokken en gemotiveerd om te reageren op elkaars werk.  
De leerkracht vraagt de leerlingen afstand te nemen van hun werk, figuurlijk. Elke leerling mag vertellen 
hoe het gegaan is in les 1, waar ze tevreden over zijn en waar ze nog aan willen werken. Op het laatste 
stuurt de leerkracht doelbewust aan. Als kinderen aangeven wat ze nog willen doen (ik wil de hoeken 
beter zichtbaar maken) vraagt ze door; hoe zou je dat kunnen doen? Kinderen geven elkaar hiervoor ook 
tips (je kunt strakkere lijnen maken en meer zwart gebruiken). Er wordt gesproken over de toepassing 
van kleuren en wat dit doet voor het werk. Een leerling zegt; sommige kleuren maken het donkerder en 
sommige lichter.  De leerkracht vraagt; en wat gebeurt er dan met het schilderij? De leerling antwoordt; 
Dan lijkt het meer! Maar ik had eerst niet de goede kleuren… En er wordt gesproken over het verkrijgen 
van kleuren. 
De kinderen zijn echt geboeid tijdens het gesprek over de kunstwerken. Ze kijken echt naar elkaars werk 
en reageren erop, ook tijdens het werkproces dat volgt op de plenaire reflectie.  
De leerkracht heeft genoemd dat reflectie voor haar verdieping betekent, door nadenken en kritisch 
kijken bewust te worden. Ze stimuleert de leerlingen zeker om kritisch te kijken, maar ook om 
opbouwende feedback te formuleren. Dit zorgt voor veel betrokkenheid; bijna iedereen heeft de 
behoefte te reageren op de ander vanuit een positieve houding. De leerlingen willen elkaar helpen. De 
leerkracht onthield zich van oordelend commentaar en bleef heel neutraal. De wens van de leerling 
stond centraal; wat wilde hij of zij bereiken? De feedback was gericht op groei en de leerkracht 
begeleidde dat proces in de groep. Hier en daar stimuleert ze een leerling om bij een ander te gaan 
kijken. Soms geeft ze een tip: wat misschien ook leuk is… 
De kinderen hebben kleine gesprekjes met elkaar over hun keuzes; waarom schilder je daaroverheen? 
Oh, zou ik echt niet doen! Een andere leerling komt nieuwsgierig kijken. 
De leerkracht is absoluut bezig een veilige sfeer te creëren. Ze geeft de leerlingen bevestiging, zonder ze 
op te hemelen. Ze lokt reacties bij de leerlingen uit, maar vraagt daarbij om een respectvolle houding en 
krijgt die ook terug. Bij elk atelier vullen de kinderen een talentformulier in. 
 
Leerkracht 6: De leerkracht beschrijft vaak wat ze ziet en laat daarmee de leerling zelf nadenken hoe dan 
het beste gehandeld kan worden. Ze reageert nooit met waardeoordelen, zoals ‘ wat leuk/ wat mooi’, ze 
herhaalt wat ze ziet, en stimuleert de kinderen door vragen te stellen verder te werken/ onderzoeken. 
Ze legt de verantwoordelijkheid van de uitkomsten bij de leerlingen. Ze moeten samen in gesprek en tot 
oplossingen komen. Deze werkwijze past ze toe bij het begeleiden van het werkproces maar ook bij  het 
omgaan met ongewenst gedrag, het helpen oplossen van problemen door het probleem te benoemen 
en evt. te structureren. De leerkracht beweegt zich heel rustig door de klas, ze verheft (bijna) nooit haar 
stem, en is heel weinig aan het woord. De sfeer in de klas is vriendelijk en vooral rustig. 
Taal stimuleert ze doordat de kinderen het maken van teksten en verzinnen van verhalen mogen 
presenteren. Bij het presenteren voor de klas, laat ze de klas reflecteren door zelf vragen te stellen maar 
ook door vragen uit de groep te halen. 
 
