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Inleiding, onderzoeksvragen en -opzet 

De kennismaatschappij in de 21e eeuw vraagt onder andere om het vermogen om je als individu kritisch 

te verhouden tot snelle kennisontwikkelingen, een grensverleggende instelling en om analytisch en 

reflectief te kunnen denken (Houwers & Veltman – van Vugt, 2014). De nieuwe technologieën vragen 

om nieuwe vaardigheden: waar routine en stabiliteit aan waarde verliezen, neemt het belang van 

wendbaarheid en creativiteit toe. Meer dan ooit moeten werknemers, en ook technici, daarom 

beschikken over zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden (Van Est & Kool, 2015; Corporaal & Vos, 2017). 

Het vermogen tot kritische reflectie, samenwerken, creativiteit en pragmatisch oplossingsvermogen zijn 

vaardigheden die daarbij vaak worden genoemd (Walma-Van der Molen & Kirschner, 2017). Experts 

geven tegelijkertijd aan dat deze punten moeilijk te implementeren zijn in onderwijs. We lijken 

handvatten te missen om dit op een goede manier vorm te geven in de onderwijspraktijk.  

 

Een ander belangrijk gegeven is dat we in Nederland een gebrek hebben aan voldoende technisch 

opgeleide studenten, maar dat ook nog eens veel studenten met een technisch diploma niet gaan 

werken in de technische sector (Berkhout, Bisschop, & Volkerink, 2013). Er zijn genoeg functies nog te 

vervullen in de technische sector, maar blijkbaar is dat voor veel studenten niet interessant. Redenen 

waarom studenten uiteindelijk niet kiezen voor of blijven werken in een technisch beroep is tot nu toe 

onduidelijk (Möwes et al., 2017). De uitdaging lijkt er echter vooral in te zitten studenten beter te 

begeleiden bij hun mogelijkheden in de techniek en de ontwikkeling van een professionele identiteit. 

Met professionele identiteit wordt bedoeld hoe jij met jouw karaktereigenschappen en ambities, een 

verbinding hebt met arbeid en een bepaalde sector of beroep (Beijaard, et al., in Möwes et al., 2017, 

Meijers, 1995). Kort gezegd betekent het ook dat je als student leert wat jouw sterke en minder sterke 

kanten zijn, hoe dit past bij het werk dat je doet, en wat je zelf waardevol vindt om te doen. In de 

discussienotitie ‘Onderwijskwaliteit en kwaliteitscultuur’, onderdeel van de ‘Conferentiebundel 

Slotconferentie HO-tour’ (2015) wordt ook gesteld dat het onderwijs niet alleen de taak heeft studenten 

voor te bereiden op de arbeidsmarkt door kwalificatie, maar eveneens wordt uitgedaagd talenten, 

behoeften en ambities van individuele studenten meer centraal te stellen. Om dat te bereiken moet een 

reflectieve houding van studenten worden gestimuleerd, zodat zij het uiterste uit zichzelf kunnen halen 

en zelf meer de verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen voor hun leerproces. 

 

Het vormgeven van talent- en loopbaanontwikkeling en de inzet van reflectie  

Als we kijken naar het huidige onderwijs zien we dat opleidingen over het algemeen moeite hebben met 

vormgeven van begeleiding bij talent- en loopbaanontwikkeling en de inzet van reflectie (zie 

bijvoorbeeld Bisschop & Mittendorff, 2016). Men ziet het belang ervan en wil hier ook graag op 

inspelen, maar docenten vinden het lastig om op een goede wijze hun studenten hierbij te begeleiden. 

Een concept als ‘reflectie’, enorm belangrijk bij het begeleiden van studenten in hun professionele 

(identiteits)ontwikkeling, blijft vaak nog erg zweverig, onduidelijk of niet concreet vormgegeven. We 

zien dat a) docenten en studenten niet goed weten hoe ze reflectie in de praktijk goed kunnen 

toepassen (Meijers & Mittendorff, 2017), b) moeite hebben met het vele reflecteren in het hbo (oftewel 
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‘reflectiemoe’ zijn, zie bijv. Kinkhorst, 2010) en c) dat er veel te vaak op dezelfde manier wordt 

gereflecteerd (door middel van reflectieverslagen, zie bijv. Mittendorff et al., 2012). Daar komt bij dat 

vooral bij de technische opleidingen veel wordt ‘geklaagd’ over de talige vorm waarin reflectie vorm 

krijgt. In gesprek met technische HBO opleidingen merken we dat er behoefte is aan een beter passend 

ontwerp voor begeleiding bij talent- en loopbaanontwikkeling en de inzet van reflectie, waarbij recht 

wordt gedaan aan deze (specifieke) doelgroep.  

 

Onderzoek dat in de periode november 2017 – april 2018 is uitgevoerd bij 6 technische opleidingen van 

Saxion (Mittendorff, Pullen & Kornet, 2018) laat zien dat studenten en docenten ook duidelijke 

meningen hebben over hoe het onderwijs nu op deze punten wordt vormgegeven. Studenten vragen 

bijvoorbeeld om meer te reflecteren in gesprek en minder in verslagvorm, en geven aan dat er nog 

weinig met talentgerichte begeleiding wordt gedaan. Ook ervaren studenten erg weinig begeleiding bij 

reflectie. Docenten geven aan dat er dikwijls een visie mist omtrent deze thema’s en het voor docenten 

niet altijd duidelijk is wat er precies wordt beoogd met reflectie, hoe dat goed vormgegeven kan 

worden, wat mogelijke reflectie activiteiten kunnen zijn (naast verslagvorm) én hoe reflectie in gesprek 

goed begeleid kan worden.  

