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Voorwoord 

I n een voorwoord, zelfs van een dissertatie, mag de schrijver persoonlijk worden. Ik wil u vragen om 
uw hoofd te buigen en uw buik te ontbloten, ik ga ervan uit dat u niet zo’n kort naveltruitje draagt 
en een lage heupbroek. Hoe lang is het geleden dat u uw navel hebt bekeken? Wat voor navel heeft 

u eigenlijk? Heeft u een bolletje of heeft u zo’n mooie diepe holte waarin, als u tenminste een vrouw bent,  
een grote smaragd of robijn zou passen die de sultan uit duizend-en-één-nachten veel geld gekost zou 
hebben?
De vorm van een navel heeft niets te maken met de kundigheid van het leggen van een knoop in de 
navelstreng door huisarts of verloskundige, maar meer met de aanleg voor uw geboorte en de elasticiteit 
van uw buikwand. Met uw navel was u verbonden met uw moeder. Misschien heeft uw vader uw band 
met uw moeder doorgeknipt, maar als u wat ouder bent, is de kans groot dat de dokter dat gedaan heeft. 
Door uw navel bent u negen maanden gevoed door uw moeder. Denkt u eens terug aan uw moeder: had 
u een lieve moeder? Een mooie moeder? Een moeder met een rustgevende stem? En hoe was uw eerste 
tijd op de wereld? Heeft u nog een foto van uzelf in een wiegje? Was dat een wiegje met een hemeltje? En 
hoe zag u er als baby uit: helemaal kaal of had u al een mooie bos haar? Kijk nog eens goed naar uw navel, 
bedek haar weer en lees verder. 
U hebt even naar uw eigen navel gestaard, u hebt zich overgegeven aan navelgestaar. De kunst van het 
navelstaren hebt u echter nog niet beoefend, dat is een kunde die meer behelst dan het ontbloten van 
uw buik en aandachtig kijken naar uw navel. Bij de kunst van het navelstaren moet er diep en breed 
nagedacht worden of om een modewoord te gebruiken, moet er gereflecteerd worden. In deze dissertatie 
zal ik u inwijden in de kunst van het navelstaren. 

Hoe komt iemand ertoe om een dissertatie te schrijven? Bij mij ligt de kiem in mijn geboortedorp Zweeloo, 
waar mijn grootvader ‘bovenmeester’ was van een driemansschooltje. Meester Polman was een erudiet en 
veelzijdig man: hij regisseerde het jaarlijkse spel dat opgevoerd werd in de Gereformeerde kerk, schreef 
vele notities over het belang van christelijk onderwijs, stimuleerde de veelal boerenkinderen om door te 
leren, had een grote verzameling geschiedenisboeken, kon prachtige verhalen vertellen en hij las graag 
Nederlandse literatuur. Een neef van hem was hoogleraar in Kampen. Als kind heb ik hem vaak gevraagd 
hoe je nu eigenlijk hoogleraar werd en waarom hij dat niet was. Hij was gelukkig op zijn dorpsschool. 
De liefde voor literatuur, de liefde voor het vertellen, de liefde voor toneel heb ik van hem meegekregen. 
De basis voor mijn ontwikkeling is gelegd door mijn ouders, wijlen mijn vader Casper Pauw en mijn 
moeder Rica Pauw-Polman. Tegen het nadrukkelijke op sociale klasse en sexe gebaseerde negatieve 
advies van het hoofd van de Gereformeerde lagere school in, steunden ze mijn keuze voor de HBS en 
hebben ze mijn carrière met actieve belangstelling gevolgd.
Ik ben Nederlandse Taal- en Letterkunde gaan studeren in Groningen en werd in 1980 aangesteld als 
docent taalexpressie op de Christelijke Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar te Kampen. 
Mijn directeur was Lucas Vreeken, ook Neerlandicus met een grote liefde voor toneel en poëzie. Zo 
opende hij elke vergadering met een gedicht. Hij was een grote inspirator voor mijn werk. 

Een dissertatie schrijf je gelukkig niet alleen. Het onderzoek heb ik uitgevoerd op mijn eigen pabo, de 
Katholieke Pabo Zwolle. Allereerst wil ik mijn directeur, Toine van de Velde, bedanken voor het mogelijk 
maken van deze dissertatie. Ik heb onderzoekstijd gekregen en in de afrondingsfase werd ik vrijgehouden 
van verplichtingen om even mijn blik te vernauwen en me uitsluitend te richten op mijn dissertatie. Ook 
de mannen van de sectie Nederlands wil ik bedanken voor het geruisloos overnemen van taken: Ben 
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Bouwhuis, Jon Derks, Hugo van den Ende en Ludo Hendrickx. Ria Colenbrander nam als mentor van 
het derde jaar allerlei organisatorische klussen van mij over. Ik ben haar hier zeer erkentelijk voor. Mijn 
twee mederedacteuren Ellis van Dam en Joost Kieft van het KPZ-tijdschrift Veerkracht hebben het 
afgelopen jaar grotendeels mijn werkzaamheden overgenomen, dank daarvoor.

Mijn meelezers wil ik bedanken. Daphne Duijvestijn heb ik gevraagd om vanuit een andere discipline, ze 
is orthopedagoog, naar mijn linguïstisch onderzoek te kijken. Haar commentaar heeft er in elk geval voor 
gezorgd dat ik impliciete aannames heb geëxpliciteerd, wat de leesbaarheid ten goede is gekomen. Ook 
Annemarie Wenke, pedagoog en onderwijskundige, bedank ik voor haar bijdrage.

Joop Corjanus heeft mij vanaf het begin van mijn onderzoek gesteund. Samen hebben we gewerkt aan de 
leesmethode Tekstverwerken. Voortgezet technisch lezen, ik heb altijd grote waarde gehecht aan zijn 
oordeel.

Een groot aantal mensen heeft in de afgelopen vier jaar belangstelling getoond voor het wel en wee van 
mijn onderzoek. Ik kan hier niet iedereen persoonlijk bedanken, maar alle opmerkingen, raadgevingen 
en suggesties hebben mijn denken beïnvloed.
 
Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn studenten. Zonder hun medewerking had ik geen onderzoek 
kunnen doen naar het schrijven van reflectieverslagen. Ik wil hen ook betrekken bij de presentatie van 
mijn onderzoek. Ik kan echter nauwelijks van hen verwachten dat ze mijn dissertatie gaan lezen. Ik heb 
nagedacht over hoe ik me tot mijn studenten kan wenden, dit doe ik in de vorm van brieven aan mijn 
studenten: elk hoofdstuk laat ik voorafgaan door een brief. Op deze wijze informeer ik hen over de opzet 
en de uitkomst van mijn onderzoek. 

In juni 2003 heb ik mijn eerste gesprek gehad met Piet-Hein van de Ven. Het zou het begin worden van 
een reeks plezierige gesprekken. Piet-Hein was enthousiast over het onderwerp en had alle vertrouwen 
in mij. Ik waardeer vooral zijn kennis, zijn bevlogenheid, zijn zorgvuldige commentaar en zijn loyaliteit 
tegenover mij. Piet-Hein was altijd bereid om nog iets voor me op te zoeken en te helpen bij lastige 
kwesties. 
Ik had het voorrecht dat Wolfgang Herrlitz mijn promotor wilde zijn met zijn brede kennis van 
opvattingen over taal en taalgebruik. Daarnaast hield hij mij scherp door steeds te vragen of bepaalde 
passages, soms zo dierbaar, wel pasten in de denklijn van mijn onderzoek. 
De gesprekken met ons drieën vonden meestal plaats op de werkkamer van Wolfgang in het gebouw van 
de Letterenfaculteit in Utrecht. Een kamer die duidelijk de sfeer ademde van intense wetenschappelijke 
bedrijvigheid: boeken en dossiers overal. Ik kreeg alle vrijheid om zelf de koers te bepalen. Als ze mij een 
bepaalde richting voorstelden die ik liever niet wilde, dan was dat ook goed, het was slechts een suggestie 
geweest. Mijn soms te scherpe kritiek op stromingen of personen werd afgezwakt, ik werd behoed voor 
uitglijers en voor beweringen die al te boud waren. 

Ik ben niet alleen een externe promovendus, ik ben ook een oude promovendus. Het voordeel van dat 
laatste is dat mijn kinderen ook al wat ouder zijn en een substantieel aandeel konden leveren. Mijn dochter 
Freyja van Lint was altijd bereid om lastige Word-klusjes te verrichten en vervelend typewerk van mij 
over te nemen. Samen met haar vriend Ben Smeets, toverde ze de mooiste tabellen op mijn scherm.
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Dan mijn zoon Floris van Lint, derdejaarsstudent grafische vormgeving aan de kunstacademie, hij heeft 
mijn dissertatie haar uiterlijk gegeven. Ik ben hier verschrikkelijk trots op. Zijn vriendin Eline Kippers, 
vierdejaarsstudent aan de kunstacademie, heeft het beeldmerk op het kaft ontworpen.

De laatste die ik wil bedanken, is Peter van Lint. Dertig jaar geleden speelde ik de hoofdrol, een dubbelrol 
van Eva en Maria, in zijn toneelproductie van het 15e eeuwse mysteriespel Die erste bliscap van Maria, 
opgevoerd in De Oosterpoort in Groningen. Dat was het begin van onze relatie. We hebben veel samen 
gewerkt en samen geschreven. Dat laatste hield vooral in de beginjaren in, dat Peter schreef en ik 
corrigeerde en de bibliografie verzorgde. Gaandeweg werd mijn aandeel groter en schreef ik, onder het 
toeziend oog van Peter, mijn eigen artikelen. De afgelopen vier jaar beheerste deze dissertatie ons beider 
leven. Vele gesprekken hebben we gevoerd, vaak op de fiets, langs de Vecht, langs het Overijssels Kanaal, 
langs de Wetering tussen Heino en Raalte. Na een werkdag was Peter altijd bereid om commentaar te 
leveren op mijn schrijfsels, verbetervoorstellen te geven, literatuur op te zoeken, een lastige tekst voor mij 
samen te vatten, een paragraaf te herschrijven en ideeën te berde te brengen. Peter heeft me de kunst en 
de kunde van het schrijven en van het onderzoeken geleerd. Kortom, de ideale promotor had ik altijd bij 
de hand! 

Heino, 1 mei 2007
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Voorwoord voor mijn studenten

Voor je ligt een dissertatie, mijn dissertatie. Dat is een proeve van bekwaamheid waaruit mag blijken dat ik 
zelfstandig wetenschappelijk onderzoek kan doen. Je vraagt je misschien af wat dat met jou te maken heeft, of er 
studenten bij betrokken waren, waar dat allemaal toe leidt en waarom ik me tot jullie richt. Nou, het heeft alles 
te maken met de studenten van de Katholieke Pabo Zwolle! Want dit onderzoek heb ik niet alleen gedaan, daar 
hebben jullie, soms onbewust, een groot aandeel in gehad. 
Meer dan vijftig studenten hebben oude reflectieverslagen aan mij opgestuurd en een groep van 38 studenten 
was bereid om op een nieuwe manier reflectieverslagen te schrijven. Ik ben deze studenten bijzonder erkentelijk 
voor hun medewerking, want alleen op deze manier kon ik er achter komen wat zij belangrijk vonden aan het 
reflecteren, wat zij graag veranderd wilden zien en zij stelden mij in staat een nieuwe didactiek van het schrijven 
van reflectieverslagen te ontwerpen en uit te proberen. 

Elk hoofdstuk van mijn dissertatie begin ik met een brief aan jullie. In een dissertatie moet ik mijn onderzoek 
goed verantwoorden en niet alles zal even interessant voor jullie zijn. Daarom zal ik in briefvorm vertellen wat 
ik in het komende hoofdstuk ga doen en een korte samenvatting geven van de inhoud. 

Ik vind het belangrijk dat jullie kennis nemen van de opbrengsten van onderzoeken in tijdschriften, boeken 
en ook in dissertaties. Deze brieven zijn een poging om jullie mee te nemen op mijn zoektocht om jullie goede 
reflectieverslagen te laten schrijven. Ik hoop van harte dat ik reacties van jullie krijg. Want deze dissertatie mag 
dan wel af zijn, het onderzoek gaat gewoon door. Ik wil jullie in mijn brieven warm maken voor onderzoek. 
Onderzoek doen is namelijk interessant, verbreedt je horizon, vergroot je kennis en vaardigheden, is zinvol voor 
de betrokkenen en is bovendien heel erg leuk.

Ik heb dit onderzoek gedaan met jullie hulp. Ik ben veel te weten gekomen met dit dikke boek als resultaat. Het 
was voor mij een spannende zoektocht, ik hoop dat het voor jullie een spannende leestocht is.
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Eerste brief aan mijn studenten

Vierdejaarsstudenten van de Katholieke Pabo Zwolle bieden bij hun afstuderen de school een cadeau aan. Dit 
cadeau wordt overhandigd aan de directeur Toine van de Velde. Zo kreeg Toine in juni 2004 een kunstwerk 
met allerlei reflectoren voor de fiets: reflectoren voor de spaken, voor de trappers, voor  het achterspatbord, 
de bagagedrager en het zadel. Het kunstwerk had ook een titel: Wij zijn hier uitgereflecteerd! Met een groot 
uitroepteken. Deze studenten grepen hun diploma-uitreiking aan om hun onmin kenbaar te maken. Het 
reflecteren kwam ze de neus uit, ze hadden hun buik er vol van en waren op school uitgereflecteerd. 

Reflecteren was een hype aan het worden en de Katholieke Pabo Zwolle kon natuurlijk niet achterblijven. In het 
schooljaar 2002-2003 werden dagreflecties ingevoerd: na elke stagedag moesten studenten terugblikken op hun 
stage en aan de hand van bepaalde vragen een dagreflectie schrijven. Maar al gauw begonnen de problemen. 
Want wat was eigenlijk reflecteren? En wat was het doel van reflecteren? En hoe zag zo’n dagreflectie er uit? Aan 
welke eisen moet een dagreflectie voldoen? 
In de waan van de dag stelden wij ons die vragen onvoldoende. Juist die vragen vormden de opmaat voor mijn 
onderzoek. 

In het studiejaar 2003-2004 heb ik aan een aantal van jullie gevraagd of ik de dagreflectie mocht gebruiken 
voor mijn onderzoek. Die toestemming heb ik gekregen. De dagreflectie van Maaike (niet haar eigen naam) 
heb ik minutieus onderzocht en haar reflectie vormt de basis voor mijn onderzoek. Haar dagreflectie bevat heel 
weinig reflectieve momenten en er is dan ook nauwelijks sprake van enige leeropbrengst, terwijl het doel van het 
schrijven van zo’n reflectieverslag is dat je nieuwe inzichten opdoet. Inzichten in je professionele identiteit, dus 
inzichten die je hebt in je opvattingen over het onderwijs, over jezelf, over je eigen leren en ontwikkeling, over je 
leerlingen, over het leren van je leerlingen, over de leerkracht die je wilt zijn etc. 
Maar waar ik nog het meest van ben geschrokken, is de gebrekkige formulering van de opdracht aan jullie. Die 
formulering is dubbelzinnig en het is niet duidelijk aan welke eisen een dagreflectie moet voldoen. En wat ik 
me bovendien afvraag is: hoe beoordelen docenten deze reflecties? Op grond van welke criteria doen ze dat? En 
hanteren ze allemaal dezelfde criteria? Verstaan ze allemaal hetzelfde onder reflecteren? Kortom, ik had heel 
veel vragen over de manier waarop op onze school gereflecteerd wordt. Is er dan geen andere, betere manier, 
vroeg ik me af. Volgens mij is die er wel degelijk. Mijn eerste onderzoeksresultaten leverden in elk geval op dat 
de dagreflecties in 2004-2005 werden vervangen door wekelijkse reflectieverslagen. Studenten vonden dit al 
een verbetering. 

In het eerste hoofdstuk vertel ik hoe ik mijn onderzoek heb opgezet. Ik wil weten hoe ik het schrijven van 
reflectieverslagen door jullie op een hoger niveau kan brengen. Daarvoor moet ik de volgende vragen 
beantwoorden:‒   Wat is reflecteren?‒   Wat zijn de kenmerken van een reflectieverslag?‒   Hoe leer je studenten reflectieverslagen schrijven?

De antwoorden lezen jullie in mijn volgende brieven.
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1.0  Inleiding

Mijn onderzoek gaat over reflectieverslagen. De aanleiding tot het onderzoek is een dagreflectie1 van 
één van mijn studenten waarvan ik de indruk had dat die beter kon. De matige kwaliteit van deze 
dagreflectie leidt tot mijn algemene onderzoeksvraag: Hoe kan ik het schrijven van reflectieverslagen 
door pabostudenten op een hoger niveau brengen? 

Het schrijven van reflectieverslagen acht ik van belang vanwege (zie par. 2.6; 3.5; 6.4.4):‒   het ontwikkelen van een professionele identiteit;‒   het ontwikkelen van een professionele taal van de pabotaalgemeenschap (pabotaal) als aspect van die  
 professionele identiteit;‒   het aanbrengen van samenhang tussen theorie en praktijk;‒   het informeren van de begeleidende docent over de ontwikkeling die de student doormaakt.

In dit eerste hoofdstuk bespreek ik de aanleiding en de uitgangspunten van mijn onderzoek, evenals 
de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie ervan. Ik presenteer drie onderzoeksvragen die 
gerelateerd zijn aan mijn algemene vraag en die ik wil gaan beantwoorden:

‒   Wat is reflecteren?‒   Wat zijn de kenmerken van een reflectieverslag?‒   Hoe ziet een tentatieve didactiek van het schrijven van reflectieverslagen eruit?