Leerkracht 7: Reflecteren het is de manier waarop deze leerkracht werkt en de leerlingen betrekt bij hun 
eigen leerproces. Dat doet ze bij alle lessen. Het is te zien dat de leerlingen meedenken over de doelen 
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en het proces om die doelen te realiseren.  De kinderen weten waar ze het over hebben, zien waar ze 
staan in hun leerproces en hoe ze verder kunnen komen. Ik zie dat er alle ruimte voor hulpvragen 
rondom het reflecteren op het proces. De kinderen benoemen dat ze er baat bij hebben te reflecteren 
op het proces. Er zijn klassikale reflectiemomenten en gesprekken aan de instructietafel waarbij de 
leerkracht dieper ingaat op hoe de leerling er persoonlijk in staat. Er wordt besproken hoe elk kind 
geleerd heeft voor de toets. Wat het lastig maakt en wat kan helpen. Buiten de instructietafel wordt 
samengewerkt in groepjes. De kinderen komen zelfverzekerd over.  De sfeer in de klas is open en rustig, 
kinderen voelen zich veilig en gekend. Reflecteren is niet iets dat er bij komt maar de basis van de 
interactie tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de leerkracht. 
 
Conclusie: 
In de geobserveerde lessen is veel terug te zien van wat de leerkrachten verstaan onder reflecteren en 
wat nodig is om de kinderen tot reflectie te laten komen. Wat de observatoren opvallend vaak noemen 
is de rust en open sfeer waarbij kinderen zich kwetsbaar op durven te stellen. Alle leerkrachten starten 
met vragen om het denkproces te openen. Meestal volgt aan het eind van de les of aan het eind van de 
dag nog een gezamenlijk moment van terugblikken.  
Er wordt gereflecteerd in kleine groepjes en klassikaal waarbij de leerkracht het gesprek leidt of 
begeleidt. Het klassikale werken wordt afgewisseld met een individuele schrijfopdracht, uitwisselen in 
groepen.  
Een van de leerkrachten geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat kinderen concreet maken wat ze van de 
verworven inzichten willen meenemen naar de volgende keer. Hij stimuleert de kinderen ook heel 
concreet te verwoorden wat ze waargenomen hebben bij de getoonde scène en wat ze daar goed aan 
vonden.  Door zo concreet te laten benoemen wat iets goed maakt,  krijgen de kinderen inzicht in wat je 
kunt doen wat je vertellen wilt in spel goed uit de verf te laten komen.  
Aanvullend op wat de leerkrachten al genoemd hebben komt uit de observaties duidelijk naar voren 
welk gedrag van de leerkracht de kinderen aanzet tot reflecteren. Er zijn drie manieren waargenomen: 
1  De leerkracht stelt vragen en vraagt door. Hij komt met veel suggesties en voorbeelden, kinderen 

zijn weinig aan het woord.  
2 De leerkracht stelt vragen en vraagt door. De antwoorden komen uit de kinderen.  
3 De leerkracht stelt vragen en vraagt door en haalt vragen uit de groep stimuleert dat kinderen op 

een opbouwende manier op elkaar reageren.  
Je ziet bij deze 3 manieren verschil in toenemende verantwoordelijkheid van de kinderen. Bij 1 heeft de 
leerkracht een leidende en sturende rol en hebben wordt van de kinderen alleen gevraagd om te 
reageren. Bij 2 heeft de leerkracht nog een sturende rol maar legt de verantwoordelijkheid voor keuzes 
en oplossingen bij de kinderen. Bij 3 heeft de leerkracht meer een begeleidende rol en is de begeleiding 
gericht op dat de groep met elkaar het denkproces oppakt. 
Opvallend is dat in de observaties op scholen waar reflecteren onderdeel is van een onderwijsaanpak, de 
leerkrachten zich onthouden van waardering en alleen teruggeven wat ze waarnemen.  
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Reflectie van de leerkracht op de les 
 