 

De resultaten uit het voorgaande onderzoek hebben geleid tot een aantal aanbevelingen die waardevol 

lijken als ontwerpcriteria of mogelijke onderwijsinterventies. Deze zijn op verschillende niveaus 

gedefinieerd. Zo zijn er aanbevelingen over het niveau van ‘Visie en doelbepaling’: dat het voor 

opleidingen van belang is voor zichzelf helder te maken wat hun visie op reflecteren is en welke 

(leer)doelen zij bij hun studenten voor ogen hebben. Ook zijn er aanbevelingen geformuleerd op 

‘Curriculumniveau’, waaronder het advies om als opleiding goed te kijken naar welk soort reflectie (er is 

namelijk een verschil tussen bijvoorbeeld taakreflectie of persoonsreflectie) men waar in het curriculum 

wil opnemen. Ook zouden opleidingen het reflectieproces van studenten veel meer moeten koppelen 

aan (betekenisvolle) praktijkopdrachten/ ervaringen, en moeten reflectieactiviteiten meer aan elkaar 

worden verbonden binnen het gehele curriculum. Op het niveau van het curriculum zijn ook 

verbeteringen mogelijk als het gaat om de vorm waarin wordt gereflecteerd. Nu moeten studenten nog 

vaak reflecteren in de vorm van reflectieverslagen, terwijl studenten veel liever (en volgens eigen 

zeggen beter) reflecteren in een persoonlijk gesprek. Op het niveau van ‘Begeleiding’ en de ‘Rol van de 

docent’ zijn tenslotte ook een aantal aanbevelingen geformuleerd. Zo is het van belang dat docenten 

worden geprofessionaliseerd in het begeleiden van reflectie en dat de begeleiding van het 

reflectieproces van studenten wordt verstevigd (onder meer door betere instructie, feedback en 

individuele coaching). 

 

Bovenstaande aanbevelingen komen overeen met inzichten die in de literatuur ook worden beschreven. 

Zo blijkt uit veel onderzoeken dat er vaak onduidelijkheid is over de doelen van reflectie of worden deze 

niet of nauwelijks geëxpliciteerd (van Beveren, Roets, Buysse & Rutten, 2018; Rogers, 2001). Ook zien 

we dat reflectie pas echt effectief is als het een proces is waarbij niet individueel wordt gereflecteerd, 

maar er juist een (kritische) ander moet zijn die meedenkt, vragen stelt en spiegels (Van Seggelen-



 

 Succesfactoren voor een verbeteraanpak gericht op reflectie 4 

Damen, van Hezewijk, Helsdingen & Wopereis, 2017; Ryan, 2013), iets wat het beste kan worden bereikt 

in een dialoog (Meijers & Mittendorff, 2017). Het gesprek is dus een belangrijk aspect voor een goede 

leeromgeving gericht op het bevorderen van reflectie. Ook weten we dat reflectie gericht zou moeten 

zijn op (betekenisvolle) ervaringen en in het onderwijs is dat vaak aan de hand van praktijksituaties 

(Coulson & Harvey, 2013; Meijers & Mittendorff, 2017). Als we kijken naar de inzichten in de literatuur 

rondom het begeleiden van reflectie laten nog veel studies zien dat deze begeleiding in veel sectoren 

van het hoger onderwijs mist (Meijers & Mittendorff, 2017, Ryan, 2013; Coulson & Harvey, 2013). Tot 

slot laten verschillende studies zien dat reflectie plaats kan vinden op verschillende niveaus en in 

verschillende contexten. Zo is methodiek, taak of inhoudsreflectie (Grossman, 2008; Kinkhorst, 2010) 

iets anders dan persoonsgerichte reflectie. Ook wordt in verscheidene artikelen gesproken over kritische 

of transformatieve reflectie die van een hoger niveau zou zijn dan bijvoorbeeld beschrijvende reflectie 

(Ryan, 2013). Het concept reflectie is in ieder geval een stuk ingewikkelder dan op dit moment wordt 

opgevat in onderwijs en ook de wijze waarop dit concreet aandacht krijgt in de onderwijspraktijk en 

begeleidingspraktijk van docenten verdient zeker meer aandacht.  

 

Voordat we een vervolgproject gericht op deze aanbevelingen definitief willen inrichten, wilden we 

graag inzichten opdoen uit 3 pilots die zijn ingezet binnen een 3-tal technische opleidingen. In dit 

rapport staat het onderzoek centraal naar deze 3 pilots, waarbij door middel van casestudy onderzoek 

(Yin, 1994) wordt bekeken wat deze pilots aan succesfactoren opleveren. De volgende 3 pilots staan 

hierbij centraal: 

 

 Case A – ‘Reflectie bij projecten verbeteren’ 

 Case B – ‘Meer reflectie in gesprek en minder in verslag’ 

 Case C – Module ‘Loopbaanontwikkeling’ 

 

Voor dit onderzoek is de volgende hoofdvraag leidend: 

 

Welke succesfactoren kunnen we identificeren binnen de drie pilots die ons inzicht geven in belangrijke 

criteria (over inhoud, vorm én organisatie) voor de vormgeving van een ontwerp gericht op het 

verbeteren van reflectie in technische hbo opleidingen? 

 

Succes kan in bovenstaande onderzoeksvraag worden gedefinieerd als dat wat bijdraagt aan een aanpak 

die resulteert in (een of meer van) de volgende aspecten: 

 

 Een visie en plan binnen een opleidingsteam over de wijze waarop reflectie in hun onderwijs 

een plek zou moeten krijgen en waarom 

 Een gedeeld beeld binnen een opleidingsteam over het doel van reflectie, waar en hoe dit in het 

curriculum vorm krijgt en waarom 

 Docenten die ervaren dat ze competenter zijn geworden in (het begeleiden en beoordelen van) 

reflectie 
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 Studenten die meer gemotiveerd zijn om te reflecteren 

 Studenten die meer tevreden zijn over de wijze waarop reflectie wordt ingezet/ toegepast 

 Studenten beter en diepgaander reflecteren 

 

Omdat in dit verkennende onderzoek een drietal pilots (cases) centraal staan met eigen doelen en 

activiteiten, zijn bovenstaande doelstellingen niet bij elk van de pilots van toepassing. In de 

onderzoeksopzet hieronder beschrijven we per pilot wat de beoogde doelen zijn, welke 

onderzoeksvragen we binnen elke casus gedefinieerd hebben en hoe we daarbij succesfactoren van de 

drie casussen in kaart hebben gebracht.  
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Drie pilots – achtergrond, onderzoeksopzet en resultaten 

 

Case A: ‘Reflectie bij projecten verbeteren’  

 

Bij de opleiding die centraal staat in case A is bij zowel management als docenten de behoefte ontstaan 

om beter in te zetten op reflectie binnen de opleiding. Deze behoefte is gericht op het verbeteren van 

reflectie op visie-, curriculum- én begeleidingsniveau. De vraag die de opleiding heeft is: Hoe kunnen we 

ervoor zorgen dat het niveau van reflecteren omhoog gaat, zodat de studenten die straks na 4 jaar de 

opleiding afronden gedegen reflective professionals zijn? 