Ik eindig het hoofdstuk met de opbouw van mijn dissertatie.

1.1  Aanleiding tot het onderzoek

Elke lerarenopleiding in Nederland besteedt aandacht aan het reflecteren. Dat blijkt o.a. uit het 
visitatierapport over de pabo’s2 en uit de vele artikelen die hierover de laatste jaren in het VELON-
tijdschrift zijn verschenen. Het spiraalmodel van Korthagen (1982, 1992, 1993, 1998, 1999, 2002) 
geniet inmiddels veel bekendheid als reflectie-instrument. Er verschijnen boeken met oefeningen om 
te leren reflecteren en in publicaties worden diverse vormen en niveaus van reflectie onderscheiden die 
onderling grote verschillen vertonen. (Korthagen & Vasalos, 2002; Luttenberg, 2002; Mottart, 2002; 
Everhardus, 2002; Lagerwerf & Korthagen, 2003; Van Woerkom, 2003; Procee & Visscher-Voerman, 
2004; Groen, 2006, Benammar, 2006). Hieruit blijkt al dat reflectie geen eenduidig concept is. 

Al is reflectie op het eigen leergedrag van oudsher een belangrijk element in vele (vak)didactieken geweest, 
we mogen wel zeggen dat reflecteren sinds de jaren negentig een hype geworden is in het (opleidings)
onderwijs en een modieuze onderwijskundige term. Zulks mede onder invloed van het sociaal-
constructivisme (Phillips, 2000: 6) waarin reflecteren geacht wordt in belangrijke mate bij te dragen aan 
het leren. Volgens deze (en andere) opvattingen zouden reflectieverslagen een grote leerpotentie in zich 
bergen (Kok, 2003; Van der Leeuw, 2006). 

Ook op de Katholieke Pabo Zwolle wordt gereflecteerd. In het schooljaar 2001-2002 wordt het 
spiraalmodel van Korthagen als hulpmiddel bij het reflecteren ingevoerd. Aan de hand van dit model 
schrijven studenten aan het eind van elke stagedag een dagreflectie. In de toelichting op de opdracht 
wordt reflecteren omschreven als “het jezelf kritisch spiegelen aan de ‘omgeving’. Dit betekent dat je 
goed (dat is: afstandelijk en kritisch) naar je eigen gedrag kijkt”. In maximaal 2 A4’tjes moet de student 
reflecteren op zijn stage. De dagreflecties vormen een onderdeel van de stagemap en worden door de 

(1)    Het reflectieverslag is de verzamelnaam voor een groot aantal typen reflecties, waarvan de 
dagreflectie er één is. In hoofdstuk 4 bespreek ik het reflectieverslag als genre.

(2)   Zie Moed tot meesterschap (2003). 
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stagedocent beoordeeld. Ik ben de stagedocent van Maaike1, eerstejaarsstudent en zij schrijft de volgende 
dagreflectie:

Dagreflectie 20 januari, activiteit 34, 35 en 36

Ik heb vandaag 3 leuke activiteiten gedaan. Daarvan was er één nieuw, één herhaling en één met een 
ander onderwerp. We waren de dag begonnen met Trefwoord. Deze activiteit had ik gedaan. Daarna 
gingen de leerlingen bezig met CITO van rekenen. Aan het eind van de middag had Annemarie de 
resultaten, die vielen erg tegen. Ik ben nog met een leerling op de hal gaan zitten, om te helpen bij 
een CITO van begrijpend lezen. Omdat zij moeite heeft met lezen, moet de toets altijd mondeling 
gehouden worden, zodat het voor haar gemakkelijker is. Daarna hadden we voor de pauze nog 
ongeveer 20 minuten over. Ik ging ruim 10 minuten voorlezen en daarna gingen we een quiz over 
mij doen…Dat was wel erg geinig. Na de pauze gingen ze klassikaal een les van taal nabespreken. 
Die ging over spreekwoorden. Je kon zien aan veel kinderen dat het erg saai was. Een enkeling 
vroeg ook wat het nut was van het kennen van de werkwoorden. Om kwart over elf hiel een jongen 
z’n spreekbeurt over darten. Het was een hele leuke spreekbeurt; hij had veel meegenomen, hij wist 
er veel van af en hij kon er leuk over vertellen. Hij kreeg hier een 7,5 voor. Nadat we het hadden 
besproken was het al bijna tijd. Toen om 13 uur de leerlingen weer op hun plekje zaten, gingen we 
in de leeskring doen. Dat was mijn tweede activiteit van deze dag. Twee leerlingen houden dan in de 
kring een boekbespreking. Eerst vertellen ze iets over het boek, dan lezen ze een stukje voor en daarna 
mogen de leerlingen vragen stellen en zelf worden ze ook geconfronteerd met vragen. Om half 2 ging 
de klas aardrijkskunde doen. Dat ging over de dienstensector. Ik ben nog even met een leerling in het 
halletje gaan zitten om haar een sommendictee van rekenen te toetsen. Rond kwart over twee mocht 
ik met mijn derde activiteit van die dag beginnen, de muziekles. Er zat meer structuur in deze les dan 
in de vorige en door de tips die ik de vorige keer had meegenomen ging het ook een stuk beter. 

Activiteit 34: Omdat ik niet goed op m’n rooster had gekeken en omdat we het er niet meer echt over 
hadden gehad, was ik deze activiteit eigenlijk vergeten. Maar voor Trefwoord, de opening van de dag, 
hoef je niet veel voor te bereiden. Het ging over een school vissen. Eerst hadden we het over het bestuur 
op school. En daarna moest ik een link leggen naar de tekening op het bord. Daar stonden een school 
vissen op getekend. En daar ging ik een verhaal over voorlezen. Ik vond het wel een mooi, maar erg 
lang verhaal. Nadat ik op het laatst ging vragen stellen, kon ik wel merken dat bijna iedereen wel 
goed had opgelet. Ik vond dat er een goed gesprek op gang kwam. Zo ging het over de nadelen en de 
voordelen als iemand altijd de leiding nam. Ik vond het leuk om deze activiteit te leiden. Ik had niet 
gedacht dat sommige leerlingen op die leeftijd al zo goed over hun emoties konden praten. Zo merkte 
ik bijvoorbeeld dat een meisje altijd de gevoelens zo mooi kan verwoorden en die kan altijd met dit 
soort dingen het eerste woord nemen, zodat de rest meestal ook wel durft te praten of op haar wil 
reageren. Ze komt altijd met leuke ideeën en ze zegt ook wel gewoon wat ze vindt. 

Activiteit 35: Omdat ik de leeskring nog nooit had geleid vond ik het wel een beetje spannend, maar 
het viel allemaal reuze mee. De rol die je hebt is erg klein, omdat de leerling die de boekbespreking 
houdt, meestal de hele tijd aan het woord is. Maar omdat je in een kring zit, gaan meestal de vriendjes 
en vriendinnetjes naast elkaar zitten. Dat is wel erg vervelend. Dus voor mezelf had ik niet echt het 
idee dat ik les aan het geven was, of de begeleider van de leeskring, maar de oppasser. Oppassen 
dat niemand met elkaar de boel gaan afleiden, wat wel vaak het geval was. Ik had vaak een paar 
vervelende, lacherige meiden moeten waarschuwen, want op oogcontact reageerden ze niet. Ik vond 
het naar dat ze naar één waarschuwing nog niet beseften dat ze moesten stoppen. Ze bleven maar 
door gaan. Nadat ik had gezegd dat dit de laatste waarschuwing was, konden ze wel ineens braaf 
mee doen. Dus dat werkte wel. De boekbesprekingen gingen voor de rest super! Ik kon merken dat de 
twee leerlingen ook de boeken hadden gelezen en vooral het laatste meisje kon het ook erg enthousiast 
vertellen. Ik had het idee dat de leerlingen het eerste boekverslag een beetje saai vonden. Hij vertelde 

(1)    De naam Maaike is verzonnen. De tekst is niet gecorrigeerd.
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een beetje binnensmonds en er zat niet echt een structuur in z’n verhaal. Ik kon merken dat ze het 
saai vonden, omdat de kinderen met elkaar probeerden kontact te zoeken, anderen gingen wiebelen 
op hun stoel of juist met een hele rare houding op hun stoel zitten. 

Activiteit 36: We hadden vorige week ook het Russische orkest gedaan. Toen had ik als tip meegekregen 
om de instrumenten op de tafel na het uitdelen te leggen en duidelijke afspraken te maken. Duidelijke 
afspraken waren er in ieder geval, want eerst kwam Alfred (de praatpop) vertellen over zijn ervaring 
met een orkest. Hij vertelde dat hij gister naar een concert zou gaan van Justin Timberlake, maar 
ineens kwam hij terecht bij een Hongaars orkest. Daar had hij zijn ogen uit gekeken. Omdat in mijn 
vorige stageperiode Alfred ook eens was langs gekomen, had ik van tevoren gezegd dat Alfred vond 
dat het zo’n drukke klas was. En als de klas weer zo druk ging doen, wou Alfred niet weer komen. 
Dus met die regel kwam Alfred vertellen. Daarna gingen we met de klas het over een orkest hebben. 
Welke instrumenten waren er allemaal? De leerlingen wisten veel voorbeelden te noemen. Maar 
hun reactie was niet zo denderend, veel kinderen vonden het orkest maar saai. Daarna ging ik de 
instrumenten ophalen en verdelen onder de kinderen. Dat ging nog niet zo erg vlot, omdat er veel 
onrust ontstond. Omdat leerlingen met groepjes in verschillende hoeken van het lokaal gingen staan, 
vond ik het wel erg lastig om dat te begeleiden, omdat sommige kinderen de instrumenten niet konden 
loslaten. Anderen gingen de gezelligheid op zoeken en gingen lol trappen. Ik heb daar altijd nog wel 
moeite mee. Annemarie had me als tip gegeven om op een stoel te gaan staan, omdat ik klein ben 
en een hoog stemmetje heb. Wanneer ik op een stoel ga staan, heb ik een vaste plek waar kinderen 
me goed kunnen zien. Vanaf die positie kan ik de groep beter begeleiden en overzien. Ik vond deze 
activiteit in vergelijking met vorige week beter gaan, er zat meer structuur in en het resultaat was 
beter. De kinderen deden enthousiast mee en de meeste vonden het ook leuk om te doen. Ik trek deze 
conclusie, omdat veel leerlingen een glimlach hadden en zonder tegen stribbelen meededen. 

Tips die ik had meegekregen:

Bij een activiteit waarbij veel herrie is, op een stoel gaan staan om orde te krijgen, Op een vaste plek 
gaan staan en blijven staan, zodat leerlingen weten waar ze mij kunnen ‘vinden’. 

Mijn eerste indruk van deze tekst is dat het een aardig verhaal is van wat er die dag allemaal gebeurd is. Ik 
krijg ook de indruk dat ze er haar best op gedaan heeft. Toch is het of er belangrijke elementen ontbreken. 
Waar reflecteert Maaike nu? Of in termen van de opdracht: waar spiegelt ze zich aan de omgeving? 
Waar kijkt ze afstandelijk en kritisch naar haar eigen gedrag? En wat leert ze van het schrijven van deze 
dagreflectie? Als docent verwacht ik dat de student ingaat op het leren van zichzelf en het leren van haar 
leerlingen. Maaike doet dat niet, sterker nog, het woord leren ontbreekt geheel. Haar dagreflectie is 
vooral een chronologische weergave van gebeurtenissen op die dag en levert nauwelijks nieuwe inzichten 
op. Ze krijgt tips van haar mentrix die ze klakkeloos overneemt, zonder zich af te vragen of ze werken en 
of er wellicht andere mogelijkheden zijn1.
Interessant is nu te achterhalen waarom deze dagreflectie zo weinig resultaat oplevert. Ligt dat aan deze 
individuele student? Ligt dat aan de formulering van de opdracht? Is er sprake van gebrekkige begeleiding 
bij de uitvoering van de opdracht? Allemaal vragen die de moeite waard zijn om onderzocht te worden. 

1.1.1  De tekortkomingen in de opdracht: reflectie en retorica niet uitgewerkt

Laten we allereerst eens kijken naar de opdracht. In deze opdracht moet voor de student een schrijftaak 
geformuleerd worden. In de opdracht aan Maaike wordt gezegd dat ze een ‘verslag’ moet schrijven, maar 
er worden geen eisen gesteld aan zo’n dagreflectieverslag, behalve dan aan de lengte, die mag maximaal 2 
A4 zijn. Uit de formulering van de opdracht blijkt al dat hier geen kennis van tekstwetenschap aan te pas 
is gekomen. De opdracht is geformuleerd door pedagogen, niet door taalkundigen, c.q. Neerlandici. Als 
Neerlandica, gevormd door de retorica en literatuurwetenschap, constateer ik dat er niet verwezen wordt 

(1)    Zie voor een uitgebreide analyse van de dagreflectie van Maaike: Pauw & Van de Ven (2005 a).
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naar essentiële tekstelementen. Studenten krijgen geen aanwijzingen voor de opbouw van het verslag, 
niet voor de inhoud ervan, maar ook niet voor de doelstelling, het taalgebruik en voor wie ze het verslag 
moeten schrijven. Kortom, de retorische dimensie van de verslaglegging blijft impliciet, waardoor de 
opdracht erg lastig is om uit te voeren.
Maaike moet niet zomaar een verslag schrijven, ze moet een bepaalde vorm van een verslag schrijven, 
namelijk een dagreflectie. Dat betekent dat ze moet weten wat een reflectie is. Weet Maaike ook wat 
reflecteren inhoudt? Reflecteren wordt in de opdracht omschreven als: “het jezelf kritisch spiegelen aan 
de ‘omgeving’”. Maar wat is eigenlijk ‘spiegelen’ en wanneer is er geen sprake meer van gewoon ‘spiegelen’, 
maar van ‘kritisch’? In de toelichting wordt gezegd: “Dit betekent dat je goed (dat is: afstandelijk en 
kritisch) naar je eigen gedrag kijkt”. Goed kijken wordt vertaald met ‘afstandelijk en kritisch’, maar 
impliceert ‘spiegelen’ niet altijd afstand nemen? En waarom wordt ‘kritisch’ hier nog een keer herhaald? 
En wat wordt verstaan onder de ‘omgeving’? In de toelichting wordt dit niet nader gepreciseerd, wel wordt 
er gesproken over ‘ je eigen gedrag’. Klaarblijkelijk wordt ‘de omgeving’ ingeperkt tot ‘ je eigen gedrag’. Als 
we met enige goede wil proberen te achterhalen wat hier bedoeld wordt, begrijpen we wel dat met die 
omgeving bedoeld wordt ‘de omgeving waarin de student leert’, dus de leeromgeving. Maar onmiddellijk 
dringt de vraag zich dan op: welke leeromgeving? De pabostudent heeft immers met twee leeromgevingen 
te maken: allereerst de leeromgeving waarin hij opgeleid wordt tot leerkracht, dus de pabo. En dan is 
er nog de stageschool waarin hijzelf, onder het toeziend oog van zijn mentor, leert les te geven en zijn 
leerlingen van hem leren. Die twee leeromgevingen hangen nauw met elkaar samen. Maar betekent dit nu 
ook dat we van Maaike mogen verwachten dat ze in haar dagreflectie deze leeromgevingen in samenhang 
verkent? Dat lijkt te veel gevraagd voor een eerstejaarsstudent. 

Nog een andere complexe zaak is het retorische probleem van het taalgebruik in deze leeromgevingen. 
De pabo en de basisschool kunnen niet alleen gezien worden als een leergemeenschap, maar ook als een 
taalgemeenschap1 (Sandywell, 1996), ook vaak ‘discourse community’ genoemd (Van de Ven, 2001). 
Laten we weer even kijken naar Maaike. Maaike komt uit een kleine plattelandsgemeenschap in Salland 
waar ze gewend is dialect te spreken, ze beweegt zich al 17 jaar in deze taalgemeenschap. Net van de havo 
moet ze als eerstejaarsstudent van de pabo erg wennen aan het taalgebruik op de pabo met een specifiek 
onderwijskundig en vakinhoudelijk jargon; ze beheerst de conventies van deze nieuwe taalgemeenschap 
nog niet. Maaike gaat vervolgens stagelopen op een basisschool. Natuurlijk heeft ze vroeger als leerling 
op een basisschool gezeten, maar ze heeft nooit geleerd om als stagiaire met leraren te spreken over 
onderwijs: over lessen, leerlingen en methodes. Bovendien, en dat maakt het nog eens extra lastig, wordt 
van haar gevraagd schriftelijk verslag te doen in een taal die ze nog onvoldoende beheerst. 
 
Studenten worden op een pabo in vier jaar opgeleid tot een startbekwame leerkracht primair onderwijs. 
Dat betekent dat de student zich in die vier jaar ontwikkelt tot een professionele leerkracht met een 
professionele identiteit: een bekwame leerkracht die ook zijn visie op het beroep kan verwoorden, die 
zijn wereldbeeld, dat zijn zijn opvattingen over de maatschappij, onder woorden kan brengen, en dit 
alles in relatie kan brengen met zijn eigen persoonlijkheid. Aspecten van die professionele identiteit zijn 
‘professionele kennis’ en ‘professioneel taalgebruik’. Professionele kennis is volgens Lunenberg, Ponte & 
Van de Ven (2006: 9): “het inzicht in doelbewust en zelfverantwoordelijk handelen. Deze kennis wordt 
noch ontwikkeld via het toepassen van theoretische kennis, noch via routineuze handelen in de praktijk 
van alledag; zij wordt ontwikkeld via praxis.” . 
Naast professionele kennis is professioneel taalgebruik een belangrijk aspect van beroepsidentiteit: 
studenten moeten leren zich uit te drukken in de onderwijskundige en vakinhoudelijke taal die op de 
pabo wordt gebruikt als voorbereiding op het beroep van leraar in het primair onderwijs. De pabo is de 
leeromgeving die de student inleidt in dit professionele taalgebruik, dat ik pabotaal zal noemen. Reflectie 
wordt als een van de instrumenten gezien om deze professionele identiteit te ontwikkelen. 
Er wordt dus nogal wat gevraagd van een student. Uiteraard zullen in het eerste jaar andere eisen aan een 
reflectieverslag gesteld worden dan in het vierde jaar. Maar die eisen moeten wel duidelijk zijn en in de 
opdracht aan Maaike gebeurt dat niet.