Leerkracht 1: De leerkracht heeft wat langer gepraat dan hij had gewild. De inhoud van het gesprek was 
echter wel heel nuttig. Het onderwijs betekenisvol maken was een van de lesdoelen en dit haalde hij er 
uit. Wat leeft er om je heen? Wat is er anders?  
Iets waar ik dus al het hele leerjaar mee bezig ben is het creëren van een veilige leeromgeving, waarin 
ieder kind zijn zegje kan doen. Daarom wacht ik soms heel bewust op antwoord van de meest verlegen 
kinderen bijvoorbeeld. Die kinderen moet je er natuurlijk soms wat meer bij betrekken. Kinderen met 
vingers sla ik soms over. Het gaat hierin ook om doorvragen op het juiste moment. 
De leerkracht vindt bewustwording van de nabije culturele samenleving belangrijk. 
 
Leerkracht 2: Ik had meer ruimte willen geven aan dat de kinderen met de ideeën en oplossingen 
kwamen en dat ik gewoon meer mijn mond gehouden had. Het stellen van vragen is belangrijk, de 
kinderen moeten met de antwoorden. 
Bij de kinderen heb ik het plezier gezien, maar ook hoe serieus ze dit aanpakken. En dat ze ook echt 
serieus allemaal in meer of mindere bewoording hier iets mee willen doen. Reken maar dat zij die toets 
gaan halen. Van begin tot eind was het gesprek serieus. Niet op een nare duwende manier. De drive 
kwam vanuit mij en de kinderen samen. En ik merk aan mezelf dat ik dit een van de mooie dingen vind 
van mijn werk. Maar ook wel dat je door dit soort gesprekken voor anderen het verschil kunt maken. 
Leraren zijn leermeesters. Mensen aan het denken zetten, leren nadenken. Gedachtes ordenen. 
Vervolgstappen: ik zou zelf wel willen weten hoe dit terug komt in de meerdere bouwen hoe we dat los 
van enkel de leergesprekken in onze dagelijkse onderwijsgesprek kunnen doen. Belangrijk punt: kinderen 
bewust maken met WAAROM we dit doen.  

Leerkracht 3: Ik vond het toch wel mooi dat een aantal kinderen heel eerlijk was in wat nog niet zo lekker 
liep. Dat ze dat wel durven te zeggen. Dat betekent dat ze zelfkritisch zijn. Dat ze dat durven te zeggen 
geeft mij ook weer vertrouwen.  
Ik vond het snel gaan. Ik had veel meer ruimte willen geven dus ook voor dat positieve stukje maar toen 
ging de bel al. Dus ik heb eigenlijk tijdgebrek ervaren. Maar ik denk wel dat het zinvol geweest is.  En als 
we maandagmiddag hieraan gaan werken, dan start ik hier ook weer mee.  
Deze leerkracht is de enige die zo werkt, hij doet dit incidenteel. Hij zou willen dat reflecteren ook in de 
andere groepen meer aandacht krijgt. In het nagesprek ontdekt hij leerkracht dat hij meer aan 
reflecteren doet dan aanvankelijk gedacht. Ze zijn als team aan het zoeken hoe ze kinderen meer 
eigenaar kunnen laten zijn van hun leerproces.  
 
Leerkracht 4: Ik richt me niet in zo’n les niet expliciet op de individuele reflectie. Dat doe ik later wel in 
het portfolio. Terwijl de leerlingen opschrijven wat ze van de filmpjes vinden loopt de leerkracht rond en 
leest hier en daar mee. De leerkracht had gelezen dat een jongen had opgeschreven dat hij vond dat hij 
zacht sprak. Deze jongen schreef: wat moet ik de volgende keer doen: hard praten. De kinderen leren 
veel doordat ze van elkaar horen hoe de ander naar het filmpje kijkt.  
Deze leerkracht vindt het fijn om de focus weer even te leggen op reflecteren doordat de cultuurcoach 
met hem meekijkt. Eerlijkheid is belangrijk bij reflecteren en tijd nemen. Reflecteren kan alleen op iets, 
je vergelijkt het met iets.  
 