Er is voor gekozen om als eerste te starten met het verbeteren van reflectie binnen de 

‘ontwerpprojecten’ van de opleiding. Studenten van de opleiding van case A voeren vanaf leerjaar 1 

gedurende de hele opleiding ontwerpprojecten uit waarbij ze aan de slag gaan met een praktijkcasus/ 

opdracht waarbij de studenten na elk project moeten reflecteren. Met deze context zal als eerste 

worden gestart: hoe kunnen we de kwaliteit van reflectie verhogen binnen het onderwijs rondom de 

ontwerpprojecten? De inzichten die hierover worden opgedaan kunnen daarna gebruikt worden om 

reflectie op meerdere plekken binnen de opleiding te verbeteren. Twee verschillende lijnen worden 

hiervoor ingevuld:  

A. er zijn drie dagdelen gepland voor workshops met het gehele docententeam om reflectie rondom 

projecten te verbeteren; 

B. er is een werkgroep opgestart met de onderwijskundige van de academie waar deze opleiding onder 

valt en een 2-tal docenten om zaken voor te bereiden en uit te werken.  

 

Beoogde doelen van deze pilot zijn: 

1. De docenten van de opleiding hebben een goed beeld van reflectie, kunnen studenten begeleiden in 

het reflecteren en hebben inzicht in het opbouwen van de begeleiding, uitingsvormen van een 

reflectie (wijze van toetsing) en beoordeling van reflectie in de opleiding 

2. Op basis van deze kennis kunnen zij inzichtelijk maken welke aanpassingen er nodig zijn in het 

onderwijsprogramma, en welke aanpassingen er nodig zijn in de toetsing om de reflectieve 

vaardigheden van studenten voldoende vorm te geven. 

 

Uiteindelijke resultaat zou moeten zijn dat: 

 Studenten zinvolle en gerichte begeleiding krijgen ten aanzien van hun reflecties, dat betekent ook 

zinvolle en gerichte feedback en beoordeling 

 De tevredenheid van studenten over de kwaliteit van begeleiding en feedback stijgt 

De beoogde resultaten op studentniveau worden in dit pilotonderzoek niet onderzocht, vanwege de 

geringe looptijd. De effecten op studentniveau zullen over zo’n kleine tijdsperiode nog niet gerealiseerd 

worden. In het vervolgproject worden dergelijke effecten op studentniveau wel gemeten. 
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Waar is aan gewerkt?  

Er zijn drie workshops over reflectie vormgegeven waaraan het gehele docententeam heeft 

deelgenomen. Deze workshops zijn bewust gericht op één plek in het curriculum waar reflectie een plek 

heeft: de verschillende ontwerpprojecten die door de gehele opleiding een plaats hebben in het 

curriculum. De workshops waren vooral gericht op: 

 
Tijdens de looptijd van de workshops is door de werkgroep gewerkt aan het voorbereiden van de 

workshops, het concreter uitwerken van een leerlijn reflectie en een voorzet voor reflectie-instructies bij 

ontwerpprojecten. 

 

Onderzoeksvragen  

1. In hoeverre ervaren de docenten dat ze door de workshops een hogere self-efficacy hebben ten 

aanzien van het begeleiden en beoordelen van reflectie? 

2. Welke onderdelen van de workshop hebben bijgedragen aan een verbetering van het begrip van 

reflectie en de begeleiding en beoordeling van reflectie? 

3. In hoeverre is er een beter ontwerp voor reflectie tijdens ontwerpprojecten ontstaan, en wat 

heeft daar aan bijgedragen? 

 

Onderzoeksaanpak 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:  

 

Methode Respondenten 

Vragenlijst self-efficacy begeleiden en beoordelen van 

reflectie (voor- en nameting) 

Docententeam (n=8)  

Interviews Docenten werkgroep (n=2)  

Deelnemende docent workshop (n=1) 

Logboek bijgehouden door de onderzoekers tijdens de 

workshops 

 

 

Visie 
ontwikkelen op 

reflecteren 
binnen de 
opleiding

Uitwerken 
leerlijn voor 

reflectie

Verbeteren 
instructie voor 

studenten
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Resultaten  

Self-efficacy begeleiden en beoordelen van reflectie  

 

Scores vragenlijst  M SD 

Self-efficacy voor workshops 6.65 1.10 

Self-efficacy na workshops 7.34 0.34 

        (schaal 1-10) 

Door middel van de Wilcoxon Signed-Rank toets is onderzocht of er een significant verschil is tussen de 

voormeting en nameting met betrekking tot self-efficacy voor het begeleiden en beoordelen van 

reflectie. Op basis van deze toets kan geconcludeerd worden dat er geen significante toename is in self-

efficacy voor het begeleiden en beoordelen van reflectie bij het docententeam. 

 

Bijdrage workshops aan het begrip reflectie en begeleiden en beoordelen van reflectie  

Tijdens een interview zijn de docenten die deelgenomen hebben aan de werkgroep bevraagd op wat de 

workshops hen opgeleverd hebben en welke elementen uit de workshops daaraan bijgedragen hebben. 

De docenten geven aan dat de uitleg over definities en theorie rondom reflectie bijgedragen hebben aan 

een beter begrip van de term reflecteren en het verschil tussen reflecteren en evalueren. Volgens hen 

worden deze begrippen in de praktijk vaak door elkaar gehaald. Daarnaast geven de docenten aan dat zij 

meer handvatten hebben om reflectie bij de ontwerpprojecten te begeleiden. Het onderscheid dat 

gemaakt is in niveau van reflectie voor de eerste twee studiejaren hebben voor de docenten daar aan 

bijgedragen.  

 

“De workshops hebben geholpen om als team meer grip te krijgen op hoe je studenten kan begeleiden bij 

reflectie naarmate de opleiding vordert en complexiteit toeneemt.” 

