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In het schooljaar ’18-’19 heeft de opleiding een eerste stap gezet richting 
het verstevigen van reflectie in het onderwijs. Omdat studenten niet 
genoeg reflectievermogen lieten zien en docenten het lastig vonden  
reflectie van studenten goed te begeleiden en te beoordelen, zijn er 

drie workshops met het hele docententeam uitgevoerd. Gericht op het 
verbeteren van reflectie binnen de ontwerpprojecten in jaar 1 en 2 van de op-
leiding. Er is een overkoepelende visie op de reflectieleerlijn geformuleerd 
en een voorzet gemaakt voor reflectie-instructies bij ontwerpprojecten. 

Succesfactoren

Self-efficacy en beter begrip van reflectie 
De gemiddelde self-efficacy van docenten t.a.v. het begeleiden en 
be oordelen van reflectie met studenten lijkt gestegen door deze 
opzet, maar het verschil is niet significant. Docenten geven aan 
een beter beeld te hebben over wat reflectie is en hoe dat verschilt 
met evalueren. Ook hebben ze handvatten gekregen om reflectie 
bij ontwerpprojecten te begeleiden en opbouw in niveau door de 
studiejaren heen te ontwikkelen.  

Het gezamenlijk voorbereiden van de workshop door docenten van 
het team én het lectoraat, zorgt ervoor dat het aansluit bij de be-
hoefte van docenten en worden verschillen opgevangen. Door in de 
workshops aan de slag te gaan met concrete verbeteringen voor het 
eigen onderwijs, worden docenten geholpen om de transfer naar de 
eigen onderwijspraktijk te maken.

Een reflectielijn ontwerpen
Het is van belang om een gezamenlijke ‘kapstok’ te hebben van 
waaruit een leerlijn wordt ontwikkeld, alvorens reflectielijnen worden 
ontworpen. Vooral het verduidelijken van begrippen als reflectie 
en evalueren was behulpzaam, en het nadenken over niveaus van 
reflecteren.

Ook concrete voorstellen, voorbeelden en uitwerkingen vanuit experts 
dragen bij om van een idee naar een concreet ontwerp te komen. Het 
vervolgens uitproberen van deze betere vormen van reflectie in het 
onderwijs is nog een volgende stap.

Verheldering begrip ‘reflectie’ en ‘niveaus 
van reflecteren’ helpt bij een gezamenlijk 
beeld bepalen.
Het verduidelijken van het begrip ‘reflectie’ en 
wat er wordt verstaan onder de niveaus van  
reflecteren draagt bij aan het ontstaan van een  
gezamenlijk beeld bij het hele onderwijsteam.

Het begrip over ‘reflecteren’ en de begeleiding 
daarbij is verbeterd door concrete voorbeelden  
en uitwerkingen met elkaar te bespreken.  
Deze dragen bij aan het gesprek hierover en  
de concrete invulling voor het eigen onderwijs.

Specifieke aandacht voor de vertaalslag van de 
ideeën naar de eigen onderwijspraktijk is van 
belang. Door middel van ‘Design Thinking’ kan er 
gewerkt worden aan een concreet ont werp voor 
reflectie binnen het eigen onderwijs.

Concrete voorbeelden, uitwerkingen en 
handvatten bieden.

Meer aandacht voor ‘oefenen’ en transfer 
richting de eigen onderwijspraktijk.
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