Leerkracht 5. Als ze gewoon waren begonnen zonder voorgesprek waren ze klaar geweest. Maar…ik 
wilde woorden geven aan het waarom. Kinderen hadden nu de voeding om verder te gaan. Voor 
reflectie moet je tijd inruimen! Ik vond het heel grappig om (…) te zien, dat is een kind met veel 
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problematiek. Zijn commentaar aan het begin van de les was er echt op gericht om andere kinderen te 
helpen. Hij was geboeid en viel tijdens de gehele les niet op als ‘anders’. Hij heeft geconcentreerd 
gewerkt, ik was er door verrast. Deze manier van werken ‘werkte’ voor hem! 
Behoefte en obstakels:  
Tijd zit in de weg! De verschillende manieren om te reflecteren in beeld brengen zou een idee zijn. Er zijn 
al heel veel tools; kaartjes, vragen, ideeën…maar meer houvast voor hoe je kan reflecteren bij 
verschillende vakken en op welke verschillende manieren zou een uitkomst zijn. Reflectie zou een 
onderdeel moeten worden van elke les, er al in verweven moeten zitten. 
 
Leerkracht 6: De leerkracht vertelde dat de komst van de onderzoeker maakte  dat ze nog een verdieping 
bedacht voor het onderdeel verhaal vertellen. Deze verdieping was, dat ze de kinderen meegaf, dat er 
altijd een probleem in een verhaal moet zitten. Omdat de twee meisjes , die het verhaal hadden 
bedacht, er niet uitkwamen heeft ze de klas gevraagd om mee te denken, en dat ging heel goed. 
De manier van evalueren en reflecteren van deze leerkracht wordt niet schoolbreed opgepakt. 
Wel wordt schoolbreed ingezet op Building learning Power en daarin heeft reflecteren wel een plek. 
We kijken te weinig bij elkaar in de klas, vindt de leerkracht.  

 
 
Leerkracht 7: Vorige week maandag was  een moeilijke les en de leerkracht had er moeite mee hoe de 
kinderen er in stonden: zonder motivatie om het zelf uit te zoeken. Ze hadden het opgegeven direct te 
reageren op wat ze niet snapten. Vandaag weer terug gegaan naar les van gisteren en reflecteren 
bewust ingezet. Je moet tijd blijven maken om het te doen, bewust. Je moet gewoon beginnen, de 



 
21 

 

kinderen raken er aan gewend, bespreek het met kinderen. Mindsetkaartjes helpen om op het proces te 
reflecteren.  
Voor haar is het nog een uitdaging hoe ze haar  lessen zo kan vormgeven dat de output van hun reflectie 
van de kinderen meegenomen kan worden en ze dus kunnen werken aan hun zelf benoemde doelen. Ze 
is nog zoekende hoe ze het leerproces van de kinderen optimaal kan faciliteren.  
 