 

De docenten geven aan dat zij nog moeite hebben met hoe zij de reflecties van studenten goed kunnen 

beoordelen en dat dit in de toekomst nog aandacht behoefd.  

 

“We hebben nu richtlijnen op de vragen die studenten kunnen beantwoorden op verschillende niveaus, 

maar hoe je dat moet beoordelen is nog niet helder. Ik zie veel reflecties en verschil in niveau, maar 

wanneer is het acceptabel?”  

 

De bijeenkomsten van de werkgroep ter voorbereiding op de workshops hebben volgens de docenten 

bijgedragen aan het komen tot een passende invulling voor de workshops. De docenten geven aan dat 

het docententeam een gemêleerd team is en er veel verschillende visies en meningen in het team zijn. 

De open gesprekken en het bepalen van de strategie voor de workshops  resulteerde in workshops die 

aansloten bij de behoeften van het team.  

 

“Die tussengesprekken met Kariene, wat is strategisch handig. Wat gaan we dan in de workshops doen. 

Dat zijn belangrijke gesprekken. Haast belangrijker dan de inhoud, meer hoe ga je het sturen.” 
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Tegelijkertijd geeft een van de docenten ook aan dat het ingewikkeld is om echt de transfer vanuit de 

workshops naar je eigen onderwijspraktijk te maken. Dat heeft deels te maken met de wijze waarop de 

workshops waren ingericht maar ook heel erg met de tijdsdruk die er heerst en gevoeld wordt door 

menig docent. Indien er tijdens de workshop echt gewerkt wordt aan het concreet verbeteren van je 

eigen onderwijs, zou deze transfer wellicht beter tot stand kunnen komen. 

 

“De workshops waren inhoudelijk interessant en goed te volgen, maar je zou eigenlijk met je eigen vak 

direct aan de slag moeten gaan. Door middel van in- en uitzoomen, uitzoomen op theorie en dan heel 

praktisch inzoomen op je eigen onderwijs, dat zou misschien helpen.” 

 

Ontwerp reflectielijn bij Ontwerpprojecten 

De docenten geven aan dat er aan het begin van het traject nog geen ontwerp lag voor een reflectielijn. 

Niet als geheel binnen de opleidingen, en ook niet gericht op de ontwerpprojecten. Door de workshops 

ligt er nu een kapstok voor de eerste twee studiejaren. De docenten geven aan dat de expertise vanuit 

het lectoraat heeft bijgedragen aan het komen tot deze kapstok.  

 

“Dat jullie dat uit jullie expertise opgepakt hebben om ons te onderrichten. Onze lacunes aangepakt.” 

 

Uit het logboek blijkt dat vooral de verduidelijking van de begrippen evalueren vs. reflecteren 

behulpzaam was, maar ook het nadenken over niveaus in reflecteren en het beoogde eindniveau.  

 

Wat ook heeft geholpen zijn de concrete voorstellen, voorbeelden en uitwerkingen die vanuit het 

lectoraat aangedragen zijn, om concreet invulling te geven aan het begrip reflectie bij het eerste jaar van 

de ontwerpprojecten. Uit het logboek komt naar voren dat het team veel verschillende ideeën heeft, 

maar het lastig vindt om vandaaruit tot een concreet ontwerp voor de reflectielijn te komen. De 

docenten geven aan dat ze het prettig vinden als er vanuit het lectoraat sturing is in de vorm van 

concrete uitwerkingen die door het team verder omgezet kunnen worden naar de specifieke 

opleidingscontext.  

 

“Wij willen alles onderzoeken. Als je stappen wilt maken dan helpt dat niet. Als we dat ontwikkelproces zelf 

hadden moeten doen, dan had het veel langer geduurd en was het animo verloren gegaan.” 

 

Volgens de docenten is met de workshops een eerste stap gezet in de richting naar een reflectielijn, 

maar er is nog meer nodig om reflectie goed te implementeren in het onderwijs en bijvoorbeeld in de 

ontwerpprojecten.  

 

“Hoe gaan we dit integreren en ook meenemen in de beoordeling? Daar mag in de toekomst wel nog 

externe monitoring op zitten. Hoe gaat het dan. Om te garanderen dat die implementatie ook echt 

gebeurt.” 
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Naast het verder uitwerken en implementeren van de reflectielijn bij ontwerpprojecten willen de 

docenten uit de werkgroep toewerken naar een verdere uitwerking en implementatie van de 

reflectielijn, ook naar het afstuderen toe. Ook zouden de docenten van de kerngroep willen kijken hoe 

reflectie een plek krijgt in het gehelde curriculum en hoe dit geïntegreerd kan worden met andere 

modules zoals studieloopbaanbegeleiding.  

 

Succesfactoren en aanbevelingen 

 

1. Verheldering begrip ‘Reflectie’ en ‘Niveaus van reflecteren’ helpt bij gezamenlijk beeld bepalen 

De docenten, alsmede het logboek, laten zien dat verduidelijking van het begrip reflectie en wat er 

wordt verstaan onder niveaus van reflecteren (en hoe dat kan worden ingezet in bijvoorbeeld 

verschillende leerjaren) bijdraagt aan het verhelderen van het beeld dat men als opleidingsteam heeft 

bij reflecteren.  

 

2. Concrete voorbeelden, uitwerkingen en handvatten bieden 

Wat volgens de docenten heeft bijgedragen aan een beter begrip (ook ten aanzien van de begeleiding 

van reflectie) is dat er tijdens de workshops concrete voorstellen, voorbeelden en uitwerkingen zijn 

aangedragen, om concreet invulling te geven aan het begrip reflectie bij het eerste jaar van de 

ontwerpprojecten. Ook al blijft het van belang dat een opleiding zelf bijvoorbeeld instructies voor 

studenten ontwerpt, blijkt een concreet uitgewerkt voorbeeld (passend bij de betreffende opleiding) 

heel waardevol en draagt bij aan meer inzicht bij docenten maar ook aan een proces waarin docenten 

met elkaar in gesprek kunnen gaan over wat ze precies willen bereiken bij studenten. 