(1)   Het begrip taalgemeenschap specificeer ik in par. 2.6 en 3.5.
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Maaike moet een dagreflectie schrijven zonder dat ze weet wat reflecteren is en zonder dat ze weet wat de 
retorische mogelijkheden en eisen zijn die aan een dagreflectie gesteld kunnen worden, noch qua inhoud, 
noch qua opbouw, noch qua publieksgerichtheid, noch qua doelstelling, noch qua taalgebruik. 

Maaike schrijft haar dagreflectie aan de hand van het spiraalmodel van Korthagen (2002)1. Dit model zou 
haar moeten helpen bij het ‘spiegelen’ en ‘kijken’. Korthagen heeft in 1982 het spiraalmodel ontwikkeld 
voor zowel de mondelinge als de schriftelijke reflectiepraktijk van de lerarenopleiding (Korthagen, 
1982: 152). Korthagen legt niet uit hoe het model systematisch onderwezen zou moeten worden in de 
lerarenopleiding. Ook legt hij geen verband tussen het schrijven van reflectieverslagen aan de hand van 
het spiraalmodel en opvattingen uit de schrijfdidactiek. In latere publicaties verfijnt hij het spiraalmodel 
en voegt hij hulpvragen toe (1992, 1993, 1998, 1999, 2002). 
Het model van Korthagen bevat een indeling in vijf fasen en een aantal hulpvragen. De eerste fase is het 
handelen, de tweede terugblikken, de derde formuleren van essentiële aspecten, de vierde alternatieven 
ontwikkelen en daarna kiezen en ten slotte is de vijfde fase uitproberen in de stage. Helaas ontbreken 
de eisen bij dit model en roept het veel vragen op: Wat zijn essentiële aspecten? Aan welke eisen moeten 
aspecten voldoen, willen ze essentieel zijn? En wat moet er dan met die essentiële aspecten gebeuren? In 
de vierde fase moeten alternatieven ontwikkeld worden, maar wat zijn eigenlijk alternatieven en op grond 
van welke criteria wordt die keuze voor een alternatief gemaakt? Vanwege het ontbreken van eisen en 
criteria in het model van Korthagen is het de vraag of de hulpvragen ook als hulp kunnen functioneren. 
Als we kijken naar de fasen in de dagreflectie van Maaike dan valt vooral de terugblik op en met 
enige goede wil kun je de beschrijving van de activiteiten zien als essentiële aspecten; de tips die 
ze van haar mentrix heeft gekregen, kun je dan opvatten als alternatieven. Als we kijken naar de 
hulpvragen dan zien we dat Maaike een selectie maakt uit de hulpvragen, en de antwoorden in 
haar dagreflectie verwerkt. Onduidelijk is op grond van welke overwegingen ze de hulpvragen 
geselecteerd heeft. Dat hoeft ze ook niet mee te delen, dat staat niet in de taakomschrijving. 

Samengevat valt er het volgende op de opdracht aan Maaike aan te merken:‒   ze is vaag en ambigu;‒   ze is niet volledig; essentiële aanwijzingen m.b.t doelstelling, publieksgerichtheid, thema, opbouw en  
 taalgebruik ontbreken;‒   ze wordt uniform gegeven aan alle studenten, er wordt geen rekening gehouden met het feit dat Maaike  
 nog maar een eerstejaars is;‒   het spiraalmodel van Korthagen dat als hulpmiddel gebruikt moet worden, lijkt het predikaat  
 hulpmiddel in deze opdracht niet waar te maken.

1.1.2  De uitkomsten van een pilotstudie

Mijn voorlopige bevindingen t.a.v. het verslag van Maaike vormen de basis voor een nader onderzoek. 
Ik heb een pilotstudie uitgevoerd waarin ik de verslagen van studenten aan een zorgvuldige retorische 
analyse heb ontworpen (Pauw, 2005b; Pauw & Van de Ven, 2005b). De uitkomsten van dat onderzoek 
waren:‒   De dagreflecties zijn een globale weergave van een aantal gebeurtenissen met voornamelijk emotioneel  
 commentaar. De narratieve strategie overheerst, gezien het grote aantal handelingswerkwoorden en  
 tijdsaanduidingen, zie par. 4.4; 5.3.6. De expressieve strategie komt ook veelvuldig voor, gezien het  
 grote aantal woorden met een emotionele of waardebepalende lading en het ik-gerichte karakter van de  
 tekst, zie par. 4.4; 5.3.6.‒   Studenten hebben de opdracht gekregen om een dagreflectie te schrijven. In de opdracht wordt  
 reflecteren omschreven als: ‘het jezelf kritisch spiegelen aan de ‘omgeving’. Dit betekent dat je goed (dat  
 is: afstandelijk en kritisch) naar je eigen gedrag kijkt’. Het lijkt erop dat de hulpvragen uit het model van  
 Korthagen deze studenten nauwelijks helpen. Deze in alledaagse taal geformuleerde vragen zijn naar  
 het schijnt weinig specifiek. Ook ontbreken criteria waaraan de antwoorden moeten voldoen.

(1)    In hoofdstuk 3 wordt dit model toegelicht.
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‒   De dagreflecties zouden nog het best benoemd kunnen worden als lesverslagen, maar ook dan is de  
 verslaggeving globaal en weinig feitelijk. ‒   De auteurs hanteren een gemakkelijke spreekstijl, we noemen dat maar even ‘small talk’. Daardoor  
 blijven de teksten oppervlakkig, er is hoegenaamd geen sprake van enige metapositie van waaruit het  
 handelen beschouwd wordt. De auteurs bedienen zich nauwelijks van professionele taal, van pabotaal.‒   De doelstelling van de tekst wordt niet duidelijk, het is de vraag of de auteurs zelf weten wat de  
 doelstelling van dit soort teksten zou moeten zijn. ‒   Uit de analyses van de leesbaarheid blijkt dat de teksten zich richten op een lezer met een vrij laag  
 ontwikkelingsniveau. Het valt niet voor te stellen dat de auteurs de docent zo laag inschatten. Het  
 kinderlijke niveau heeft vermoedelijk meer te maken met de schrijfvaardigheid van de auteurs of met  
 de onduidelijkheid omtrent de eisen van het genre. Mijn indruk is dat ze gewillig en naar beste vermogen  
 een tekst schrijven waarvan ze hopen dat die aan verder nergens geconcretiseerde eisen voldoet.
De pilotstudie bevestigen de onderzoeksresultaten n.a.v. de dagreflectie van Maaike (Pauw & Van de 
Ven, 2005a). 

1.2  Uitgangspunten voor het onderzoek

1.2.1  Communicatieve retorica

Op welke wijze kan deze reflectiepraktijk verbeterd worden? Op grond van mijn opleiding en ervaring 
zoek ik aansluiting bij de communicatieve retorica, zij vormt het kader voor het onderzoek naar 
reflectieverslagen. In hoofdstuk 2 zal ik uitvoerig ingaan op de klassieke retorica als basis en op de 
communicatieve retorica als een modernere vorm. Die communicatieve retorica geeft mij handvatten 
voor zowel de analyse en prescriptie als beoordeling van reflectieverslagen.
Een reflectieverslag is ook een persoonlijk verslag waarin studenten hun perspectief op hun eigen 
ervaringen weergeven en in relatie brengen met opvattingen die voor hen persoonlijk betekenis hebben. 
Daarmee behoren reflectieverslagen tot de groep expressieve teksten (Kinneavy, 1971; Van Lint, 1980; 
Pauw, 1981, 1983). Hieraan kunnen inhoudelijke en formele eisen gesteld worden, vergelijkbaar met de 
eisen aan zakelijke teksten. In hoofdstuk 4 kom ik nader terug op de genretheoretische bepaling. 

1.2.2   Het aanleren van vaardigheden

Een reflectieverslag is het resultaat van de toepassing van een aantal vaardigheden gecombineerd met 
kennis van diverse gebieden. Onder die vaardigheden vallen retorische vaardigheden als het bedenken van 
een onderwerp, het formuleren en het ordenen van de tekst. Maar ook het reflecteren is een vaardigheid. 
Hiertoe behoren een aantal denkactiviteiten, zoals observeren, zich herinneren, structureren, vergelijken, 
toepassen, maar ook leesvaardigheid en schrijfvaardigheid, beide zeer complexe vaardigheden. Onder 
kennis van gebieden wordt verstaan de kennis van vakken, van onderwijskundige opvattingen, van 
pedagogische denkbeelden etc.
Van studenten wordt verwacht dat ze deze vaardigheden beheersen, beschikken over kennis van 
verschillende domeinen en dit alles kunnen toepassen met als resultaat een reflectieverslag. Is het reëel 
dit van studenten te verwachten? Wat beheersen ze al wel en wat nog niet? De opvattingen van Polanyi 
(1978) over het aanleren van vaardigheden vormen een richtlijn voor mijn onderzoek:
“The aim of a skilful performance is achieved by the observance of a set of rules which are not known as 
such to the person following them” (1978: 49). 
De uitspraak ‘which are not known as such’ dient wat gemodificeerd te worden. Het kan zijn dat de 
persoon die onbewust de desbetreffende regels toepast, die ook onbewust geleerd heeft. Polanyi geeft 
als voorbeeld de fietser die leert zijn evenwicht te bewaren zonder de noodzaak of zelfs de mogelijkheid, 
exact te kunnen bepalen hoeveel tegenstuur hij naar links moet geven als hij merkt dat hij naar rechts 
gaat hellen. Hij neemt de regels van het evenwicht bewaren in acht, maar die hoeven niet geëxpliciteerd te 
worden. Maar het kan ook zijn dat de regels ooit expliciet zijn aangeleerd, maar dat de toepassing ervan 
tot een automatisme is geworden, zoals bij de ervaren autorijder. 
Bij het reflecteren kan een student een activiteit als zich herinneren waarschijnlijk onbewust toepassen, 
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omdat hij dat ook onbewust geleerd heeft. Bij complexere activiteiten als structureren, vergelijken en 
toepassen lijkt het aannemelijk te veronderstellen dat de regels hiervoor eerder bewust aangeleerd zijn. 
Voor sommige studenten zal het structureren wellicht tot een automatisme geworden zijn, anderen 
zullen de regels opnieuw moeten leren en toepassen.
Regels alleen zijn niet voldoende: “Rules of art can be useful, but they do not determine the practice 
of an art: they are maxims, which can serve as a guide to an art only if they can be integrated into the 
practical knowledge of the art. They cannot replace this knowledge.” (Polanyi, 1978: 50). Onder ‘practical 
knowledge’ verstaat hij m.i. geïnternaliseerde kennis van een praktijk, dat is een samenhangende en 
samenwerkende reeks van handelingen die moeten leiden tot een concreet resultaat, zoals het maken van 
een bevestigingspunt in een muur om er een schilderij aan op te hangen, of het maken van het schilderij 
zelf. Deze praktijkkennis wordt toegevoegd aan zijn ‘personal knowledge’: persoonlijke kennis versmolten 
met objectieve kennis1 (1978: viii); praktijkkennis gaat hier eveneens deel van uitmaken. Hiervoor heb ik 
al gezegd dat Lunenberg, Ponte & Van de Ven (2006: 9) in dit verband spreken over professionele kennis 
(par.1.1). Het gaat om de kennis van een professie.
 
Ik zal in de hoofdstukken 4, 5 en 6 een aantal van de impliciete en expliciete regels achterhalen die bij 
het schrijven in acht worden genomen of moeten worden genomen, maar ook probeer ik vat te krijgen 
op aspecten van de professionele ‘practical knowledge’ die gepaard gaan met het in acht nemen van de 
regels.
Daarbij ben ik me ervan bewust dat alleen het kennen van de regels niet leidt tot het gewenste product. 
Juist de oefening in reflecteren, schrijven, (her)lezen en samenstellen van een reflectieverslag moet de 
practical knowledge doen ontstaan. Daarbij is, zoals bij het leren van elke ‘art’ of ‘skill’, begeleiding van 
een vakman nodig die de vaardigheid al beheerst. Polanyi wijst er op dat juist bij de overdracht van 
de kennis van zaken die vereist is voor een vaardigheid de leerling-meester verhouding een voorwaarde 
is, waarbij de leerling langzamerhand het vak leert tot hij zelf het meesterschap bereikt heeft. In de 
praktijk van het pabo-onderwijs betekent dit dat de student niet alleen theorie omtrent het schrijven van 
reflectieverslagen aangereikt moet krijgen, maar ook in de praktijk van de constructie daarvan praktische 
aanwijzingen en beoordelingen moet krijgen van een terzake kundige docent die op de hoogte is van 
schrijfdidactiek (zie par. 6.4).

1.2.3  De docent als connoisseur

Een terzake kundige docent is een connoisseur van alles wat met zijn onderwijs te maken heeft. Polanyi 
(1978: 54) introduceert het begrip connoisseur hier als aanduiding voor iemand die niet alleen met kennis, 
maar ook met smaak en gevoel over zaken kan oordelen. Hij acht een medische diagnose evenzeer een 
‘art of doing it’ als een ‘art of knowing’. Hij is van mening dat connoisseursschap alleen door het volgen 
van voorbeelden (het imitatio-principe) aangeleerd kan worden. “To become an expert wine-taster, to 
acquire a knowledge of innumerable blends of tea or to be trained as a medical diagnostician, you must 
go through a long course of experience under the guidance of a master”. Connoisseursschap is in techniek 
of wetenschap onontbeerlijk zolang het niet mogelijk is alles in meetbare termen te vangen. En dat geldt 
m.i. nog meer voor onderwijs en leren. Weliswaar is het oordeel van de connoisseur subjectief, maar dat 
acht ik geen bezwaar, het is immers een professioneel-subjectief oordeel. Voorwaarde is dat de student 
in de loop van de tijd te maken krijgt met verschillende connoisseurs. Zoals het oude volksgezegde luidt: 
“bij de een leer je wat bij, bij de ander leer je wat af.” 

1.2.4   Historisch perspectief

In mijn onderzoek baseer ik me niet uitsluitend op recente opvattingen. Recente opvattingen en problemen 
kunnen worden verhelderd vanuit een historisch perspectief (Van de Ven, 2007). In mijn historische 
verkenning laat ik zien dat er bij reflecteren niets nieuws onder de zon is en dat reflecteren van alle 
tijden is. Bovendien baseer ik mij voor taalgebruik en vormgeving op de klassieke en moderne retorica. 

(1)    Dit in tegenstelling tot bepaalde stromingen binnen het constructivisme die alle kennis als persoonlijke kennis zien.
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In beide gevallen gebruik ik hiervoor ook oudere literatuur die in mijn ogen beslist niet verouderd is en 
zeer bruikbare ideeën bevat. Ik grijp eveneens terug op niet meer zo recente inzichten die niet algemeen 
gemeengoed geworden zijn, maar de moeite waard zijn om nog eens verteld te worden en voor mijn 
onderzoek zeer toepasbaar zijn gebleken.

1.2.5  Samenvatting van mijn uitgangspunten

Samengevat zijn mijn uitgangspunten voor mijn onderzoek:‒   de communicatieve retorica vormt het kader van mijn onderzoek;‒   een reflectieverslag behoort tot de groep expressieve teksten;‒   in een reflectieverslag worden verschillende vaardigheden gecombineerd met kennis van diverse (vak) 
 gebieden;‒   de vaardigheid reflecteren en de retorische vaardigheid behoren tot wat Polanyi aanduidt als ‘practical  
 knowledge’;‒   ik beschouw de docent als connoisseur;‒   ik schets waar relevant een historisch perspectief.