Conclusie: 
Na alle observaties en gesprekken zijn de onderzoekers bij elkaar gekomen om ervaringen te delen en 
conclusies te trekken. Wat bleek uit de mondelinge toelichting op de verslagen was dat alleen al de 
deelname aan dit onderzoek de meeste leerkrachten heeft aangespoord weer bewust bezig te zijn met 
reflecteren en bij een aantal van hen leidde dit nieuwe inzichten. Het onderzoek op de school waar 
leerkracht 2 en 4 werken werd zodanig positief gewaardeerd, dat de directeur van de school besloten 
heeft volgend schooljaar volgend jaar reflecteren op de agenda te zetten. Ze wil graag dat de 
cultuurcoach vergelijkbare gesprekken en observaties uitvoert bij alle leerkrachten van het team.  
Leerkracht 5 raakte geïnspireerd tot iets wat ze nog nooit gedaan had: stilstaan bij tussenproducten. Ze 
zegt daarover: ‘Als ze gewoon waren begonnen zonder voorgesprek waren ze eerder klaar geweest. (…) 
Kinderen hadden nu de voeding om verder te gaan’. 
Leerkracht 3 en 6 raakte eveneens geïnspireerd om iets nieuws uit te proberen. Leerkracht 6 verzon een 
verdiepende opdracht en toen de kinderen daar niet helemaal uitkwamen gebruikte ze de denkkracht 
van de groep om de opdracht te laten slagen. Leerkracht 3 verzon een uitdagend criterium voor de 
kinderen waardoor ze moesten gaan nadenken over een andere manier van presenteren dan ze gewoon 
waren. 
Leerkracht 1 en 3 realiseerden zich hoe belangrijk ze reflecteren vonden en spraken de wens uit dat 
reflecteren ook in andere groepen zou gebeuren, zodat het een gewoonte wordt.  
Wat alle leerkrachten gemeen hadden is dat ze enthousiast zijn over wat reflecteren kinderen brengt en 
uit de nagesprekken blijkt dat ze zelf ook in een reflecterende houding hebben en op zoek zijn naar hoe 
ze hun onderwijs kunnen optimaliseren. 
 
Deze leerkrachten hebben verschillende behoeftes als het gaat om reflecteren met kinderen. Twee 
leerkrachten geven aan dat de tijd die reflecteren vraagt een ding is. Hoe kun je kinderen meer eigenaar 
laten zijn van hun eigen leerproces. Als kinderen na het reflecteren besloten hebben waar ze aan willen 
werken, hoe kun je dat faciliteren. Er is behoefte om bij collega’s te kijken, hoe zij het doen. Het wordt 
gewaardeerd dat reflecteren even alle aandacht krijgt en er iemand met je meekijkt en meedenkt. 
Er is behoefte aan meer verschillende werkvormen zodat er op verschillende manieren gereflecteerd kan 
worden bij verschillende vakken. 
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4 Eindconclusie 
 

Vanuit de verschillende deelconclusies blikken we nu terug op het doel van de hoofdvraag: 

Onderzoeksvraag: wij onderzoeken welke opvattingen leerkrachten in Friesland hebben over reflecteren, 
hoe ze nu vormgeven aan reflectie in de klas en welke kansen en obstakels ze daarbij ervaren, teneinde 
meer zicht te krijgen op hoe de leerkracht kan worden ondersteund om reflectie toe te passen bij 
cultuuronderwijs. 

Wat is reflecteren voor de leerkrachten en wat willen ze ermee bereiken?  
Reflecteren is terugkijken om inzicht te krijgen in welke stappen hebben met tot hier gebracht en wat 
voor conclusies neem ik daaruit mee in nog te maken stappen. Wat de leerkrachten met reflecteren 
willen bereiken is verschillend. We hebben ontdekt dat er verschillende niveaus zijn waarop je kunt 
reflecteren die toenemen in complexiteit omdat er per niveau een aspect bijkomt dat meegenomen 
wordt in de reflectie. Bij niveau 1 wordt alleen op de taak gereflecteerd.  Bij niveau 2 worden naast de 
taak de gevoelens en de ervaringen van de persoon meegenomen. Bij niveau 3 komt de omgeving erbij 
waarbij en de rol die jij daarin speelt of wilt spelen. Bij niveau 4 zitten we op identiteit, waarom doe ik dit 
en wat zegt dat over wie ik ben. 
Wat leerkracht wil bereiken per niveau is inzicht van de leerling in zijn functioneren gekoppeld aan het 
desbetreffende niveau. Bij niveau 1 wil de leerkracht dat de leerling inzicht krijgt in hoe hij  zijn taak 
beter kan uitvoeren. Bij niveau 2 komt erbij dat leerling zich daarbij ook inzicht krijgt in het eigen welzijn. 
Bij niveau 3 komt erbij dat de leerling inzicht krijgt in wat is nodig om beter samen te leven. Bij niveau 
vier komt erbij dat de leerling inzicht krijgt in onderliggende motieven. 
 