 

3. Meer aandacht voor ‘oefenen’ en transfer richting eigen praktijk 

Tijdens de workshops is er veel tijd gestoken in het gezamenlijk definiëren van een beeld rondom 

reflectie en de visie van het team op het eindniveau van studenten. Wat willen we precies bereiken en 

hoe ziet dat er dan concreet uit? De tijd om echt te oefenen met elkaar om begeleiding van reflectie (of 

het zelf reflecteren) was daardoor erg kort. Ook blijkt dat de transfer van inzichten opgedaan in de 

workshops richting de eigen onderwijspraktijk aandacht verdient. Het zou mooi zijn als bijvoorbeeld 

door middel van een vorm van ‘Design Thinking’ (dat goed zou passen bij de opleiding) er tijdens 

bijeenkomsten ook echt concreet gewerkt wordt aan een nieuw ontwerp voor reflectie binnen het eigen 

onderwijs. 
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Case B: ‘Meer reflectie in gesprek en minder in verslag’  

 

De opleiding die centraal staat in case B heeft ook deelgenomen aan het vooronderzoek naar 

talentgerichte begeleiding en reflectie binnen de technische opleidingen (Mittendorff et al., 2018). Uit 

dat onderzoek kwam onder andere naar voren dat studenten minder willen reflecteren in de vorm van 

reflectieverslagen en meer in gesprek met docenten en medestudenten willen reflecteren en leren over 

zichzelf. De docenten (SLB’ers) van de opleiding geven tegelijkertijd aan dat ze veel vragen hebben over 

de wijze waarop ze dit kunnen inrichten en begeleiden, maar ook kunnen borgen (voor de accreditatie). 

 

De opleiding gaat experimenteren met een nieuwe aanpak waarbij er meer wordt ingezet op 

reflectiegesprekken met studenten, zowel in groepjes als individueel. Daarvoor is door de opleiding een 

ander ontwerp gemaakt voor de inzet van reflectie binnen SLB, dat zal worden uitgevoerd vanaf de start 

van het nieuwe schooljaar. In de nieuwe opzet schrijven studenten minder reflectieverslagen en vindt 

reflectie meer in gesprekken plaats. Zo hoeven studenten bijvoorbeeld niet meer individueel een 

reflectieverslag te schrijven na elk kwartiel, maar hebben ze elk kwartiel met hun begeleider een 

reflectiegesprek en vinden er elke week intervisiegesprekken in de klas plaats. Wel maken de studenten 

op papier een plan (logboek op basis van hun reflectie) met actiepunten, waarbij een onderbouwing 

wordt gevraagd. Dit logboek staat centraal bij het SLB-gesprek aan het einde van het kwartiel.  

De module Professional Skills bestaat uit wekelijkse workshops die gevolgd worden door een 

groepsgesprek waarin de opdrachten van de workshops nabesproken worden. In kwartiel 1 staat het 

onderwerp ‘studievaardigheden’ centraal. Thema’s die onder andere aan bod komen zijn weekbesteding 

in kaart brengen, doelen stellen, elkaar feedback geven en een planning maken. 

 

Beoogde doel van deze pilot is dat:  

o Studenten door deze andere vorm van reflecteren beter en diepgaander reflecteren dan in 

voorgaande jaren 

o Studenten meer tevreden zijn over de wijze van reflecteren binnen de opleiding 

o Docenten ondervinden hoe ze reflectie in groepen en door middel van gesprekken kunnen voeren 

en begeleiden (i.p.v. studenten zelfstandig laten reflecteren in verslagvorm) 

 

Onderzoeksvragen 

1. Hoe ervaren studenten de nieuwe aanpak van Professional Skills en wat leveren de 

reflectiegesprekken studenten op?  

2. Hoe ervaren docenten de nieuwe aanpak van Professional Skills en welke behoeften hebben zij 

om de reflectiegesprekken goed te begeleiden?   

3. Welke verbeterpunten kunnen er geformuleerd worden ten aanzien van de nieuwe aanpak? 
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Onderzoeksaanpak 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

 

Methode Deelnemers 

Groepsinterviews Docenten (n=5) en studenten (n=5) 

Evaluatie a.d.h.v. stellingen (in twee klassen) Studenten (n=16) 

Observaties groepsgesprekken en workshop Docenten (n=3) en studenten (n=18) 

 

 

Resultaten 

Ervaringen van studenten 

De studenten zien de groepsgesprekken als een mentorles. In het begin lag de focus op het nabespreken 

van de opdrachten uit de workshops, maar dit verschoof naar verloop van tijd naar een mentorgesprek 

over hoe het met studenten gaat en hoe hun week verloopt.  

 

“De naam is Professional Skills, maar het is meer een mentorles. Vorig kwartiel bespraken we opdrachten, 

maar dat werd steeds minder.” 

 

Studenten vinden de groepsgesprekken nuttig als docenten ‘iets te melden’ hebben. Bijvoorbeeld het 

verschaffen van informatie over projecten. Ook vinden studenten het nuttig om terug te blikken op het 

afgelopen kwartiel. Een sterk punt van de groepsgesprekken vinden zij dat problemen eerder op tafel 

komen en dat studenten elkaar maar ook de SLB’er beter leren kennen. Ook vinden zij dat de stap om 

een gesprek aan te vragen met de SLB’er kleiner wordt.  

 

Alle studenten geven aan dat als er tijdens de groepsgesprekken niet echt wat te bespreken is, zij de 

gesprekken als niet nuttig ervaren. Als het goed gaat met de studie, vinden de studenten dat ze de 

groepsgesprekken niet altijd nodig hebben en voelt het als een verplicht nummer. Zij geven aan de dat 

ze de opdrachten soms open deuren vinden en dat ze de opdrachten vooral voor de docenten maken. 

De studenten vinden een wekelijks groepsgesprek over het algemeen dan ook te vaak.   

 

“Soms is er niks te bespreken. Ik heb het gevoel dat leraren wat verzinnen om te bespreken. Als het goed 

gaat is dat eigenlijk niet nodig.” 

 

De studenten hebben de volgende wensen en behoeften: 

 Niet wekelijks een groepsgesprek of de groepsgesprekken integreren in de workshops.  

 Sommige thema’s (zoals voortgang in vakken) kan ook op een andere manier in kaart gebracht 

worden.  