1.3  De maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van het onderzoek  
  naar reflecteren

Er is in Nederland bijna geen onderwerp dat zo kan rekenen op maatschappelijke belangstelling als het 
onderwijs. In vaktijdschriften en dagbladen verschijnen met grote regelmaat publicaties over het niveau 
van het onderwijs. Het bedenkelijke reken- en taalniveau van pabostudenten krijgt volop aandacht. De 
kritiek heeft geleid tot een verplichte taal- en rekentoets voor pabostudenten. Wellicht zal het niet lang 
meer duren of op andere opleidingen zal een taaltoets eveneens tot het curriculum behoren. 
Ook is er in de media aandacht voor onderwijsvernieuwingen, waardoor de druk op opleidingen om te 
veranderen toeneemt. Voortdurend worden nieuwe stromingen of een nieuw opleidingsparadigma voor 
het voetlicht gebracht. Voorbeelden hiervan zijn het sociaal-constructivisme, het Nieuwe Leren, het 
competentie-gericht leren en mathetiek. Vaak komen deze vernieuwingen met een paar jaar vertraging 
uit het buitenland overwaaien. Met veel elan worden ze binnengehaald en de opleidingscurricula worden 
aan de nieuwe opvattingen aangepast. Soms was het, achteraf gezien, verstandiger geweest om eerst eens 
te onderzoeken welke ervaringen er in het buitenland mee zijn opgedaan. Zo hebben Kozloff (1998); 
Phillips (2000); Burbules (2000) fundamentele bezwaren aangevoerd tegen het constructivisme; 
bekendheid met hun onderzoek zou op z’n minst betekend hebben dat de invoering ervan in Nederland 
met een sceptischer houding bejegend zou zijn geweest.
Een van die vernieuwingen is de invoering van het reflecteren halverwege de jaren negentig1. In 
het curriculum van lerarenopleidingen is reflecteren inmiddels niet meer weg te denken (zie ook 
1.1). De reflectievaardigheid van studenten wordt beoordeeld veelal aan de hand van zogenaamde 
reflectieverslagen. 
Niet alleen studenten moeten leren reflecteren, ook voor leraren is reflecteren belangrijk geworden. 
De Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) heeft van de overheid de 
opdracht gekregen in samenspraak met de beroepsgroep (leraren en andere belanghebbenden uit het 
onderwijsveld) bekwaamheidseisen te formuleren. Er zijn zeven bekwaamheidseisen2 opgesteld, die 
de kern vormen van het beroep leraar. Eén van die zeven is gereserveerd voor reflectie: “Een leraar die 
competent is in reflectie en ontwikkeling denkt na over zijn beroepsopvattingen en bekwaamheid en is 
voortdurend bezig zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren”3. 
De Wet op de beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) en het Besluit bekwaamheidseisen 

(1)    In hoofdstuk 3 zal ik laten zien dat reflecteren helemaal niet zo nieuw is, maar in een nieuwe vorm gegoten is.

(2)    Op www.lerarenweb.nl staan de zeven bekwaamheidseisen.

(3)    De zeven pabo’s die aangesloten zijn bij de Federatie Interactum zien de zevende 
bekwaamheidseis reflectie als ‘onderlegger’ voor de andere zes en onderstrepen 
daarmee het belang dat ze hechten aan reflectie, zie Van Neerven (2006).
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onderwijspersoneel dat daarop berust, zijn sinds 1 augustus 2006 van kracht. Als gevolg hiervan gaan 
scholen voortaan een bekwaamheidsdossier bijhouden van iedere leraar. 
Leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders moeten bekwaam zijn én bekwaam blijven. 
Zij moeten ook na hun benoeming hun bekwaamheid actueel houden en verder ontwikkelen. Actuele 
bekwaamheidseisen kunnen daarvoor als richtpunt dienen.
Eénmaal de bekwaamheid tonen is dus niet meer voldoende. Ook in de jaren dat iemand als leraar, 
onderwijsondersteuner of schooldirecteur/manager aan het werk is, moet hij zijn bekwaamheid 
onderhouden. De werkgever moet de werknemer daartoe in staat stellen. De school heeft de taak hieraan 
aandacht te besteden in het schoolplan of kwaliteitszorgverslag en dit te vertalen in personeels- en 
opleidingsplannen. 
De opleidingen voor de onderwijsberoepen moeten hun onderwijsprogramma’s op de bekwaamheidseisen 
afstemmen. In het algemeen zal dit betekenen dat aanstaande leraren meer dan voorheen zullen moeten 
nadenken over hun bekwaamheden en in staat moeten zijn een bekwaamheidsdossier aan te leggen waarin 
ze hun bekwaamheid bewijzen. Voor reflecteren in het bijzonder betekent dit dat er in het curriculum 
aandacht moet zijn voor het expliciet aanleren van de reflectievaardigheid en er voldoende instructie en 
begeleiding gegeven wordt bij het schrijven van reflectieverslagen. 

Uit het bovenstaande mag blijken dat studenten en leraren moeten reflecteren en nadenken over hun 
beroepsopvattingen en bekwaamheid om zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Maar leidt 
reflecteren daadwerkelijk tot verdere ontwikkeling en professionaliteit? Hier is nauwelijks onderzoek 
naar gedaan (Korthagen, 2002). Ook naar de feitelijke praktijk van het reflecteren is weinig onderzoek 
gedaan (zie echter Luttenberg, 2002; Van der Leeuw, 2006). 

Problemen in het onderwijs vragen om snel handelen in de praktijk. Er is  meestal geen tijd voor gedegen 
onderzoek om de oorzaken van de problemen te achterhalen. Wetenschappelijke ontwikkelingen houden 
geen gelijke tred met de behoeftes en vragen uit het onderwijsveld. Daar is een ander type onderzoek voor 
nodig en daarvoor zijn inmiddels vormen ontwikkeld zoals Actieonderzoek of Practitioner Research 
die worden gezien als een oplossing om de kloof tussen onderwijswetenschappen en onderwijspraktijk 
te dichten. Lunenberg, Ponte & Van de Ven (2006: 9-10) willen Practitioner Research zien “als 
kennisontwikkeling in en door praxis, waarbij docenten (eventueel samen met externe onderzoekers) 
praktische situaties verkennen en verbeteren, en deze verkenningen en verbeteringen interpreteren 
in het licht van hun onderwijskundige en pedagogische doelstellingen”. Kennisontwikkeling en 
praktijkontwikkeling zijn voor hen twee zijden van dezelfde medaille. 
Mijn onderzoek valt in die zin onder Practitioner Research: in mijn functie als docent verken ik de 
reflectiepraktijk op mijn pabo om het schrijven van reflectieverslagen op een hoger plan te brengen, 
ontwikkel daarmee kennis over die praktijk en relateer en interpreteer die kennis in het licht van 
onderwijskundige en pedagogische, en in mijn situatie,  retorische doelstellingen.
 
Al twee decennia is reflecteren een modieuze onderwijskundige term (zie 1.1.). Het kenmerk van zo’n 
modieuze term is dat hij veel gebruikt wordt en dat iedereen denkt te weten wat er onder verstaan wordt. 
Voor zo’n term wordt wel het woord ‘ideograaf ’ gebruikt (zie par. 3.0). Reflecteren is een containerbegrip 
geworden, een begrip met veel verschillende betekenissen. De omschrijving van reflecteren is soms 
circulair van aard, maar vaker blijft ze impliciet, waarbij verondersteld wordt dat iedereen dezelfde 
betekenis aan reflecteren zal toekennen. Niet alleen op de werkvloer, maar ook in de vakliteratuur 
verdienen de omschrijvingen van reflecteren niet het predikaat omschrijving. Ze komen hierin overeen dat 
er geen helder onderscheid gemaakt wordt tussen reflectie-als-activiteit, een nomen actionis, waarvoor 
het verbum reflecteren het juiste equivalent is, en reflectie-als-product, dat zich in verschillende vormen 
van output kan manifesteren: ‘begeleidingsgesprek’; ‘reflectieverslag’; ‘logboek’; ‘interview’; ‘vragenlijst’; 
‘loopbaanverhaal’; ‘portfolio’ (Korthagen, 2002; Kelchtermans, 2002; Mansvelder-Longayroux, 2006). 
Een onderzoeksobject kan zich echter niet verder ontwikkelen als de gebezigde terminologie onduidelijk 
is. Op basis van literatuuronderzoek zal ik een didactisch bruikbare omschrijving van reflecteren 
ontwikkelen. 



1.4  PROBLEEMSTELLING EN OPZET…

28

Zoals hiervoor gesteld, zijn er in de maatschappij veel klachten over het taalgebruik van studenten. 
Gebleken is dat de reflectieverslagen niet voldoen aan eisen van verzorgd en professioneel taalgebruik. 
Ik meen in de retorica, zowel de klassieke als de moderne, een instrument te hebben gevonden om het 
taalgebruik van studenten te verbeteren door zowel aandacht te schenken aan de vormgeving in bredere 
zin als aan het taalgebruik in engere zin.

Een onderzoek naar het schrijven van reflectieverslagen met het oog op verbetering van die eigen 
onderwijspraktijk moet onderzoeksresultaten opleveren die kunnen leiden tot beter onderwijs voor 
studenten. Het curriculum van de lerarenopleiding kan op basis van die resultaten aangepast worden, 
docenten kunnen worden bijgeschoold en via de nascholing kunnen de resultaten terecht komen in 
de basisschool, waar leraren (en leerlingen) van profiteren. Een onderzoek naar het schrijven van 
reflectieverslagen is voor de ontwikkeling van de professionaliteit van (aanstaande) leraren maatschappelijk 
gezien zeker relevant.

De maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van mijn onderzoek is dus:‒   er is veel maatschappelijke aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs;‒   reflecteren wordt van veel belang geacht;‒   er is te weinig onderzoek gedaan naar het effect van reflecteren en naar de feitelijke praktijk van  
 reflecteren;‒   onderzoek naar de eigen onderwijspraktijk kan helpen de kloof tussen wetenschap en onderwijs te  
 dichten;‒   er is veel verwarring t.a.v. de omschrijving van reflecteren; mijn onderzoek probeert daar helderheid in  
 te scheppen;‒   op basis van de onderzoeksresultaten kan het curriculum aangepast worden;‒   het object reflectieverslag wordt op een vakspecifieke wijze benaderd met nadruk op het taalgebruik  
 middels de retorica.

1.4  Probleemstelling en opzet van het onderzoek

De algemene vraagstelling voor mijn onderzoek luidt:
Hoe kan ik het schrijven van reflectieverslagen door pabostudenten op een hoger niveau brengen?

Dit impliceert de vraag naar de relatie tussen reflecteren, verslag, reflectieverslag, de criteria van een goed 
reflectieverslag en de didactiek van het schrijven van reflectieverslagen.
Hiervoor heb ik gesteld dat mijn onderzoek gerekend kan worden tot Practitioner Research: in mijn 
functie als docent verken ik de reflectiepraktijk op mijn pabo om het schrijven van reflectieverslagen op 
een hoger plan te brengen, ontwikkel daarmee kennis over die praktijk en relateer en interpreteer die 
kennis in het licht van onderwijskundige en pedagogische, en in mijn situatie, retorische doelstellingen.
Daarmee heb ik ook voldaan aan het doel van praktijkgericht onderzoek volgens Lunenberg, Ponte & 
Van de Ven (2006: 7): “het verkrijgen van kritisch inzicht in en het oplossen van een in de werkelijkheid 
ervaren probleem om daarvan te leren voor toekomstig handelen” (zie par. 1.3).

Hierboven heb ik al opgemerkt dat problemen in het onderwijs vragen om snel handelen. Er is meestal 
geen tijd voor gedegen onderzoek naar de oorzaken van de problemen. Ik heb die tijd wel genomen 
en heb onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de reflectieverslagen zo matig zijn1. Lunenberg, 
Ponte & Van de Ven (2006) achten de probleemanalyse van centrale begrippen uiterst belangrijk. In 
overeenstemming daarmee besteed ik in mijn onderzoek hieraan veel aandacht. Het belangrijkste echter 
is de vertaling van mijn inzichten naar de praktijk in de vorm van een didactiek van het schrijven van 

(1)    Op grond van de resultaten uit mijn pilot-onderzoek zijn enkele wijzigingen in het 
curriculum aangebracht. Zo kwam de eis om over elke stagedag een dagreflectie te 
schrijven, te vervallen en werd de schrijfopdracht in enkele opzichten aangepast.
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reflectieverslagen. Deze didactiek heb ik verkend in de opleidingspraktijk.  
In mijn functie als docent exploreer ik de reflectiepraktijk, proefondervindelijk maak ik aannemelijk dat 
die praktijk ook daadwerkelijk verbeterd kan worden.

Ik heb in het begin de volgende vragen gesteld: ‒   Wat is reflecteren?‒   Wat zijn de kenmerken van een reflectieverslag?‒   Hoe ziet een tentatieve didactiek van het schrijven van reflectieverslagen eruit?

Voor de beantwoording daarvan moeten de volgende deelvragen beantwoord worden:‒   Wat gebeurt er als iemand reflecteert? ‒   Waarop kun je reflecteren? ‒   Is er verschil tussen reflecteren en reflectie? ‒   Welke retorische kenmerken t.a.v. doelstelling, publieksgerichtheid, thema, opbouw en taalgebruik 
heeft een reflectieverslag? ‒   Welke vaardigheden heeft iemand nodig voor het schrijven van een reflectieverslag?

Het gaat dus over de didactiek van reflectieverslagen. Daar zitten drie elementen in: reflectie, verslag en 
didactiek.
De eerste vraag die opgelost moet worden is: Wat is reflecteren? 
Voor de beantwoording van deze vraag heb ik me breed georiënteerd: ‒   onderzoek naar de hype waarin het begrip reflecteren een containerbegrip is geworden; ‒   onderzoek naar auteurs die voor de onderwijspraktijk over reflecteren hebben geschreven; ‒   onderzoek naar auteurs die reflecteren vanuit diverse invalshoeken hebben benaderd.

De tweede vraag die beantwoord moet worden, is die naar de kenmerken van een verslag over reflectie, 
m.a.w. een reflectieverslag. Mijn theoretisch kader wordt gevormd door de communicatieve retorica, een 
richting binnen de nieuwe of kritische retorica met speciale aandacht voor de communicatieve waarde 
van teksten. Het reflectieverslag is een bepaald type verslag en zal geduid moeten worden als een bepaald 
genre. Op basis van genretheoretische bevindingen en communicatief-retorische opvattingen van teksten 
onderzoek ik zowel de inhoud als de structuren en patronen in het taalgebruik van reflectieverslagen 
en daarmee de reflectieve momenten. Daartoe maak ik gebruik van een communicatief-retorisch 
analysemodel. Dat pas ik toe in een pilotonderzoek waarin ik reflectieverslagen analyseer en de 
reflectiemomenten veralgemeniseer en beschrijf in (socio-)linguïstische, semantische en communicatief-
retorische patronen en structuren. 

De derde vraag luidt: Hoe ziet een tentatieve didactiek van het schrijven van reflectieverslagen eruit? Het 
schrijven van een reflectieverslag is zeer complex (Pauw & Van de Ven, 2005a; Van der Leeuw, 2006). Ik wil 
deze complexe praktijk nader verkennen. Een tentatieve didactiek voor het schrijven van reflectieverslagen 
baseer ik op de communicatieve retorica. 38 studenten schrijven reflectieverslagen volgens aspecten van 
deze didactiek. Deze verslagen vergelijk ik met reflectieverslagen ‘oude stijl’ die dezelfde studenten in 
een eerdere fase in de opleiding hebben geschreven volgens het spiraalmodel van Korthagen. Voor mijn 
onderzoek maak ik zowel gebruik van een digitale analyse m.b.v. een concordantieprogramma, als van 
een handmatige analyse. 

1.4.1   Onderzoeksinstrumenten

Voor mijn onderzoek heb ik een aantal instrumenten ontwikkeld. 
1. Allereerst heb ik een didactisch bruikbare omschrijving van het begrip reflecteren ontwikkeld     
 (hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5; Pauw & Van de Ven, 2005a; Pauw, 2005; Pauw & Van de Ven, 2005b). 
2. Vervolgens heb ik in een theoretisch model uitgewerkt met daarin opgenomen de kenmerken van een  
 reflectieverslag (hoofdstuk 4; Pauw & Van de Ven, 2005a; Pauw, 2005; Pauw & Van de Ven, 2005b,  
 Pauw, 2006a; Pauw, 2006b). 
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3. Op basis van dit theoretisch model heb ik een lessenserie ontworpen volgens retorische principes  
 (hoofdstuk 5, Pauw, 2006a). 
4. Om zicht te krijgen op de ervaringen van studenten met het reflecteren en het schrijven van  
 reflectieverslagen ‘oude stijl’ heb ik een enquête ontworpen (hoofdstuk 5; Pauw, 2006a). 
5. Een tweede enquête was noodzakelijk om zicht te krijgen op de ervaringen van studenten met het  
 schrijven van retorische reflectieverslagen (reflectieverslagen ‘nieuwe stijl’) (hoofdstuk 5; Pauw,  
 2006a). 
6. Voor de analyse van zowel de reflectieverslagen ‘oude stijl’ als ‘nieuwe stijl’ heb ik een analysemodel  
 uitgewerkt (hoofdstuk 5; Pauw & Van de Ven, 2005b, Pauw, 2006b). 
7. Voor het bepalen van de mate waarin professionele taal ( = pabotaal) en basisschooltaal gebruikt wordt,  
 heb ik woordlijsten gemaakt (hoofdstuk 5, Pauw, 2006b). 
8. Voor het bepalen van de mate waarin de expressieve strategie, de narratieve strategie en de argumentatieve  
 strategie voorkomen in de reflectieverslagen heb ik eveneens woordlijsten gemaakt (hoofdstuk 5; Pauw,  
 2006b).
9. Ten slotte heb ik een summatief recensiemodel ontwikkeld om reflectieverslagen te beoordelen  
 (hoofdstuk 6). 
10. Een afgeleide hiervan is het formatieve recensiemodel (hoofdstuk 6). 