Welke voorwaarden zijn er volgens de leerkrachten nodig om de leerlingen te laten reflecteren? 
Een plezierig en veilig klimaat is nodig om goed te kunnen reflecteren. Het kunnen verwoorden van 
gedachten en gevoelens. Goede communicatieve vaardigheden hangen samen met de sociale acceptatie 
van kinderen.  
Regelmatig reflecteren zorgt ervoor dat kinderen de tijd krijgen om zich hierin te kunnen ontwikkelen. 
Verder helpt betrokkenheid of eigenaarschap van het kind bij wat het leert of wil leren. Concreet kunnen 
maken waar je aan wilt werken. De ruimte krijgen om zelf conclusies te trekken wat je met de door 
reflectie verkregen inzichten wilt doen. Het helpt als er niet alleen aan het begin en aan het eind 
gereflecteerd wordt maar ook tussentijds. Dit levert op dat de kinderen meer mogelijkheden zien om op 
door te werken. 
 
Hoe zijn de leerkrachten bezig met reflectie in de klas?   
Wat zegt de leerkracht zelf over de geobserveerde les? 
Wat heeft de leerkracht zelf nodig om te reflecteren met kinderen? 
Er is een groot verschil in hoe er gereflecteerd wordt en hoe vaak men dit doet. Op de ene school wordt 
regelmatig gereflecteerd bij meerdere vakken, op de andere school incidenteel. De leerkracht speelt een 
belangrijke rol om het denkproces op gang te brengen. De vragen die hij stelt, zijn vragen die de 
kinderen op den duur aan zichzelf of aan elkaar gaan stellen. Er is vanuit de leerkrachten behoefte aan 
meer verschillende werkvormen zodat er op verschillende manieren gereflecteerd kan worden bij 
verschillende vakken. Ze willen weten wat er nodig is om kinderen meer eigenaar te laten zijn van hun 
eigen leerproces. Als kinderen na het reflecteren besloten hebben waar ze aan willen werken, hoe kun je 
dat faciliteren? Er is behoefte om bij collega’s te kijken, hoe zij het doen.  
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Uit de nagesprekken blijkt dat de leraren zelf willen leren en nadenken over wat goed ging, wat nog 
beter kan en wat ze daarvan meenemen naar een volgende keer.  Om verder te komen in reflecteren, 
helpt het om inzicht te krijgen in hoe je kunt beginnen en welke stappen daarna komen.  
Het helpt als er iemand op school komt en vragen stelt over reflecteren en komt meekijken om daarna 
daar samen over te praten. De deelname aan dit onderzoek heeft de meeste leerkrachten aangespoord 
weer bewust bezig te zijn met reflecteren en bij een aantal van hen leidde dit nieuwe inzichten.  
 
Wat is in de observatie zichtbaar van wat de leerkracht heeft gezegd over reflectie? 
In de geobserveerde lessen is veel terug te zien van wat de leerkrachten verstaan onder reflecteren en 
wat nodig is om de kinderen tot reflectie te laten komen. Wat de observatoren opvallend vaak noemen 
is de rust en open sfeer waarbij kinderen zich kwetsbaar op durven te stellen. 
Aanvullend op wat de leerkrachten al genoemd hebben komt uit de observaties duidelijk naar voren 
welk gedrag van de leerkracht de kinderen aanzet tot reflecteren.  Er zijn drie manieren waargenomen: 
1  De leerkracht stelt vragen en vraagt door. Hij komt met veel suggesties en voorbeelden, kinderen 

zijn weinig aan het woord.  
2 De leerkracht stelt vragen en vraagt door. De antwoorden komen uit de kinderen.  
3 De leerkracht stelt vragen en vraagt door en haalt vragen uit de groep stimuleert dat kinderen op 