 Meer zicht bieden op het werkveld van de opleiding. Studenten motiveren voor de studie door 

gastcolleges van stagiaires, alumni of andere professionals.  
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Ervaringen van docenten 

De docenten ervaren dat door de groepsgesprekken er meer gesprek met studenten op gang komt dan 

in de vorige opzet. Docenten ervaren daarbij meer binding met studenten, studenten komen ook eerder 

naar docenten toe als er iets speelt. De groepsgesprekken leiden volgens de docenten tot meer 

bewustwording bij studenten en dat studenten het gevoel hebben dat de opdrachten serieuzer 

genomen worden door docenten  

 

“Ik heb meer binding met de studenten dan vorig jaar doordat we elkaar wekelijks zien. Het is de start van 

de week, een moment samen.” 

 

Ondanks dat de groepsgesprekken bijdragen aan meer binding en bewustwording, missen docenten 

diepgang in de gesprekken en hebben zij niet het gevoel dat de reflectievaardigheden van studenten 

door de gesprekken verbeteren. Studenten vinden het volgens de docenten lastig om zichzelf bloot te 

geven. Ook merken zij dat studenten soms vooringenomen zijn en de opdrachten die centraal staan in 

de workshops geen kans willen geven.  

 

“Zij ontkennen dat eenvoudige oefeningen kunnen helpen, dat vind ik jammer. Zeker als ze anderen erin 

mee trekken, dat stoort mij.” 

 

Uit het groepsinterview blijkt dat docenten het lastig vinden om de rol van moderator aan te nemen 

tijdens de groepsgesprekken. Zij vinden het lastig om te gaan met studenten die heel aanwezig zijn of 

juist heel stil en de juiste vragen te stellen om studenten te prikkelen. Om iedereen te betrekken bij het 

groepsgesprek gaan de docenten vaak het rijtje af om alle studenten een beurt te geven. Dat komt ook 

terug in de observaties.  

 

“Ik heb moeite met de juiste vragen te stellen om ze te prikkelen.” 

 

De docenten wensen dat studenten zich meer openstellen, actiever meedoen en de opdrachten in ieder 

geval proberen uit te voeren. Daarbij hebben zij de behoefte om de workshops nog interactiever te 

maken met leuke opdrachten met een serieuze ondertoon. Ook hebben ze behoefte aan het vinden van 

aanknopingspunten bij studenten om van daaruit langzaam meer de diepte in te gaan.  

 

“Dat studenten zich open stellen. Kan heel goed leven met als een student een oefening geprobeerd heeft, 

maar dat lukte niet. Dan hebben ze het in ieder geval geprobeerd, ze zeggen teveel ik heb het niet nodig.” 
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Aanbevelingen 

 

1. Samen met studenten onderwerpen en doelen bepalen en activerende opdrachten inrichten 

waarbij link met de praktijk wordt gezocht 

Bij docenten en studenten zijn frustraties te herkennen. Het frustreert docenten dat studenten de 

opdrachten niet serieus nemen, terwijl de studenten aangeven de opdrachten niet zinvol te vinden. 

Studenten geven de wens aan om meer van de beroepspraktijk te zien, waardoor ze ook meer 

gemotiveerd kunnen raken voor de studie. Ook kan met studenten gekeken worden naar een goede 

frequentie van de groepsgesprekken. 

 

2. Bouwen aan groepsveiligheid 

Om studenten de ruimte te geven om zich meer open te stellen is het aan te bevelen om in de eerste 

weken van het collegejaar tijd te besteden om elkaar te leren kennen. Dit kan bijdragen aan meer 

veiligheid in de groep, waardoor studenten zich gemakkelijker open stellen.  

 

3. Docenten professionaliseren door middel van training zodat zij zich meer bekwaam voelen in de 

rol van moderator. 

De rol van moderator is nieuw voor de docenten en is een lastige rol. Door training kan het team zich 

bekwamer gaan voelen om deze rol toe te passen tijdens de groepsgesprekken. Daarbij kan het team 

nadenken over welke doelen zij willen bereiken en hoe ze dat verder vorm willen geven, want studenten 

ervaren andere doelen dan de docenten voor ogen hebben.  
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Case C: Nieuwe module ‘Loopbaanontwikkeling’  

 

De opleiding die centraal staat in case C heeft ook deelgenomen aan het vooronderzoek naar 

talentgerichte begeleiding en reflectie binnen de technische opleidingen (Mittendorff et al., 2018). Uit 

dat onderzoek kwam onder andere naar voren dat studenten van deze opleiding graag meer 

praktijkervaringen wilden opdoen en meer begeleid wilden worden in hun loopbaanontwikkeling en 

ambities. Mede naar aanleiding van deze resultaten is door de opleiding een nieuwe module 

ontwikkeld: ‘Loopbaanontwikkeling’. Met het vak ‘Loopbaanontwikkeling’ wil de opleiding in case C 

samen met het werkveld het inzicht vergroten van (2e jaars) studenten in de carrièremogelijkheden 

binnen het werkveld. Het doel is om ze met dit inzicht beter voor te bereiden op hun 

stagesollicitatiegesprek in het 3e jaar en op hun afstudeerkeuze in het 4e jaar. In de module staan de 

volgende activiteiten centraal: 

 

A. College Tour en speeddaten 

o College Tour interviews met beroepsbeoefenaren met verschillende rollen (denk aan 

projectleiders, constructeurs, calculatoren, tekenaars, toezichthouders, uitvoerders, 

etc.) binnen een groot project dat in hun werkveld centraal staat  

o Speeddaten naderhand, gekoppeld aan individuele vragen van studenten 

B. Talentverkenning 

o Terug kijken op reflectieverslagen van de eerste twee jaar 

o Intervisies te doen met klasgenoten 

o Cijferlijsten analyseren 

o Gesprek aan te gaan met ouders 

o etc.  