1.4.2  Opbouw van het onderzoeksverslag

In grote lijnen ziet dit verslag er als volgt uit:‒   In hoofdstuk 2 bespreek ik mijn theoretisch kader dat gevormd wordt door de communicatieve retorica  
 en literatuurwetenschappen.‒   In hoofdstuk 3 verken ik het begrip ‘reflectie’ en laat ik zien dat reflecteren niet zo nieuw is als sommigen  
 willen geloven, ik schets in een historisch overzicht de ontwikkeling van reflectie en introduceer een  
 bruikbare omschrijving van reflecteren.‒   In hoofdstuk 4 presenteer ik op basis van de communicatieve retorica en opvattingen over reflecteren  
 een theoretisch model voor reflectieverslagen. ‒   In hoofdstuk 5 verken ik aspecten van deze didactiek en laat een groep studenten retorische  
 reflectieverslagen schrijven. Vervolgens analyseer ik deze retorische reflectieverslagen m.b.v. een  
 analysemodel dat ik afgeleid heb van mijn theoretisch model. Dit analysemodel pas ik eveneens toe op  
 reflectieverslagen ‘oude stijl’ die eerder in de opleiding door dezelfde groep studenten aan de hand van  
 het spiraal van Korthagen geschreven zijn. Ten slotte maak ik een vergelijking tussen beide teksten.‒   In hoofdstuk 6 bespreek ik de didactische implicaties van de retorisering van reflectieverslagen op  
 de pabo. Ik ontwikkel op basis van mijn theoretisch model een prescriptief model voor het schrijven  
 van reflectieverslagen. Dit prescriptieve model ligt ten grondslag aan een tentatieve didactiek voor het  
 schrijven van reflectieverslagen. Studenten hebben recht op een zorgvuldige beoordeling van hun  
 teksten. Daarom bewerk ik in dit hoofdstuk tevens een retorisch beoordelingsmodel, het recensiemodel,  
 volgens het principe van het connoisseursschap. ‒   In hoofdstuk 7 sluit ik mijn onderzoek af met aanbevelingen voor het invoeren van een didactiek van  
 het reflecteren in het curriculum van de pabo. 

En hiermee is de hoofdvraag: 
Hoe kan ik het schrijven van reflectieverslagen door pabostudenten op een hoger niveau brengen? 
uiteengelegd in drie subvragen: 
1. Wat is reflecteren? 
2. Wat zijn de kenmerken van een reflectieverslag? 
3. Hoe ziet een tentatieve didactiek van het schrijven van reflectieverslagen eruit? 
beantwoord. 



 

31

Tweede brief aan mijn studenten

Wat is eigenlijk retorica? Waarschijnlijk heb je het woord wel eens gehoord, maar weet je niet precies de betekenis. 
Dat is heel begrijpelijk. Toen ik op de Theaterschool in Kampen werkte, stelde ik mijn eerstejaarsstudenten de 
vraag of ze wisten wie Euripides was. Een van hen antwoordde: “Een Griekse gastarbeider?” En dat terwijl 
Euripides de belangrijkste klassieke tragedieschrijver is. Gelukkig wisten ze aan het eind van dat eerste jaar wel 
wie Euripides was en hadden ze zelfs een paar toneelstukken van hem gelezen. 

De retorica houdt zich bezig met teksten. Dat doet ze al meer dan 2000 jaar. En ik vermoed dat jullie allemaal 
wel iets van die klassieke retorica hebben meegekregen in de lessen Nederlands, zowel op de basisschool, als in 
het voortgezet onderwijs. Jullie hebben geleerd dat je je tekst op een bepaalde manier moet opbouwen, dus dat er 
een begin, midden en eind in moet zitten. Ook weet je dat je je taalgebruik moet aanpassen aan je publiek. En 
dat je moet nadenken over wat je eigenlijk met je tekst wilt bereiken. 
De klassieke retorici hebben over deze zaken nagedacht. Een belangrijke auteur is Quintilianus, een Romein 
die de opvattingen van Griekse auteurs grotendeels overnam, maar ook moderniseerde en een handboek 
schreef voor het houden van toespraken. In die tijd waren vooral toespraken voor de rechtbank van belang. 
Een goed pleidooi van een advocaat kon ervoor zorgen dat de rechter de aangeklaagde vrijsprak. Tot in details 
geeft Quintilianus aan hoe je zo’n pleidooi kunt ontwerpen. Hedendaagse advocaten, als bijvoorbeeld Spong 
en Moszkowicz maken nog steeds gebruik van die aanwijzingen. Maar ook politici, directeuren, dominees en 
presentatoren kunnen veel leren van Quintilianus. 

Nu is niet alles van de klassieke retorica meer even belangrijk voor ons. Er zijn in de vorige eeuw onderzoekers 
geweest die de oude klassieke retorica aangepast hebben aan onze tijd, ze hebben een nieuwe retorica 
ontworpen. 

Ook in Nederland hebben onderzoekers zich bezig gehouden met die nieuwe retorica. Taalbeheersers 
analyseerden bijvoorbeeld gesprekken, zoals tv-interviews met de minister-president of dialogen tussen een arts 
en zijn patiënt, en gaven ook adviezen ter verbetering van deze gesprekken. Bij de analyse ervan maakten ze 
gebruik van retorische principes als thema, opbouw, taalgebruik, doelstelling en publieksgerichtheid. Zij hebben 
ervoor gezorgd dat de nieuwe retorica weer belangrijk werd.

Dit alles vertel ik jullie, omdat ik straks de principes van de retorica ga gebruiken bij het analyseren van jullie 
reflectieverslagen.
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Hoofdstuk 2 
Klassieke en nieuwe retorica
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2.0  Inleiding 

Dit onderzoek gaat over reflectieverslagen. Voor de beschrijving, constructie, analyse en beoordeling 
van de verslagkwaliteit baseer ik mij op het theoretische kader van de retorica, in de zin van de 

wetenschap en kunde van de constructie van teksten1. Die retorica levert mij de werktuigen waarmee 
ik straks reflectieve teksten kan beschrijven, analyseren en categoriseren en waarmee ik een prescriptief 
model kan construeren. 
In dit hoofdstuk zal ik een schets geven van dat kader. Allereerst zal ik kort de klassieke retorica 
bespreken en vervolgens een aantal nieuwe retorici introduceren. Een aparte paragraaf zal ik wijden aan 
de nieuwe retorica in Nederland. Ik zal me aansluiten bij de brede variant van de nieuwe retorica, de 
communicatieve retorica. 

2.1  Klassieke retorica

Van ongeveer 450 v. C. tot ongeveer 100 n. C. hebben retorici als Isocrates, Aristoteles, Cicero en 
Quintilianus zich bemoeid met ‘Reflexion über Sprache und Literatur’. Volgens Lausberg (1960: 8) is 
“der über zweitausendjährige Stamm der Rhetorik lebenskräftig und fruchtbar”. In de klassieke retorica 
worden aanwijzingen gegeven voor de redevoering. In grote lijnen komt het hier op neer: voor de constructie 
van een rede moet de redenaar vijf deeltaken uitvoeren: hij moet een onderwerp bedenken voor zijn rede 
en hiervoor materiaal verzamelen (inventio), hij moet vervolgens dit materiaal ordenen (dispositio) en de 
juiste formulering kiezen (elocutio). De redenaar heeft nu de tekst geconstrueerd en daarna moet hij uit 
het hoofd geleerd worden (memoria). De tekst moet ten slotte voor het voetlicht worden gebracht, want 
hoe briljant het verhaal ook is, als het stuntelig gepresenteerd wordt, sorteert het geen effect. Dit is de 
vijfde taak: het uitspreken van de tekst in het openbaar en deze te voorzien van de juiste gebaren (actio) 
en de juiste intonatiepatronen (pronuntiatio). Deze complexe taken worden weliswaar in een temporele 
volgorde gepresenteerd, maar in de praktijk lopen ze door elkaar. De redenaar moet in zijn voorbereiding 
ook betrekken wat hij wil bereiken met zijn rede, in welke situatie de rede uitgesproken zal worden, voor 
welke soort redevoering hij kiest en wat voor publiek naar de rede zal komen luisteren. De antwoorden 
op deze vragen hebben weer invloed op de uitvoering van de retorische taken.

Voor mijn doel zijn vooral twee klassieke retorici van belang: Isocrates en Quintilianus2. Kinneavy (1971) 
wijst Isocrates en Quintilianus aan als grondleggers van de moderne communicatieve retorica. Volgens 
Hunink (2001) zou het werk van Quintilianus nog steeds kunnen dienen als handboek voor praktische 
taalbeheersing, zij het na een ‘vertaalslag’. Ik wijd aan beiden een korte bespreking. De grote lijnen van hun 
inzichten en veel van hun praktische adviezen hebben nog niets van hun geldigheid verloren en kunnen, 
al of niet in de interpretatie van hedendaagse retorici, in dit onderzoek als basis voor de opvattingen over 
retorica en reflectie dienen.

2.2  Isocrates 

De eersten die zich systematisch met retorica als welsprekendheid hebben bezig gehouden waren Corax 

(1)    In hoofdstuk 4 behandel ik de vereiste kwaliteit van reflectieverslagen op basis van genretheoretische overwegingen.

(2)    De Retorica van Aristoteles heb ik wel geraadpleegd, maar speelt een onderschikte rol. 
Deze Retorica is moeilijk toegankelijk, werd slechts in beperkte kring gelezen en is niet 
geschreven voor onderwijsdoeleinden. Zie de inleiding van Huys (2004: 14).
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en zijn leerling Tisias (vijfde eeuw voor Christus, Sicilië)1. Van hun is ook de indeling van een (juridische) 
redevoering in vijf onderscheiden delen afkomstig. Tisias was leermeester van o.a. Gorgias en Isocrates, 
maar Isocrates (436-338 v.C.) is vooral gevormd door Gorgias. Hij richtte in Athene een ‘school voor 
redenaars’ op. Onder de alumni daarvan waren veel mensen die een belangrijke rol zijn gaan spelen in 
de politiek, het sociale leven en het onderwijs. Als hij al een handboek over de retoriek geschreven heeft, 
is dat in ieder geval niet bewaard. Hij had een slechte spreekstem en last van plankenkoorts en trad zelf 
dus niet op. Hij werkte ook als ‘logograaf ’, wat we tegenwoordig ‘tekstschrijver’ zouden noemen en heeft 
verschillende redevoeringen nagelaten waarin veel zorg is besteed aan het taalgebruik en die voor een deel 
bestemd waren voor studie. 
Zijn ‘school’ was een concurrent van die van Plato2, maar beide scholen zetten zich af tegen het cynische 
pragmatisme van de sofisten, en beide scholen beïnvloedden elkaar wederzijds. Het verschil zit hem 
vooral in de esoterie c.q. metafysica. Isocrates was veel pragmatischer dan Plato ingesteld, zijn filosofie 
was gebaseerd op de nuchtere en voor-de-hand-liggende oplossing van de alledaagse levensproblemen3. 
Hij hechtte grote waarde aan wat we tegenwoordig literaire kwaliteiten zouden noemen: zorgvuldige 
formulering als expressie van heldere overweging van problemen. Tegelijkertijd eiste hij van zijn 
leerlingen een ruime algemene ontwikkeling, bezinning op mens en maatschappij en politiek engagement. 
Opvoeding moet in de eerste plaats morele kwaliteiten ontwikkelen en het maken van een tekst is slechts 
de laatste fase in het totale proces van persoonlijke groei en ontwikkeling. Hij ziet drie voorwaarden om 
een goede spreker (lees ook: schrijver) te worden: aanleg, theoretische vorming en praktijkervaring. “We 
cannot make all men orators,” he says, “but we can give them culture” (Murphy & Katula, 1995: 47). 
Verder benadrukt hij dat de spreekkunst een ‘kunst’ is, en niet een wetenschap met ondubbelzinnige 
en onveranderlijke regels. Zijn adagium is: “het passende woord is het zekerste teken van de juiste 
gedachte”4.
Isocrates kan beschouwd worden als de grondlegger van de Griekse paideia, de onderwijskunde. Hij leerde 
de Grieken welsprekend, weldenkend en wellevend te zijn. Zijn idealen waren typisch humanistisch, 
gebaseerd op een aristocratisch en superieur scepticisme dat gepaard ging met een vrij pragmatische 
levenshouding. Een filosofie zoals Plato die opvatte en die een echte wetenschap zou moeten zijn, achtte 
hij onmogelijk. Er bestaat volgens hem geen absolute waarheid, alleen maar overeenstemming over wat 
voor waar gehouden wordt. Filosofie is, volgens Isocrates, een loffelijke zaak voor de jeugd, maar men 
moet er tijdig en op het juiste moment mee ophouden. Zij is namelijk levens- en wereldvreemd en heeft 
weinig praktische betekenis. De filosofische problematiek behoort wel tot de algemene cultuur. En omdat 
men over alles op een behoorlijke wijze moet kunnen spreken, moet men ook kennis van de filosofie 
hebben. Deze filosofie is echter duidelijk ondergeschikt aan het ideaal van welsprekend en wellevend te 
zijn. Het belangrijkste is dat men zich in het leven – zowel individueel als gemeenschappelijk – weet te 
redden. Dat standpunt heeft ervoor gezorgd dat Isocrates weinig bijval vond bij de vakfilosofen. Hij werd 
doodgezwegen5 of wat denigrerend behandeld met verwijten van oppervlakkigheid en opportunisme6. 
Anderzijds is van deze houding ook een voortdurende fascinatie uitgegaan vooral bij meer pragmatisch 

(1)   In het volgende baseer ik me in grote lijnen op Bryant (1968); IJsseling (1975); Ford (1993); Murphy & Katula (1995). 

(2)   Volgens Ford (1993: 51) was Plato de bedenker van de term rhêtorikê. 

(3)   Encyclopaedia Britannica (1987) T. 18, p. 19, 2b.

(4)    Geciteerd in Katholieke Encyclopaedie voor Opvoeding en Onderwijs, sv Isokrates, dl. II, p. 361.

(5)    Noch Russel (19659) noch O’Connor (1964) noemen hem in hun overzicht en ook in het 
Philosophisches Wörterbuch van Klaus/Buhr (1971) wordt hij niet vermeld.

(6)    Encyclopaedia Britannica (1987, George Law Cawkwell):  Isocrates: “(...) was a man of no great 
intellectual power and it is not surprising to find him contemptuous of the philosophical 
subtleties of the Platonic circle”. “(....) had little of real intellectual importance to say”.
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ingestelde auteurs, en zeker bij pedagogen en retorici, maar ook bij filosofen is een kentering te bespeuren 
(Schiappa, 1995). En er is duidelijk verwantschap tussen de opvattingen van pragmatisten als Peirce of 
Dewey enerzijds en Isocrates anderzijds.
De invloed van Isocrates is volgens Murphy & Ketula (1995) aanwijsbaar tot de dag van vandaag in 
het onderwijs. We zien tegenwoordig in dat we in onze interactie met anderen afhankelijk zijn van ons 
denken, onze waarden en onze zelfdiscipline. 
Uiteraard zijn deze ook van belang bij de opleiding tot leraar primair onderwijs. Een belangrijk element 
in de opleiding aan de pabo is de ontwikkeling van de professionele identiteit1. Mensen bepalen de 
identiteit van een ander door die te identificeren. Volgens de retoricus Burke (1955: 19) willen mensen 
‘herkenbaar zijn’, ‘erbij horen’ en ‘net zo iemand zijn als’. Volgens hem kan een leraar merken dat hij 
geïdentificeerd wordt als een ‘schoolmeester’, of kan een lid van een politieke partij meedelen dat hij 
niet geïdentificeerd wenst te worden met het beleid dat een bepaalde politicus van die partij voorstaat. 
Je kunt je identificeren met een bepaalde sociale klasse, of met een bepaalde afkomst, toch blijf je ook 
jezelf. De ‘identificatie’ moet dus ook voldoende ‘eigens’ overhouden. Er moet een zeker evenwicht zijn 
tussen verschil en overeenstemming, tussen net-zo-zijn-als en anders-zijn, tussen representant-zijn-van 
en uniek-zijn. Iemand’s identiteit is de melange van beide. 
In een opleidingssituatie betekent dit dat studenten zich gaan identificeren met het beeld van een leraar 
primair onderwijs. Dat doen ze o.a. door het professionele taalgebruik, de professionele kennis en 
opvattingen over het onderwijs over te nemen. Op de Katholieke Pabo Zwolle wordt het begrip identiteit 
wat losjes omschreven: “de student geeft een eigen kleur aan de competenties vanuit: wereld-, mensbeeld 
en levensbeschouwing en kindbeeld; vanuit kennis en kunde en het niveau ervan en vanuit persoonlijke 
kenmerken” (Opleidingskader KPZ, 2007). Het ‘eigene’ van de student wordt op de KPZ vertaald met 
de ‘kleur’ van de student. 
Voor de ontwikkeling van de professionele identiteit is reflectie onontbeerlijk, en de weergave van het 
proces van reflecteren vinden we in de reflectieverslagen. Onderwerp van die reflectie zijn ook de eigen 
waarden, de mens- , maatschappij- en wereldbeelden van de student. 
Ik kan me vinden in de retorische en pedagogische opvattingen van Isocrates, met name in de eerder 
geciteerde uitspraak: “het passende woord is het zekerste teken van de juiste gedachte”. De gedachte 
vinden we in de zorgvuldige reflectie en het passende woord vinden we in de aandacht voor het passende 
woord in reflectieverslagen2. 

2.3  Quintilianus

In veel van zijn geschriften bekent de Spaanse Romein Quintilianus (± 40 - ±100 n.C.) zich schatplichtig 
aan Isocrates3. Maar anders dan deze heeft hij geen enkele pretentie van filosofie. Hij ziet zichzelf als 
docent retorica en daarmee uit. Quintilianus bouwde in zijn geboorteland een praktijk op als advocaat 
en kwam mee naar Rome in het kielzog van de Spaanse stadhouder Galba die na de dood van Nero in 68 
een vergeefse gooi deed naar het keizerschap. Omstreeks 71 wordt Quintilianus in de woorden van zijn 
vertaler Gerbrandy (2001: 14) “de eerste van staatswege bezoldigde hoogleraar in de welsprekendheid”. 
Zijn handboek is de Institutio Oratoria4, eind 94 of begin 95 op de markt gebracht en geschreven ten 

(1)    Goffman (1959) verstaat onder identiteit het geheel van eigenschappen van een persoon.