een opbouwende manier op elkaar reageren.  
Je ziet bij deze 3 manieren verschil in toenemende verantwoordelijkheid van de kinderen. Bij 1 heeft de 
leerkracht een leidende en sturende rol en hebben wordt van de kinderen alleen gevraagd om te 
reageren. Bij 2 heeft de leerkracht nog een sturende rol maar legt de verantwoordelijkheid voor keuzes 
en oplossingen bij de kinderen. Bij 3 heeft de leerkracht meer een begeleidende rol en is de begeleiding 
gericht op dat de groep met elkaar het denkproces oppakt. 
Opvallend is dat in de observaties op scholen waar reflecteren onderdeel is van een onderwijsaanpak, de 
leerkrachten zich onthouden van waardering en alleen teruggeven wat ze waarnemen. 
 
Conclusie 
 
Middels dit onderzoek hebben we gedeeltelijk antwoord gekregen op de onderzoeksvraag.  
In dit onderzoek hebben we inzicht gekregen in de rol van de leerkracht bij het reflecteren van kinderen, 
hoe ze dit vormgeven en welke obstakels ze ervaren. 
We hebben ontdekt dat er verschillende niveaus zijn van reflecteren. 
Bij niveau 1 wordt alleen op de taak gereflecteerd.  Bij niveau 2 worden naast de taak de gevoelens en de 
ervaringen van de persoon meegenomen. Bij niveau 3 komt de omgeving erbij waarbij en de rol die jij 
daarin speelt of wilt spelen. Bij niveau 4 zitten we op identiteit, waarom doe ik dit en wat zegt dat over 
wie ik ben. 
Elk niveau vraagt andere vaardigheden van het kind en van de leerkracht. 
 
Reflecteren vraagt tijd van de kinderen en van de leerkrachten. De werkdruk is hoog, programma’s 
worden als vol ervaren. Bewust en met regelmaat reflecteren gebeurt op scholen waar het team vanuit 
onderwijsvisie gekozen heeft voor een methode waarbij reflecteren een rol speelt. Op deze scholen is 
het logisch dat de leerkrachten hier tijd voor inruimen. 
Op sommige scholen die meededen aan dit onderzoek waar men met minder regelmaat reflecteert, 
spraken de leerkrachten uit dat het hen zou helpen als er ook in de andere groepen gereflecteerd zou 
worden. 
De leerkracht speelt een belangrijke rol om het denkproces op gang te brengen. De vragen die hij stelt, 
zijn vragen die de kinderen op den duur aan zichzelf of aan elkaar gaan stellen. Daarin onderscheiden we 
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gradaties van toenemende verantwoordelijkheid van kinderen bij het reflecteren. De rol van de 
leerkracht beweegt daarin van leiden naar begeleiden.   
Uit dit onderzoek blijkt een duidelijke relatie tussen hoeveel verantwoordelijkheid kinderen krijgen en de 
scholen die gekozen hebben voor een onderwijsaanpak waarbij reflecteren een rol speelt. 
 
Zoals de leerkracht een belangrijke rol speelt om het denkproces bij kinderen op gang te brengen, zo 
speelt de onderwijsvisie van de school een belangrijke rol in de aandacht voor reflecteren van individuele 
leerkrachten in hun lespraktijk.  Daarmee wordt de stelling waar we bij dit onderzoek vanuit gegaan zijn 
dat reflecteren verder gaat dan cultuuronderwijs, onderschreven. Als het gaat om reflecteren bij 
cultuuronderwijs kun je de rol van de onderwijsvisie van een school zien als een kans. Welke kansen dat 
biedt willen we graag nog verder onderzoeken.  
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5 Vervolg 
 

We hebben literatuuronderzoek gedaan naar hoe reflectie onderdeel is in het cultuuronderwijs en op 
welke manier leerkrachten reflecteren inzetten als onderdeel van het leerproces. Vervolgens hebben we 
een veldonderzoek gedaan op scholen waar reflecteren in meer of mindere mate de kern is van het 
leren. We hebben gekeken hoe de interactie is tussen de leerkracht en de leerlingen en tussen de 
leerlingen onderling, en hoe dit invloed heeft op het reflecteren van de kinderen. 
 