C. Ontwikkelplan schrijven (en pitchen) met daarin: 

o Ontwikkelambitie 

o Beoogde stageplek en bijbehorende argumentatie 

o Welke rollen en taken de student wil verkennen 

o Wanneer de student tevreden is met de stage 

 

Beoogde doelen van deze pilot zijn:  

o Studenten weten door deze module beter welke praktijkrollen er zijn binnen het werkveld 

o Studenten krijgen door deze module beter inzicht in hun eigen ontwikkelwensen/ ambities t.a.v. 

werk 

o Studenten zijn door deze module beter in staat doelen te formuleren voor hun persoonlijke en 

professionele ontwikkeling 
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Onderzoeksvragen 

1. Hebben studenten door de module beter zicht gekregen op:  

a. het werkveld passend bij de opleiding en de beroepsrollen in dat werkveld? 

b. hun eigen ambities t.a.v. hun verdere ontwikkeling en loopbaan? 

2. Welke kenmerken van de module hebben hier vooral aan bijgedragen? 

 

Onderzoeksmethode 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

 

Methode Deelnemers 

Telefonische interviews (individueel) na afloop van de module Studenten (n=7) 

Face-to-face interview Docent (n=1) 

 
 

Resultaten 
 

Wat vinden de studenten? 

De studenten geven aan dat ze de module waardevol vinden, omdat het inzicht geeft in de verschillende 

beroepsrollen in het veld. Daarbij vonden zij het leerzaam is om aan verschillende professionals uit het 

werkveld vragen te kunnen stellen. Sommige studenten vonden het in het begin nog een beetje ‘onzin’ 

of lastig om over zichzelf na te denken (wat soms frustrerend was). Maar na een tijdje gaat dit volgens 

de studenten over en zijn ze blij met de inzichten die ze hebben opgedaan over zichzelf en de duidelijke 

richting die ze voor ogen hebben als het gaat om hun stage. 

 

“In het begin dacht ik: wat is dit voor onzin, waarom moeten we dit allemaal doen? Ik moet iets van mezelf 

vinden, maar op basis van wat dan? Ik vond het lastig iets over mezelf te zeggen. Maar na een tijdje ging 

dat over, en vond ik de feedback die ik kreeg over mezelf heel erg leerzaam.” 

 

Sommige studenten vonden vooral de  College Tours en het speeddaten zinvol, omdat ze daarmee echt 

een inkijkje kregen in de verschillende rollen die ook goed naast elkaar werden gezet. Daarmee konden 

ze het ook goed vergelijken.  

 

“Dat je de rollen ook echt naast elkaar ziet helpt goed. En dat het gefocust is, in de zin van dat je nu echt 

ernaartoe gaat met de vraag of dit iets voor mij zou kunnen zijn. Andere oriëntatie activiteiten zoals een 

excursie doen we ook wel eens maar dat is minder gefocust, dat laat ik meer gewoon over me heen 

komen.” 

 

Andere vonden vooral het zelfonderzoek en het echt goed nadenken over je eigen ambities heel 

waardevol. De studenten geven aan dat vooral het doorvragen van de docent heel erg heeft geholpen. 

Dat kwam door de inhoudelijke feedback die werd gegeven in het verslag maar ook door het echt 

gericht doorvragen tijdens de bijeenkomsten. 
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“Ik kreeg veel inzicht door het verslag, maar vooral door de vragen die de docent stelde en de coaching 

eigenlijk. Hij vroeg echt door. Waarom vind je dat dan? Waarom wil je dat dan? We moesten het ook vaak 

inleveren en de feedback die we dan kregen was heel waardevol.” 

 

Wat uit de interviews met de studenten tot slot blijkt is dat het reflecteren voor studenten zinvoller 

wordt als ze de uitkomsten direct kunnen toepassen. In dit geval werden de uitkomsten ook echt ingezet 

om gericht een stageplek te zoeken. Studenten gaven aan dat ze door de module dan ook hele goede 

stageplekken hebben gevonden die echt passen bij hun eigen ambitie of ontwikkelbehoefte. 

 

Wat ervaart de docent? 

De docent formuleert een aantal observaties en aandachtspunten ten aanzien van de module 

‘Loopbaanontwikkeling’. 

 

Bij de studenten is volgens de docent te zien dat ze meer diepgang bereiken ten aanzien van het kijken 

naar de eigen ontwikkeling en toekomst. Er is door dit vak ook gezorgd dat studenten meer winst uit 

hun eerdere reflecties haalden. De studenten waren daarover nog wel eens gefrustreerd omdat er 

eerder in de opleiding weinig met de reflectieverslagen mee was gedaan (met de reflectieverslagen). In 

deze module werd er wel wat mee gedaan. En hebben studenten ook aan de docent zelf aangegeven 

dat ze veel over zichzelf hebben geleerd. 

 

“’Ik heb mezelf veel beter leren kennen’, kwam vaak terug in de evaluaties, maar ook ‘ik weet beter wat ik 

wil’”.  

 

Organisatorisch is het best lastig om de College Tour en speeddates te organiseren. Het is handig dat je 

binnen één groot project de verschillende richtingen binnen het werkveld kan laten zien. Verschillende 

beroepsbeoefenaren uitnodigen die verbonden zijn aan het project is echter best ingewikkeld en 

tijdrovend. Tijdig organiseren van de College Tour en speeddates is dan ook wenselijk. Komend jaar gaat 

de studievereniging van de opleiding hierbij helpen. 

 

Succesfactoren - Wat werkt? 

 

1. Verschillende beroepsrollen uit de praktijk naast elkaar laten zien en bekijken met een duidelijk 

doel 

Studenten geven aan dat het fijn is om met de praktijk in gesprek te kunnen gaan en dat het waardevol 

is om verschillende rollen naast elkaar te kunnen vergelijken. Daarmee is deze opzet anders dan 

reguliere beroepsoriëntatieactiviteiten of excursies waar vaak maar één bedrijf of professional centraal 

staat. Ook wordt aangegeven dat het helpt om oriëntatieactiviteiten met een concreet doel te 

ondernemen: in dit geval kijken of verschillende beroepsrollen bij jou passen. 
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2. Doorvragen, doorvragen, doorvragen 

De studenten geven aan dat ze de kwaliteit (diepgang) in hun reflecties vooral hebben vergroot doordat 

de docent bleef doorvragen. Zowel op papier (d.m.v. feedback op het verslag) als tijdens de 

bijeenkomsten. Waarom vinden ze dit vak precies leuk? Waarom willen ze bij dat bedrijf gaan stage 

lopen? Doorvragen op de aspecten die studenten benoemen of opschrijven blijkt cruciaal om écht goed 

na te denken over wat je als student wil in de toekomst. 