(2)    In hoofdstuk 6 zal ik reflectieverslagen beschouwen als zowel persoonlijke als kunstzinnige producten.

(3)    In het volgende baseer ik mij op Bryant (1968); IJseling (1975); Gerbrandy (2001) en Hunink (2001).

(4)    Synoptische editie Butler (1964). Een prachtige vertaling is Gerbrandy (2001): De 
opleiding tot redenaar. De Nederlandse citaten komen uit Gerbrandy.
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behoeve van het onderwijs in de retorica (of liever voor de opleiding tot redenaar)1. Volgens Gerbrandy 
(2001:15) kan Quintilianus’ Institutio “beschouwd worden als uitvloeisel, en misschien ook hoogtepunt 
van vijf eeuwen theorievorming over en onderwijs in de welsprekendheid. Het belang van dit vak voor het 
maatschappelijke en culturele leven van de Griekse en Romeinse wereld kan moeilijk overschat worden. 
Onderwijs, literatuur, rechtspraak, politiek en zelfs persoonlijke correspondentie zijn van retorica 
doordesemd.” Quintilianus beziet, evenals Isocrates, de retorica als ‘ars bene dicendi’ of zelfs als ‘bene 
dicendi scientia’, de kunst of de wetenschap van de welsprekendheid, of in modernere termen, van de 
taalvaardigheid of de communicatie. Volgens Quintilianus maakt de retorica deel uit van de praktische 
kunsten. Maar omdat de redevoeringen ook opgeschreven werden “und so effizierte Kunstwerke 
darstellen” (Lausberg, 1960: 41), behoort de retorica in zeker opzicht ook tot de poetica, de dichtkunst. 
Deze Institutio Oratoria is “het eerste en laatste werk uit de oudheid waarin de retorica compleet 
wordt behandeld” (Gerbrandy, 2001: 21) en heeft grote invloed gehad. In de Middeleeuwen was Cicero 
beduidend populairder dan Quintilianus. De handschriften van de Institutio Oratoria die tot 1416 
bekend waren, bevatten  grote lacunus. Pas in 1416 is een complete Quintilianus in een kelder in Sankt 
Gallen gevonden die veelvuldig overgeschreven is en waarvan later ook een gedrukte uitgave beschikbaar 
komt. Erasmus en Luther hebben haar grondig bestudeerd. Ook dichters maken in die tijd gebruik van 
de retorica, zoals blijkt uit het gedicht van Anthonis de Roovere, Refreyn van Rhetorica, waarin hij de 
verschillende taken van de retoricus/dichter vergelijkt met onderdelen van een plant (Moser, 2001: 22-
23). 
Gerbrandy heeft in 2001 een recente vertaling gemaakt van de Institutio Oratoria met als titel: De 
opleiding tot redenaar waarvan Hunink (2001) in een recensie zelfs vindt dat het ook nu nog geschikt 
zou zijn als handboek voor iedereen die zich moet bekwamen in aspecten van praktische taalbeheersing. 
Dat komt o.a. omdat Quintilianus alle theorie steeds direct toetst in de praktijk: “Niemand weet beter 
dan hij dat sommige voorschriften zinvol en andere volkomen overbodig zijn. Daarbij komt dat hij schrijft 
voor een publiek van geïnteresseerde leken. Ook wie niets van retorica weet, kan dit boek probleemloos 
lezen en begrijpen”, aldus Gerbrandy (2001: 21) in zijn inleiding op de vertaling. Quintilianus is een man 
van de praktijk. Onder invloed van retorscholen ontwikkelde zich in de eerste helft van de eerste eeuw 
n.C. “een enigszins gekunstelde manier van spreken, die zich volgens Quintilianus aan schaamteloos 
effectbejag schuldig maakte. Oorzaak van deze verwording was het feit dat het vak, los van de praktijk, 
op de scholen een eigen leven was gaan leiden” (Gerbrandy, 2001: 18).
De Institutio Oratoria bestaat uit twaalf boeken, twaalf hoofdstukken. In de eerste twee wordt gesproken 
over het onderwijs aan kinderen en jonge mensen. Zij moeten grammatica en spelling leren en vooral ook 
veel lezen. De jonge mensen moeten goed leren spreken, en ‘goed’ betekent dat ze zich duidelijk, vlot en 
met een zekere elegantie kunnen uitdrukken. 

In het begin van dit hoofdstuk heb ik de vijf taken van de redenaar genoemd: hij moet allereerst een 
onderwerp bedenken voor zijn rede en hiervoor materiaal verzamelen (inventio), hij moet vervolgens 
dit materiaal ordenen en een opbouw maken (dispositio) en de juiste formulering kiezen (elocutio). 
De redenaar heeft nu de tekst al geconstrueerd, vervolgens moet deze nog uitgesproken worden in het 
openbaar. De tekst moet eerst uit het hoofd geleerd worden (memoria) en daarna gepresenteerd en 
voorzien worden van de juiste gebaren (actio) en de juiste intonatiepatronen (pronuntiatio). Bovendien 
moet de redenaar in zijn voorbereiding ook betrekken wat hij wil bereiken met zijn rede (doelstelling), 
in welke situatie de rede uitgesproken zal worden (bijvoorbeeld locatie en tijdstip), voor welke soort 

(1)    Hiervoor kun je ook lezen: taalbeheerser. Gerbrandy (2001: 621) vertaalt het vak 
waarin het vermogen tot spreken wordt onderwezen met ‘taalbeheersing’.
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redevoering hij kiest (welk genre) en wat voor publiek naar de rede zal komen luisteren, hij moet zijn rede 
aanpassen aan de opleiding, leeftijd, smaak etc. van zijn publiek. 
Voor mijn onderzoek zijn memoria, actio en pronuntiatio uiteraard niet van belang, aangezien het hier om 
schriftelijke teksten gaat. Wel van belang zijn stofvinding (inventio), ordening (dispositio) en taalgebruik 
(elocutio). Achtereenvolgens zal ik ingaan op deze drie taken en de opvattingen van Quintilianus beknopt 
weergeven1. Ik oriënteer me in onderstaande vooral op Lausberg (1960). 
 
2.3.1  Quintilianus en de vinding van het onderwerp 

Quintilianus besteedt vier hoofdstukken aan de inventio, de vinding van stof voor een toespraak. 
Aristoteles (384-322 v.C) noemt in zijn Retorica drie middelen om toehoorders te overreden: logische 
argumentatie (logos), de indruk die de spreker als al dan niet deugdzaam mens wekt (ethos) en de emoties 
die hij bij het publiek weet op te roepen (pathos). Quintilianus neemt dit over, ook bij hem ligt de 
nadruk sterk op de logische argumentatie. Hij bespreekt de drie genres die tot het hoofdgenre toespraak 
behoren: het ceremoniële, politieke en gerechtelijke genre. Deze genres kennen een eigen aanpak als het 
om stofvinding gaat. Het belangrijkste genre is het gerechtelijke. Bij het zoeken naar argumenten wordt 
uitgegaan van verschillende categorieën (loci), zoals de persoon, het motief, de plaats, de tijd, het middel 
en de gelegenheid (VI.2.55). Ik geef een voorbeeld van de categorieën die passen bij de persoon (IV.1.13-
15): “Er zijn verschillende manieren om de persoon van de rechtzoekende te gebruiken. Nu eens beroept 
men zich op ’s mans waardigheid, dan weer is juist zijn hulpeloosheid een aanbeveling. Soms komt het van 
pas verdiensten te memoreren; maar je moet je eigen loffelijke daden met meer bescheidenheid vermelden 
dan die van een ander. Geslacht, leeftijd en persoonlijke omstandigheden hebben veel effect, bijvoorbeeld 
waar het vrouwen, bejaarden of wezen betreft, of wanneer men eraan herinnert dat er kinderen, ouders 
of echtgenotes zijn. Medelijden alleen heeft al invloed op een rechter, ook op een integere. Toch moet dit 
in de inleiding slechts voorzichtig aangeroerd, niet uitputtend behandeld worden. De persoon van de 
tegenstander wordt op ongeveer dezelfde gronden, maar dan andersom aangevallen. Machtigen roepen 
afgunst op, zij die laag en kruiperig zijn minachting, zij die slecht en verderfelijk zijn, haat: drie zeer 
krachtige middelen om de rechters van de tegenstander te vervreemden. Het is niet voldoende deze 
dingen alleen maar te vermelden, wat ook ongeschoolden wel kunnen. De meeste van dit soort gegevens 
dienen naar bevind van zaken aangedikt, gebagatelliseerd te worden: dat is de taak van de redenaar – de 
zaak verschaft de gegevens.” 
Als hulpmiddel bij de zoektocht naar informatie kunnen vraagwoorden dienen (III.11.23-24). Dat 
levert de zogenaamde topische vragen2 op als (quis, quid, cur, ubi, quomodo, quando, finis): Wie waren 
de personen? Wat was het motief? Waarom deden ze het? Waar heeft het zich afgespeeld? Wanneer 
heeft het zich afgespeeld? Waartoe diende het? De vindplaatsen of bronnen voor argumenten heten 
topoi of loci. En omdat veel van dergelijke argumenten in de meest uiteenlopende zaken met enkele 
kleine wijzigingen steeds opnieuw gebruikt kunnen worden, ontstonden er standaardargumentaties. 
Uitvoerig staat Quintilianus stil bij de verschillende soorten argumenten die bijvoorbeeld een advocaat 
kan aanwenden voor zijn toespraak, hoe hij argumenten van de tegenpartij kan weerleggen en hoe hij 
slechte argumenten kan herkennen. 

(1)    Ik beperk me tot de opvattingen van Quintilianus, hij heeft de meest 
uitgebreide en meest praktische aanwijzingen gegeven.

(2)    Lausberg (1960: 183). Dit vragensysteem staat ook bekend als topische vragen.
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Zijn indeling in soorten argumenten wordt heden ten dage nog gebruikt1. 
Emoties kunnen ook een bron van stofvinding zijn. Quintilianus laat zien hoe belangrijk het kan zijn 
om emoties in een redevoering te verwerken en hoe je ze oproept bij je publiek. “Wanneer het nodig 
is medelijden op te wekken, moeten we ons voorstellen dat datgene waarover we klagen, onszelf is 
overkomen, en daarvan moeten we onszelf overtuigen. We moeten zelf die mensen zijn wier ernstige, 
onwaardige, droevige wederwaardigheden wij beklagen, en we moeten de zaak behandelen alsof zij niet 
een ander aanging, maar onszelf, en voor een ogenblik hun verdriet op ons nemen.”(VI.2.34). 
Humor is een andere bron voor stof voor een toespraak. Zo raadt Quintilianus aan goed geplaatste 
verzen te citeren om een geestige bijdrage te leveren en kunnen op het juiste moment te berde gebrachte 
spreekwoorden effectief zijn. Maar zegt Quintilianus nog eens: “Ik voel mij genoopt te herhalen, dat het 
aantal manieren om geestig of ernstig te spreken in principe onbegrensd is, afhankelijk van persoon, 
plaats, moment, en – als laatste – de omstandigheden, die de meeste variatie vertonen.” (VI.3.101). 
Met name het systeem van topische vragen is van belang voor de inventioprocedure bij het reflecteren 
(samen met andere vraagsystemen). In par. 4.2 en 5.1 ga ik hier verder op in. 

2.3.2  Quintilianus en de opbouw van een tekst

De klassieke retorici zijn het niet eens over het aantal delen van de ‘redevoering’. De opgaven lopen 
uiteen van twee tot zeven (Lausberg, 1960: 148-149). Volgens Quintilianus (III.9.1) bestaat een goede 
redevoering uit vijf verschillende delen: 

1.  exordium (inleiding)
2.  narratio (uiteenzetting)
3.  probatio (bewijsvoering)
4.  refutatio (weerlegging)
5.  peroratio (slotwoord)

Anderen leggen andere accenten, maar het komt steeds neer op:‒  een fase waarin de auteur de aandacht van zijn publiek trekt en het welwillend stemt;‒  een fase waarin hij vertelt welke gebeurtenissen aanleiding zijn tot de tekst en waarin hij uiteenzet wat  
 de aard van het probleem is;‒  een overwegingsfase waarin de auteur vóórs en tegens van mogelijke oplossingen tegenover elkaar zet  
 en beargumenteert;‒  en een fase waarin hij een conclusie trekt en zijn betoog besluit. 

Soms wordt er ook een fase tussengevoegd waarin alvast een structuur geschetst wordt (divisio). Of er 
wordt in de inleiding, het exordium, een aparte beginfase onderscheiden (initium). 
In de narratio (Lausberg, 1960: 164 e.v.) wordt een gang van zaken geschetst, worden in vertellende vorm 
personages, tijd, plaats, situatie, motivatie, rekwisieten e.d. geïntroduceerd (zie 6.2). Soms worden ook 
heden, verleden en toekomst in contrast geschetst (dat komt terug in het aspect tijd van de narratieve 
strategie, par. 6.2). Zelfs vertelstandpunten worden er al in onderscheiden (dramatikon: de ik als 
handelende persoon, diègèmatikon: de ik als getuige, en een mengvorm, zie ook par. 6.2). In verband met 

(1)    Zie de verschillende publicaties van Van Eemeren en Grotendorst en hun school. In 1996 maken 
ze samen met de illustrator Peter van Straaten een spoedcursus in twintig lessen in argumenteren: 
Leren argumenteren met Vader en Zoon waarin drogredenen die al bij Quintilianus voorkomen, zoals 
argumentum ad baculum en argumentem ad hominem, in stripvorm besproken worden.
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de narratio worden ook openingsverschijnselen gesignaleerd en wordt een structuur als ‘begin, midden 
en einde’ gezien. Uiteindelijk moet de narratio leiden tot een of meer centrale vragen, die in de volgende 
fase behandeld zullen gaan worden. Probatio en refutatio vallen beide onder de argumentatio, die gezien 
wordt als het centrale deel van het betoog. Volgens Lausberg (1960: 190) is de narratio zelf eigenlijk 
al een probatio, maar dan in vertelvorm, en dat komt overeen met hedendaagse opvattingen over het 
leereffect van vertellen (Denning, 2000; Kelchtermans, 2002; Bortolussi & Dixon, 2003). De eigenlijke 
probatio isoleert het in de narratio aanschouwelijk gemaakte probleem en formuleert het zodanig om tot 
een oplossing te komen door het van meerdere kanten te bezien en te beargumenteren wat er voor de ene 
en wat voor de andere oplossing pleit en in de refutatio worden argumenten weerlegd. Ten slotte wordt 
in de peroratio of recapitulatio een samenvatting gegeven en wordt een appèl op emoties en/of waarden 
gedaan.
De narratio vormt eigenlijk het hart van de tekst, vooral als we de opvatting van Lausberg volgen dat de 
narratio al een soort bewijsvoering in vertelvorm is. Lausberg geeft een zeer uitgebreide indeling in genres 
die tot de narratio gerekend moeten worden: partijdige beschrijving van het verloop van het misdrijf, 
de uitweiding bij de gerechtelijke rede, en literaire genres zoals de gegevens voor de tragedie, komedie, 
dierenfabel, historische gegevens, psychologische gegevens, stof voor gedichten (Lausberg, 1960, deel II: 
755). Ook Quintilianus erkent de mogelijkheid tot verdergaande onderverdeling, maar vindt deze niet 
zo belangrijk (IV.2.2-3): “Ik zal bewust voorbijgaan aan de al te verfijnde indelingen in subtypen, die 
sommigen hebben voorgesteld. Zij willen dat er niet alleen uiteengezet wordt wat er precies aan de hand 
is, maar ook om wie het gaat, bijvoorbeeld: “Marcus Lollius Palicanus, een man van nederige afkomst uit 
Picenum, eerder spraakzaam dan welbespraakt”, waar het gebeurd is, bijvoorbeeld: “Aan de Hellespont 
ligt een stad, heren rechters, Lampsactus geheten”, en wanneer, bijvoorbeeld: “Vroeg in de lente, als ijs 
op de sneeuwrijke bergen gaat smelten”, of wat de oorzaken zijn, zoals historici dikwijls doen wanneer 
ze uitleggen hoe een oorlog, een opstand of een epidemie is ontstaan. Daarnaast noemen zij sommige 
uiteenzettingen compleet en andere incompleet, hetgeen nogal vanzelf spreekt. En dan maken ze nog 
een onderscheid tussen een behandeling van het verleden, wat het vaakst voorkomt, van het heden, zoals 
Cicero’s opmerkingen over het heen-en-weer-geloop van Chrysogonus’vrienden, zodra diens naam viel, 
en van de toekomst, hetgeen uitsluitend waarzeggers toekomt”.
Quintilianus’ ‘narratio’ vertaalt Gerbrandy met ‘uiteenzetting’: “Een uiteenzetting is een voor het 
overreden bruikbare uitleg van een echte of vermeende gebeurtenis” (IV.2.32). En als het om een 
gebeurtenis gaat, hebben we onmiddellijk te maken met personage, ruimte, tijd, plot etc. Ook al vindt 
Quintilianus de narratio minder belangrijk, voor mijn onderzoek is de brede opvatting van narratio als 
hart van de toespraak juist heel interessant. In hoofdstuk 6 kom ik hierop terug.

In mijn visie is de opbouw van een reflectieverslag van essentieel belang. Voor die opbouw maak ik gebruik 
van een schema dat gebaseerd is op de vijfledige structuur van Quintilianus (zie par. 4.3 en 5.2).