Het onderzoek heeft plaats gevonden in klassen van leerkrachten met ervaring op het gebied van 
reflecteren met leerlingen. We hebben gemerkt dat dat overigens niet hoeft te betekenen dat 
reflecteren op de hele school breed ingezet wordt door alle leerkrachten, het is ook persoonsafhankelijk. 
 
Dit gegeven brengt wensen voor een vervolgonderzoek naar boven. Het vervolgonderzoek dat we voor 
ogen hebben dient als doel andere scholen, en daarmee ook culturele (steun)instellingen, houvast te 
geven bij het ontwikkelen van structuur voor reflectie. We willen inzichtelijk maken voor scholen wat je 
met reflecteren kunt bereiken en wat dit vraagt van de leraar en culturele aanbieder. Dit willen we 
vormgeven in een training, waarbij de deelnemers aan het eind bedenken wat ze met reflecteren zouden 
willen in hun onderwijs. 
 
We hebben een deel van het budget gereserveerd voor de volgende stap een opzet voor een training 
met daarin de volgende producten: 
- Een animatiefilm waarin de waarde van reflecteren en de vier niveaus zijn vormgegeven 
- Voorbeelden van vragen op de vier niveaus. 
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Bijlage 1 vragen en observatiepunten 
 

Voorgesprek:  

- Hoe kijkt de leerkracht aan tegen reflectie? Wat is het volgens de leerkracht? 
- Wat is de visie van de leerkracht op leren en cultuuronderwijs specifiek? 
- Hoe zou de leerkracht het doel van reflectie benoemen? 
- Hoe is de leerkracht er al mee bezig?   
- Op welke momenten?  
- Wat lijkt de leerkracht belangrijk voor kinderen om ze in de gelegenheid te brengen om te 

reflecteren? (Deze vraag gaat over welke voorwaarden zoals Annemarie noemde in een het 
stand van zaken document: rust, tijd en concentratie, vertrouwen, veiligheid en feedback. Maar 
wat ziet de leerkracht als belangrijk in deze). 

- Wat gaan we observeren? Dit bespreken we met de leerkracht, wat kunnen we bekijken? Wat 
voor wensen heeft de leerkracht hierin waar we op letten?  
 

Tijdens de observatie: 

- Hoe maakt de leerkracht de leerling bewust van wat hij doet? Hoe stimuleert de leerkracht 
reflectie (verbaal en non-verbaal)?  Hier wel breder te kijken. Wat zien wij dan als reflectie. 
Welke reflectiemomenten neem je waar? Waar zie je dat aan? 

- Wat zie je terug van wat de leerkracht gezegd heeft van wat hij verstaat onder reflecteren? 
- En wat zie je terug van wat hij heeft gezegd over de voorwaarden? 

 

Nagesprek: 

- Hoe is het gegaan? Wat viel de lk op? Wat viel ons op adhv voorgesprek? 
- Welke dingen vond de leerkracht belangrijk in de les? Had hij/zij ergens meer ruimte aan willen 

geven? 
- Wat heeft de leerkracht ervaren bij de leerlingen en bij zichzelf?  
- Waar heeft de leerkracht nu behoefte aan, waar vraag naar, zit er iets in de weg als het gaat om 

leerlingen te laten reflecteren? 
- Welke ervaringen heeft hij of zij opgedaan, nu en op andere momenten, waar anderen iets aan 

kunnen hebben?  
 

Definitie reflecteren: 

Reflecteren is contact krijgen met wat werkelijk van belang voor jouzelf is, zo dat je zicht krijgt op 
aanpakken die je verder helpen (naar Korthagen). 

 