 

3. Uitkomst van reflectie is direct toepasbaar in vervolgstap 

Wat heel goed werkte volgens de studenten is dat ze de uitkomsten van het reflecteren en beschrijven 

van hun ambitie direct konden toepassen in de volgende stap in hun studie: het kiezen van een stage. 

Dat maakt het reflecteren zinvoller, maar levert studenten ook direct ‘winst’ op doordat ze voor hun 

gevoel veel gerichter passende stages hebben gezocht die aansluit bij hun eigen ambitie of leervraag. 
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Conclusies overall – Succesfactoren en aanbevelingen 

 

Naar aanleiding van de resultaten van alle drie pilots zijn een aantal overkoepelende conclusies en 

aanbevelingen geformuleerd die waardevol zijn om in vervolgactiviteiten mee te nemen.  Deze 

succesfactoren gaan in op verschillende niveaus die van belang zijn bij het verstevigen van reflectie 

binnen technische opleidingen. Zo zijn er factoren die vooral te maken hebben met hoe je een 

docententeam beter geprofessionaliseerd krijgt, maar zijn er ook succesfactoren die meer inzoomen op 

bijvoorbeeld de begeleiding van studenten. We beschrijven deze hieronder dan ook op deze 

verschillende niveaus en maken daarmee een koppeling met de aanbevelingen uit het vorige onderzoek 

dat is gedaan naar dit thema binnen technische hbo-opleidingen (Mittendorff et al., 2018). Hierbij werd 

duidelijk dat er op het niveau van Visie, Curriculum, Begeleiding en Docentvaardigheden aandacht nodig 

is.  

 

Visie en curriculumniveau 

 Wat helpt is om voor docenten het begrip ‘reflectie’ heel duidelijk te definiëren, bijvoorbeeld door 

te verduidelijken wat het verschil is met het begrip ‘evalueren’. Modellen en wetenschappelijke 

inzichten hebben geholpen bij het zicht krijgen hierop, ook als het gaat om de notie dat er 

verschillende niveaus van reflectie bestaan. 

 Wat volgens de docenten ook heeft bijgedragen aan een uitwerking op Visie en Curriculumniveau is 

dat concrete voorstellen, voorbeelden en uitwerkingen worden aangedragen waarbij de praktische 

invulling van reflectie in de praktijk helder wordt aangegeven. Hierop kunnen docenten dan 

reageren, waardoor zij tegelijkertijd gezamenlijk werken aan verduidelijking van het begrip voor 

henzelf. 

 

Begeleiding van studenten (studentniveau) 

 Als het gaat om het begeleiden van reflectie in groepjes, is het werken aan groepsveiligheid een 

belangrijk punt van aandacht. Om studenten de ruimte te geven om zich meer open te stellen is het 

aan te bevelen om in de eerste weken van de module (of schooljaar) tijd te besteden aan het elkaar 

beter leren kennen. Dit draagt bij aan meer veiligheid in de groep, waardoor studenten zich 

gemakkelijker open stellen.  

 Studenten vinden het belangrijk dat reflectie wordt verbonden aan de beroepspraktijk/ ervaringen 

van studenten. Studenten geven ook de wens aan om méér van de beroepspraktijk te zien, 

waardoor ze enerzijds meer gemotiveerd kunnen raken voor de studie, maar tegelijkertijd ook 

worden gemotiveerd om te reflecteren omdat deze ervaringen voor hen van betekenis zijn.  

 Samen met studenten onderwerpen en doelen bepalen voor het reflecteren in gesprekken lijkt een 

belangrijk aspect waarmee het reflecteren van studenten op een betekenisvollere manier kan 

worden ingezet. 

 Doorvragen, doorvragen, doorvragen! Studenten geven aan dat ze de kwaliteit en diepgang in hun 

reflecties vooral hebben vergroot doordat de docent bleef doorvragen. Zowel op papier (d.m.v. 
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feedback op het verslag) als tijdens de bijeenkomsten. Waarom vinden ze dit vak precies leuk? 

Waarom willen ze bij dat bedrijf gaan stage lopen? Doorvragen op de aspecten die studenten 

benoemen of opschrijven blijkt cruciaal om reflectie tot een dieper niveau te brengen.  

 Wat volgens de studenten ook belangrijk is, is om de uitkomst van de reflectie direct toepasbaar (of 

concreet) te maken richting een vervolgstap. Zo konden studenten in de module 

‘Loopbaanontwikkeling’ de uitkomsten van hun reflectie direct toepassen in het zoeken van een 

stage (en bijvoorbeeld een stage sollicitatie) omdat ze hiermee hele concrete doelen hadden 

geformuleerd. Dat maakt het reflecteren zinvoller, omdat het studenten direct ‘winst’ oplevert (in 

dit geval een veel gerichtere stage passend bij hun persoonlijke doel).  

 
 
Docentvaardigheden 

 Docenten blijken, bijvoorbeeld in de pilot waarbij is geëxperimenteerd met reflectiegesprekken in 

groepjes, nog steeds verlegen te zitten om noodzakelijke begeleidingsvaardigheden. Er is behoefte 

aan goede professionalisering zodat docenten zich ook bekwamer gaan voelen om de rol van 

begeleider effectief toe te passen tijdens bijvoorbeeld groepsgesprekken.  

 Als het gaat om docentprofessionalisering is het zinvol om (nog) meer aandacht te hebben voor het 

daadwerkelijk oefenen met reflectie en begeleiding van reflectie. Daarnaast is duidelijk geworden 

dat docenten na een workshop al snel weer vervallen in ‘de waan van de dag’, mede vanwege de 

tijdsdruk die nu eenmaal altijd aanwezig is binnen het onderwijs. Door tijdens de 

professionaliseringsactiviteiten meer in te zoomen op het ontwikkelen van concrete ontwerpen voor 

hun eigen onderwijs, kan er direct de transfer gemaakt worden en worden docenten beter in staat 

gesteld de opgedane kennis en vaardigheden ook echt concreet in hun eigen praktijk te realiseren. 

 

 

 