2.3.3  Quintilianus en taalvaardigheid

Volgens Quintilianus heeft taalvaardigheid een grote sociale en maatschappelijke betekenis1: 
Iedere Romeinse jongen die iets wilde bereiken ging bij een retor in de leer (Gerbrandy, 2001: 18). “Het 
zou niet moeilijk zijn op grond van voorbeelden uit heden en verleden duidelijk te maken dat geen ander 

(1)   Soortgelijke opvattingen lagen ten grondslag aan de inrichting van de eerste leerstoel in Taalbeheersing aan de 
Universiteit van Amsterdam door Garmt Stuiveling in 1951. Volgens Braet (1980: 31) is de aandacht gericht 
“op het vergroten van vaardigheden in spreken in het openbaar en schrijven, produktieve vaardigheden”. 
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vak de mensen zoveel rijkdom, eerbewijzen, vriendschappen, directe en toekomstige roem heeft verschaft” 
(XII.11.29).
In de Institutio Oratoria behandelt Quintilianus de geschiedenis van de retorica, de verschillende genres 
en vooral de onderscheiden opvolgende taken van de spreker: inventio, dispositio, elocutio, memoria 
en actio. Hij geeft een uitvoerig overzicht van allerlei stijlmiddelen en bespreekt zelfs het bekende 
verschijnsel van de schrijfblokkades waarmee iedereen die wel eens moet schrijven, te kampen heeft. 
Hij geeft aanwijzingen voor de docent inzake zijn oordeel over zijn pupillen: “Het is ook goed ervoor te 
waarschuwen dat de talenten van de jongens eronder lijden wanneer ze al te streng worden gecorrigeerd. 
(...) Juist dan moet de leraar dus aardig zijn, opdat de van nature harde geneesmiddelen door zijn milde 
hand worden verzacht. Hij zal sommige dingen prijzen, andere tolereren, hij zal ook zinnen veranderen 
met verantwoording van de reden waarom hij dat doet, en soms zal hij een passage helderder maken door 
er iets van eigen hand tussen te plaatsen” (II.4.10, 12). 
Zijn regels voor goed taalgebruik komen hierop neer1: 
1. Regels voor de efficiëntie van het taalgebruik‒   waarschijnlijkheid (=zinvolheid): wat je zegt moet waarschijnlijk zijn;‒   grammaticaliteit: de grammaticale constructies moeten kloppen;‒   duidelijkheid, helderheid: de betekenis moet duidelijk zijn;‒   passendheid: het taalgebruik moet aangepast zijn aan situatie, onderwerp, toehoorder en genre;‒   kortheid, economie: zeg niet meer dan nodig is.

2. Regels voor de esthetiek van het taalgebruik‒   sierlijkheid: wat de moeite waard is om te zeggen, is ook de moeite waard om goed te zeggen;‒   aantrekkelijkheid: maak je taalgebruik aantrekkelijk voor je publiek. 

Het is niet moeilijk in te zien dat esthetische en efficiëntieregels nogal eens met elkaar op gespannen voet 
kunnen staan, en dat daar allerlei bronnen voor misverstand kunnen liggen.
We zullen straks zien dat bij de analyse en beoordeling van reflectieverslagen deze taalgebruikscategorieën 
een belangrijke rol spelen. Er zal blijken dat de verslagen nogal tekort schieten in de passendheid en dat 
er weinig aandacht is voor esthetiek (zie par. 5.3.6 en 5.4.2).

Quintilianus geeft aanwijzingen voor het houden van een redevoering die door bijvoorbeeld een advocaat, 
een politicus of een ceremoniemeester wordt uitgesproken. Toch hecht hij grote waarde aan het geschreven 
woord: “In mijn ogen zijn goed spreken en goed schrijven echter twee aspecten van hetzelfde, en is een 
geschreven redevoering niets anders dan de documentatie van een gehouden voordracht.” (XII.10.51). 
Maar schrijven moet wel geleerd worden: “Om nog meer en sneller te kunnen schrijven is oefening alleen 
niet voldoende, hoe belangrijk die ongetwijfeld ook is; het is ook de methode die ertoe doet. Het heeft 
namelijk geen zin achteroverliggend naar het plafond te staren en onze gedachten voor ons uit te prevelen 
in de hoop dat ons iets invalt – nee, door de blik te richten op de aard van de situatie, op het karakter van 
de persoon om wie het gaat, op de omstandigheden en op de gezindheid van de rechter, zullen we als een 
verstandig mens tot schrijven komen” (X.3.15). 
Zowel het lezen van bestaande werken als de praktijk van het schrijven acht hij van eminent belang en 
hij ziet het als kenmerk van eruditie. Het geschreven woord geniet bij hem zelfs de voorkeur boven het 
gesproken woord. Het gevolg is dat bij Quintilianus de retorica van de kunst van het spreken in het 

(1)    Ik neem hier de schematische samenvatting over uit Van Lint (1988 a, ook in Van Lint 1988b)
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openbaar meer en meer tot een theorie wordt van de literatuur1.
Het laatste hoofdstuk van zijn handleiding bespreekt de kwaliteiten die de redenaar (lees taalbeheerser) 
zou moeten bezitten. Hij moet allereerst een goed mens zijn. Alleen een moreel hoogstaand en wellevend 
mens kan een goed schrijver zijn en een spreker met gezag. Hij citeert hier de Romeinse politicus Cato, die 
een redenaar definieerde als “vir bonus dicendi peritus” (XII.1.1), “een goed man en bekwaam spreker”. 
Vereist zijn een brede eruditie en een grote belezenheid op allerlei gebied. Natuurlijk moet de redenaar 
ook een behoorlijke kennis hebben van de filosofie. Een filosoof is echter geen wereldvreemde piekeraar 
over metafysische kwesties, maar moet “een soort Romeinse wijze zijn, die zich niet in besloten debatten, 
maar door de harde werkelijkheid in de praktijk te ervaren maatschappelijk geëngageerd betoont in de 
ware zin van het woord” (XII.2.7). Een filosoof die zichzelf respecteert, zal zich allereerst goed moeten 
kunnen uitdrukken. Zich goed uitdrukken is precies datgene wat men leren kan bij de docent retorica. 
Een goed retoricus beschikt over de wijsheid van de mens die welsprekend, weldenkend en wellevend in 
de wereld staat en die zijn plaats weet in de maatschappij. Toegepast op het reflectieverslag betekent dat 
voor welsprekendheid: het reflectieverslag bevat pabotaal; voor weldenkendheid: het reflectieverslag geeft 
een vak- en beroepsperspectief weer; voor wellevendheid: in het reflectieverslag resoneert het wereldbeeld, 
de normen en de waarden van de student. 
 
Net als bij Isocrates ligt ook bij Quintilianus grote nadruk op de persoonlijkheid van de spreker en de 
noodzaak die persoonlijkheid uit te diepen. 
Deze gedachten neem ik over in mijn beschouwingen over reflectie. En reflectie dient dan o.m. om 
de student inzichten te laten krijgen in zichzelf en in zijn plaats in de maatschappij als aspect van de 
professionele identiteit. Dit is een leerdoel van reflectie (zie par. 1.2). Daarnaast sluit ik me aan bij 
Quintilianus’ opvattingen over de te stellen eisen aan goed taalgebruik. 
Quintilianus vindt dat theorie getoetst moet worden in de praktijk, ook die mening deel ik, in mijn 
onderzoek wil ik de theorie van het schrijven van reflectieverslagen toetsen in de praktijk. Een derde 
aspect dat ik wil overnemen van Quintilianus is de brede benadering van retorica waarbij retorica gezien 
wordt als de kunst of de wetenschap van de communicatie.

2.4  Nieuwe retorica

De klassieke retorica, vertegenwoordigd door Isocrates en Quintilianus, ligt mede ten grondslag aan 
dit onderzoek. Er is echter een vertaalslag nodig (Hunink, 2001) om hun opvattingen aan te passen aan 
de eenentwintigste eeuw. De rederijkers hebben in de vijftiende tot en met de zeventiende eeuw hun 
eigen vertaalslag gemaakt (Moser, 2001). Op goede gronden valt aan te nemen dat veel opvattingen van 
klassieke retorici ook nadat de retorica eind 19e eeuw uit het academische curriculum verdwenen was, 
als een soort ‘gesunkenes Kulturgut’ het spreek- en schrijfonderwijs zijn blijven bepalen (Pauw, 1983). 
Daarnaast zijn er steeds pogingen aan te wijzen om de retorica in ere te herstellen. Vogel (1931) geeft 
bijvoorbeeld in zijn Rhetorica. Basis der Welsprekendheid een populaire samenvatting van de Institutio 
Oratoria. Vermeldenswaard zijn ook de instituten en cursussen die zich met de naam retorica tooien of 
vormen van welsprekendheid in hun programma hebben opgenomen2. Men denke ook aan het immens 

(1)    Lausberg (1960: 42) is van mening dat de scheiding tussen retorica en poetica niet scherp te trekken 
is. Hij rekent de retorica zowel tot de praktische uitvoeringskunst als tot de dichtkunst.

(2)    Bijvoorbeeld Practisch spreken. Oefenstof bij Dalmeijer’s cursus in Vrij 
spreken, logisch denken en practische levenskunst (1937).
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populaire Vlot Spreken en Menschen Beïnvloeden door Dale Carnegie1, voor velen in de jaren dertig 
en veertig dé leidraad.

In de Angelsaksische wereld en de Verenigde Staten is die vertaalslag grotendeels al geleverd. In de 
Verenigde Staten leeft de retorica voort binnen de National Communication Association2 en heet dan 
‘Rhetorical Communication’, ‘Rhetorical Criticism’, ‘Communicative Rhetorics’ of ‘the Rhetorics of 
Communication’3. De klassieke retorica is getransformeerd in een hedendaagse retorica en heeft haar 
bestaansrecht al lang geleverd4.
Hedendaagse retorica wordt ook wel genoemd: nieuwe retorica5. Ook dat is weer zo’n verzamelterm 
waar van alles onder kan vallen. Young c.s. (1970) pleiten in hun handboek voor een ‘nieuwe retorica’ 
die aangepast is aan de eisen van de moderne tijd. Hun handboek is voorts opgebouwd geheel volgens 
de inzichten van Isocrates en Quintilianus met een zorgvuldige verzameling van teksten ter bestudering 
en als adstructie bij de behandeling van een van de retorische principes. Zij relativeren de plaats van 
de retorica als volgt: “the present state of rhetoric might be characterized as a need in search of a 
discipline.” (Young c.s, 1970: 8). Het valt ook niet te ontkennen dat huidige politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen, de opkomst van de massamedia en internet steeds weer de grenzen van de retorica 
oprekken en dat retorische principes opnieuw bestudeerd en zelfs opnieuw uitgevonden worden in 
disciplines als massacommunicatie en mediakunde.
Ook Gross en Keith (1997) willen de retorica een functie geven in onze maatschappij. Zij laten zien dat 
die functie op twee heel verschillende manieren ingevuld kan worden. Zij onderscheiden namelijk twee 
groepen die zich allebei beroepen op de klassieke retorica: de preciezen en de rekkelijken. De preciezen 
verwijzen steeds opnieuw naar de oorsprong, naar de bronnen, en de rekkelijken willen de uitspraken 
van klassieke retorici oprekken en toepasbaar maken voor de 20ste en 21ste eeuw. Beide kampen hebben 
aanhangers.
Leff (1993)6 spreekt in dit verband over radicalen, revisionisten en traditionalisten: “The book has 
something to offer all students of rhetoric. Radicals and revisionists can find perspectives and strategies 
that directly support their interests. Traditionalists can discover a better understanding of the grounds 
for and some of the pitfalls associated with the critique of conventional scholarship”. In Rhetorical 
Hermeneutics. Invention and Interpretation in the Age of Science (Gross & Keith, 1997) is Gaonkar 
(1997) de precieze die de opvattingen van rekkelijken als Gross, Keith, Leff e.a., bekritiseert. Ik sluit 
me uitdrukkelijk aan bij de zogenaamde rekkelijken die de retorica willen verbreden om haar (weer) een 
functie te geven in onze tijd.

In de klassieke retorica zelf zijn verschillende richtingen te onderscheiden. Volgens Lausberg (1960) 
bestaan er drie verschillende omschrijvingen van retorica die tot drie benaderingen leiden. De meest 

(1)    De Amerikaanse uitgave verscheen in 1913; de eerste Nederlandse druk is uit 1948.

(2)    Voormalig Speech Communication Association, oorspronkelijk opgericht in 1922 als National Association 
of Academic Teachers of Public Speaking. Onder die paraplu wordt een regenboog van min of meer verwante 
disciplines samengebracht, van theater of mediakunde tot narratologie of toegepaste taalwetenschap. Het 
samenbindende element is de retorica als fundament. Zie de programma’s van de jaarlijkse conventies.

(3)    Zie o.a. Young c.s. (1970); McCroskey (1978).

(4)    Ook volgens Huys (2004) in zijn inleiding op de Retorica van Aristoteles.

(5)    Perelman & Olbrechts-Tyteca (1969) noemen hun boek zelfs New Rhetoric en definiëren die als argumentatieleer. 
De invloed van dat boek is met name in Nederland zeer groot geweest (Braet, 2000: 97-99).

(6)    In een bespreking van Rethinking the History of Rhetoric. Multidisciplinary Essays on 
the Rhetorical Tradition (Poulakos, 1993); geciteerd op de achterflap.
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brede omschrijving is die als “ars bene dicendi” (p. 40), “de kunst van het goed spreken”, zoals we zien 
bij Isocrates en Quintilianus. Onder goed spreken moet zoals uit het citaat van Quintilianus hiervoor 
bleek (2.3.3), ook goed schrijven verstaan worden. Het gebruik van het woord kunst impliceert een zekere 
mate van kunstvaardigheid, een eis die ook aan de reflectieverslagen gesteld mag worden, zeker in mijn 
opvatting van het reflectieverslag als vorm van taalexpressie (zie par. 1.2 en 4.4).
Retorica kan echter ook worden beperkt tot de leer van de argumentatie of tot de stilistiek. Quintilianus 
vertegenwoordigt, zoals gezegd, de meest brede richting. Hij ziet geen heil in het beperkte “Ciceroniaanse 
stijlideaal” met geaffecteerde stilistische capriolen omdat “dergelijke aanstellerij in de rechtszaal gewoon 
niet werkt.” (Gerbrandy, 2001: 19).
Volgens Kinneavy (1971) vinden deze drie benaderingen van de klassieke retorica ook hun pendant in 
de nieuwe retorica: “The three main views of rhetoric might be called the stylistic, the Aristotelian, and 
the communication approaches. All three have hardy traditions through western civilization. In a sense 
the first is a quite narrow view of rhetoric, the second wider but limited, and the third a very broad view 
embracing nearly all discourses.” (Kinneavy, 1971: 213). In zijn ogen beperkte Aristoteles de retorica tot 
argumentatieleer: “Aristotle restricted rhetoric tot the kind of persuasion which he saw exemplified in the 
political speeches, the informal legal pleadings, and the ceremonial speeches of praise or blame in festival 
or funeral oratory.” (Kinneavy, 1971: 214). 

2.4.1  Nieuwe retorica in Nederland 

Ook in Nederland komen we de drie benaderingen van Kinneavy (1971) tegen. Het zijn in Nederland 
vooral taalbeheersers die zich bezighouden met retorica. In Taalbeheersing als nieuwe retorica. Een 
historisch, programmatisch en bibliografisch overzicht (Braet, 1980) wordt een aantal redenen gegeven 
waarom taalbeheersers zich nieuwe retorici voelen. Ik citeer uitvoerig (p. 5-6):
1. “Evenals de klassieke retorici beschouwen de moderne taalbeheersers het taalgebruik niet op  
 zichzelf – zoals de taalverzorgers deden –, maar als communicatief middel waarmee een doel bij een  
 publiek wordt nagestreefd. Taalbeheersers hebben veel belangstelling voor de functies van het  
 taalverkeer en de daarmee samenhangende verschillende typen teksten en gesprekken.
2. Evenals de klassieke retorici hebben de moderne taalbeheersers veel aandacht voor allerlei structuren  
 die teksten en gesprekken kenmerken: argumentatiestructuren, thematische structuren,  
 compositorische structuren, enzovoort. Het niveau boven de zin krijgt, in tegenstelling tot vroeger,  
 meer aandacht dan het niveau van de zin.
3. Evenals de klassieke retorici bestuderen de moderne taalbeheersers niet alleen taalverkeersproducten  
 (teksten), maar ook taalverkeersprocessen. Taalbeheersers hebben zowel aandacht voor innerlijke  
 processen die leiden tot bijvoorbeeld samenvattingen als voor uiterlijk waarneembare processen bij  
 gespreksvoering. Bij sommige taalbeheersers leidt dat, precies zoals in de oudheid, tot het ontwikkelen  
 van stap-voor-stap-methoden om die processen te sturen.
4. Evenals de meeste klassieke retorici stellen moderne taalbeheersers eisen aan het communicatief  
 gebruik van de taal die verder gaan dan de eisen van verzorgdheid. 
 Deze eisen hebben betrekking op de vorm en inhoud van het taalgebruik en op de houding van de  
 taalgebruikers: de begrijpelijkheid van de formuleringen, de houdbaarheid van de argumentatie, de  
 nieuwswaarde en betrouwbaarheid van de informatie, de communicatie-ethiek, enzovoort, staan weer  
 voorop.”
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De vraag is nu wat voor retorici die moderne taalbeheersers zijn? Zijn het Aristotelische, stilistische of 
communicatieve retorici? Voor mijn onderzoek is het niet relevant om alle taalbeheersers in te delen. Ik 
beperk me tot het zoeken van een enkel voorbeeld bij de drie benaderingswijzen. Ik baseer me vooral op 
publicaties van taalbeheersers uit het begin van de jaren 80. In die tijd werd er door de recent opgerichte 
vakgroepen druk gediscussieerd over object en doelstelling van het vak. Daarna is die discussie weggeëbd 
en was het niet meer zo noodzakelijk positie te kiezen, dat was immers al eens heel uitvoerig gedaan1. 
Dat blijkt ook uit de titels van de opvolgers van Taalbeheersing als nieuwe retorica (Braet, 
1980): Taalbeheersing als tekstwetenschap (Braet & Van de Gein, 1993) en Taalbeheersing als 
communicatiewetenschap (Braet, 2000). De verschillende titels worden door Braet (2000: 21) als volgt 
verklaart: “In de eerste plaats drukt communicatiewetenschap goed de bestaande continuïteit uit. Immers 
ook retorica en tekstwetenschap verwijzen, impliciet, naar het communicatieve aspect van het taalgebruik. 
Niet voor niets werd dan ook in het boek uit 1980 het object van het vak taalbeheersing al aangeduid als 
‘verbale communicatie’. In de tweede plaats, en dat is doorslaggevend geweest, weerspiegelt het expliciet 
maken van het communicatieve aspect de nog steeds toenemende populariteit van studierichtingen met 
‘(bedrijfs)communicatie’ in het vaandel en van het beroepsveld ‘professionele communicatie’”. 
De richtingen zijn nog steeds te herkennen, maar lijken meer naar elkaar toegegroeid. Hier volgen de drie 
benaderingen en hun aanhangers uit vooral het eerste uur.

Aristotelische retorica
De taalbeheersers Van Eemeren en Grotendorst (1978) zien retorica als de leer van de vaardigheid om 
overtuigingsmiddelen te vinden (p. 62) en stellen retorica gelijk aan de leer van de argumentatie (p. 
228-232). Van Eemeren en Grotendorst kunnen ingedeeld worden bij de Aristotelische retorica. Hun 
opvattingen hebben veel invloed gehad op het onderzoek in taalbeheersing en op de onderwijspraktijk 
in het voortgezet onderwijs. Braet (2000: 192) laat de invloed van Van Eemeren & Grotendorst pas echt 
groot worden in 1997 toen een grote plaats ingeruimd werd voor de argumentatieve vaardigheden in de 
eindtermen van het vak Nederlands van de Tweede Fase. 

Stilistische retorica
Bij de stilistische benadering wordt retorica gezien: “as a group of linguistic techniques by which one 
can ornament thought” (Kinneavy, 1971: 213). Met deze technieken worden stijlfiguren bedoeld. In de 
loop der tijden is het aantal stijlfiguren steeds verder uitgebreid en dat terwijl Cicero er in Rhetorica ad 
Herennium al zo’n negentig noemt. Enkele voorbeelden van Nederlandse aanhangers van de stilistiek zijn 
Charivarius (1940) met Is dat goed Nederlands? en Veering (1966) met Mogelijkheden en moeilijkheden 
van taalverzorging. Braet (1978) besteedt weliswaar veel aandacht aan “de stilistische eigenschappen 
van het exordium en peroratio” (p. 169), maar zijn belangstelling voor de stilistische benadering wordt 
geïntegreerd in de andere taken van de ‘zender’2 en daarmee behoort hij niet tot de echte stilisten. Braet 
(2000: 191-192) reserveert voor zichzelf de titel van “de meest invloedrijke taalbeheerser” vanwege zijn 
schoolboek Taaldaden (1979). Hij beschouwt zichzelf als neoretorisch. 

(1)    Looijmans & Palm (1983) verwijzen in Taalbeheersingsonderzoek. Een methodologische inleiding wel naar 
Braet, (1980), maar verder komt in hun boek de term retorica niet meer voor. De vakgroep Taalbeheersing 
is in Groningen later opgegaan in een vakgroep Taal en Communicatie. In november 2006 werd in Utrecht 
het symposium 25 jaar Utrechtse Taalbeheersing gehouden. Er werden 20 workshops op het symposium 
aangeboden, waarvan er slechts één met in de titel ‘retorica’: Retorica in de taalbeheersing en de letterkunde 
(Bregje Holleman & Marijke Meijer Drees). Studies in taalbeheersing 2 (2006) bevat 32 artikelen, twee 
daarvan verwijzen in de titel naar retorica: Andeweg, De Jong & Van De Mieroop; De Jong & Andeweg.

(2)   ‘Zender’ en ‘ontvanger’ zijn gebruikelijke termen in de communicatieleer.
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Jan Renkema (2005) kan met zijn Schrijfwijzer, Handboek voor duidelijk Taalgebruik, gelden als een 
representant van de stilistische retorica, evenals De Berg (2001) met zijn Trouw schrijfboek en Van 
Gessel, Van Kleef, Tromp & Wirtz, (2002) met hun De Volkskrant Stijlboek. Gezien de grote oplages 
van deze uitgaven voorzien ze duidelijk in een behoefte.

Communicatieve retorica
De bron van de communicatieve opvatting ligt volgens Kinneavy (1971: 215) bij Isocrates: “Isocrates 
continually distinguished himself from the other sophists (…) He usually calls his art ‘the art of discourse’ 
(…) He calls himself a teacher of philosophy and directs himself to training in ‘all the forms of discourse 
in which the mind expresses itself ’. Some train the body, he trains the mind to discourse.” Hiervoor 
hebben we al gezien dat Quintilianus zich beroept op Isocrates en tekent voor een brede opvatting van 
retorica.
Van de taalbeheersers van het eerste uur kiest Van Lint (1983) voor de brede opvatting van retorica, de 
communicatieve retorica, en treedt daarmee in het voetspoor van Isocrates en Quintilianus, maar ook 
in die van Kinneavy. Die communicatieve retorica moet echter wel ontwikkeld worden. In de ogen van 
Van Lint kan dat door haar te kruisen met de sociolinguïstiek en te interpreteren als socioretorica. De 
sociolinguïstiek bestudeert de relatie tussen taal en de sociale context waarin de taal wordt gebruikt. 
Andersom moet bij het construeren van een tekst rekening gehouden worden met het publiek, ook het 
taalgebruik moet aangepast worden aan de opleiding, belangstelling etc., dus aan de sociale achtergrond 
van de lezer, geheel in overeenstemming met de opvattingen van Quintilianus. 
De communicatieve retorica houdt rekening met het verschil in conventies en contexten. Door mijn 
onderzoek niet te beperken tot stilistische verschillen, zoals in de beperkte stilistische retorica gebeurt, 
maar de verschillen te interpreteren als representanten van verschillende sociale contexten, past het 
onderzoek binnen de moderne communicatieve retorica. 
Van Lint (1980) verstaat onder retorica1: “de leer der verstandhoudingssystemen” (p. 3). Een systeem 
is volgens hem “een gestructureerd geheel van met elkaar samenhangende elementen, opgebouwd 
volgens bepaalde regels of voorschriften” (p. 3). Deze brede opvatting van retorica werkt hij uit in diverse 
publicaties. Ook enkele studenten van hem nemen die opvatting over (Pauw, 1983, 1986, 2003, 2005; 
Robbe 2001, 2002, 2004; Van der Zaag, 2006). De Taalgroep van het Amsterdamse onderzoeksinstituut 
SCO (Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek) ziet zichzelf ook als vertegenwoordiger van de 
brede communicatieve retorica gezien hun publicaties2.
We kunnen concluderen dat de drie benaderingen van retorica ook in Nederland in meer of mindere mate 
te onderscheiden zijn. De indeling van Braet (2000) spoort niet helemaal met die van Lausberg (1960) en 
Kinneavy (1971), omdat Braet uitsluitend kijkt naar de genres waar taalbeheersers zich mee bezig houden 
en niet naar de wijze waarop ze dat doen. Zo kan het genre ‘handleiding’ uitsluitend stilistisch benaderd 
worden (stilistische retorica), maar de handleiding kan ook opgevat worden als een communicatieve tekst 
met een specifieke doelstelling, publieksgerichtheid, opbouw en taalgebruik (communicatieve retorica). 
Braet (2000) heeft geen belangstelling meer voor het bestaan van de communicatieve retorica, zoals zij bij 
Van Lint geïnitieerd is en ook in Braet (1980) wordt besproken. Door retorica te beperken, of dat nu tot 
argumentatieleer is, tot opstel en samenvatting of tot uitsluitend functionele taalvaardigheid, wordt juist 
de reikwijdte van de retorica ingeperkt. 

(1)    Hij sluit daarbij min of meer aan bij de ideeën van McCrosky (1978) en Young c.s. (1970).

(2)    Braet (2000: 192) beschouwt de Taalgroep van SCO niet als ‘echte’ taalbeheersers gezien de visie op het 
taalvaardigheidsonderwijs: “dat moet ‘functioneel’ zijn, dat wil zeggen gericht zijn op praktische communicatieve 
opgaven waarvoor mensen in hun latere leven als burger, consument en werknemer staan”. De ‘echte’ 
taalbeheersers richten zich volgens Braet meer op traditionele tekstsoorten als opstel en samenvatting.
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Voor mijn onderzoek naar reflectieverslagen is die brede opvatting van retorica, de communicatieve 
retorica, gekruist met de sociolinguïstiek interessant. Reflectieverslagen zijn immers persoonlijke 
teksten waarin studenten hun wereld-in-woorden creëren voor een publiek. Die werelden-in-woorden 
zullen van elkaar verschillen, omdat de tekstschrijvers, de ontwerpers, in verschillende sociale contexten 
participeren, verschillende opleidingen hebben, en daarmee ook verschillend taalgebruik zullen laten 
zien. Eerstejaarsstudenten aan een pabo participeren in verschillende sociale contexten, gezien hun 
verschillende achtergronden. Ze moeten echter leren te participeren in de professionele context van de 
aanstaande leerkracht.

2.5  Retorica en retoriek

Hierboven heb ik het begrip retorica besproken als aanduiding voor de kunst en de wetenschap van de 
welsprekendheid of in moderne termen van de communicatie. Het begrip wordt ook in andere betekenissen 
gebruikt. Lange tijd stond ‘retoriek’ gelijk aan holle frasen, loze praat en had daarmee betrekking op 
formuleringen zonder inhoud. Dat is het gevolg van een te eenzijdige nadruk op de esthetische regels ten 
koste van de efficiëntieregels. Maar retoriek of retorica wordt ook wel gebruikt om daarmee het taaleigen 
aan te duiden verbonden met bepaalde overtuigingen of groepen. Zo kan er geschreven worden over de 
retoriek van de Golfoorlogen, de retoriek van Bush, de retoriek van organisaties en politieke retorica1. 
Daarbij worden zinswendingen, woorden en daarmee uitgedrukte ideeën geanalyseerd. Er is dan in feite 
geen verschil met de aanduiding ‘de taal van’, ‘het taalgebruik van’, ‘de verbale strategieën van’2. Iets dieper 
graven titels als: The Rhetoric of the People door Harold Barrett (1974), The Rhetoric of Religion door 
Kenneth Burke (1970) (met als ondertitel: studies in logology), of Langages totalitaires door Jean Pierre 
Faye (1972). 
Hiervoor heb ik een beknopte analyse gegeven van een reflectieverslag van Maaike. Ik kan de uitkomsten 
van die analyse ook noemen: de retorica van Maaike. Zo kan ik de uitkomsten van de analyses van 
de reflectieverslagen die de kern van dit onderzoek vormen, samenvatten onder de naam: de retorica 
van de pabostudent. Deel van dat onderzoek bestaat uit een kwantificering van termen uit de pabo- of 
basisschoolsfeer, termen die passen bij de taalgemeenschap pabo of basisschool. Je kunt ook zeggen dat 
die termen een deel vormen van de retorica van de pabo of van de basisschool. 

Het begrip retorica is dus ambigu, het duidt aan:‒ het theoretische kader waarmee teksten onderzocht worden. Dat is de wetenschap van de kunst en de  
 kunde van het communiceren kunnen noemen. Die zal ik aanduiden met theoretische retorica. ‒ het theoretische kader op grond waarvan aanwijzingen geformuleerd kunnen worden voor de  
 vervaardiging van een breed scala aan teksten. Die zal ik noemen: prescriptieve retorica.‒ het actuele taalgebruik van personen of groepen al of niet in specifieke situaties. Die zal ik noemen:  
 actuele retorica. Daaronder vallen uitdrukkelijk ook ideeën, opvattingen, en wereldbeeldaspecten, die  
 nu eenmaal alleen in een retorisch kader kunnen worden uitgedrukt (Van de Ven, 2001, noemt dat  
 ‘discourse’). Om die te kunnen onderzoeken heb ik een analysemodel nodig, afgeleid van de theoretische  
 en de prescriptieve retorica, en de toepassing van dat model noem ik retorische analyse.
Alle drie deze benaderingen zullen in dit onderzoek aan de orde komen. Daarnaast zal ik in 

(1)    Zie over politieke retorica o.a. Van Lint (1986); Plug (2006); Van der Wouden & De Jong (2006). 
Op het internet zijn voorts talloze voorbeelden te vinden onder de zoekterm retorica.

(2)    Van Lint (1976) heeft het over verbale strategieën van een ministerpresident; 
Van Lint (1981) spreekt van ‘retorisch weerspiegeld’.
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overeenstemming met de traditie het begrip ‘retoriek’ reserveren voor het gebruik van holle frases, 
sleurspraak en napraat, met name in de actuele retorica van personen of groepen.

Het uitgangspunt van deze nieuwe retorica is dat met teksten, met woorden, een wereld gecreëerd wordt 
en dat op basis van de tekst alleen niet uit te maken valt of die wereld al of niet reëel is. Dat heeft in 
veel gevallen geleid tot cynisme, zoals bij de sofisten. Maar de discipline retorica, in welke van haar 
verschijningsvormen dan ook, spreekt zich helemaal niet uit over de kenbaarheid van de werkelijkheid, 
alleen over de constructie van een veronderstelde werkelijkheid in teksten. Daarom kan retorica de 
veronderstelde werkelijkheid in politieke teksten onderzoeken, spreken over de retorica van de bijbel, 
maar ook van die van de natuurwetenschappen. Het gaat haar er alleen maar om welke woorden er 
gebruikt worden om de wereld-in-woorden te creëren, en welke constanten en patronen er in dat 
woordgebruik aanwezig zijn, diachroon en synchroon. Voorbeelden daarvan zijn Victor Klemperer 
(1947), LTI – Notizbuch eines Philologen; Kenneth Burke (1970), The Rhetoric of Religion; Harold 
Barrett (1974), Rhetoric of the People; Raphaël Draï (1981), Le pouvoir en la parole; Marc Angenot 
(1982), La Parole Pamphlétaire; Utz Maas (1984), Als der Geist der Gemeinschaft eine Sprache fand. 
Sprache im Nationalsozialismus.

2.6  De retorica van een taalgemeenschap 

Hierboven heb ik laten zien dat de moderne communicatieve retorica aansluiting zoekt bij sociolinguïstiek 
en onderzoek doet naar verschillende sociale contexten die zichtbaar worden in het concrete taalgebruik. 
De taalgebruikers die binnen een bepaalde sociale context functioneren kunnen ook opgevat worden 
als een gemeenschap. Een gemeenschap kenmerkt zich volgens Sandywell (1996) door linguïstische 
conventies en verbale gewoontes en kan daarom ook opgevat worden als een taalgemeenschap. Soortgelijke 
opvattingen treffen we reeds in 1913 aan bij Van Ginneken in zijn Handboek der Nederlandsche Taal. 
Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche Taal I1. “(...) de algemeen Nederlandsche Taal 
is een organisme, ze bestaat uit verschillende groeptalen, die ook als organen samen- en dooreenwerken 
aan het zich aldoor weliger ontwikkelende taalleven; en ook hier worden die taalgroepen gevormd door 
door sprekers die onderling in ‘t geestelijke of lichamelijke weer nóg typischer overeenstemmen, en samen 
door nóg intiemer en drukker verkeer, of door nóg eenzelviger gemeenschap van belangen en nooden, als 
de cellen van één karakteristiek weefsel zijn verbonden.
En wat wij nu vooral in het oog moeten houden, is, dat één en dezelfde persoon dikwijls tot meerdere van 
die groepen behoort en dus ook meerdere groeptalen in zich vereenigt” (1913: 6).
“... de meeste groepen hebben heelemaal geen middelpunt, maar loopen als tamelijk vaag begrensde 
vlakken door alle andere heen. Zoo b.v. de geleerden of de oude menschen. Bovendien zijn die groepen 
in voortdurende beweging. Door het komende en het gaande geslacht wordt een kring die in trek is, 
zienderoogen grooter, en een andere die verouderd schijnt, plotseling al kleiner en kleiner, tot hij uitsterft; 
of een nieuwe gemeenschappelijke behoefte, wekt een aantal vroeger gescheiden kringen tot een grooter 
eenheid, of toovert plotseling uit de meest verscheiden elementen van heterogene groepen een wonder 
van sterke nieuwe eendracht op. 
Deze kringen en groepen zijn nu de eigenlijke collectieve krachten, die als partijen of fracties, scholen, 
secten of richtingen, als vereenigingen en bonden, als confederaties en coalities niet alleen het nationale, 
het politieke of het oeconomische, maar ook veelal het religieuze, het wetenschappelijke en het litteraire 

(1)   Ik weet niet welke bronnen Van Ginneken gebruikt heeft, hij geeft geen bronvermelding en geen bibliografie, 
maar noemt in zijn voorwoord zijn boek: “eerste proeve van sociaal-psychologische taalbehandeling”. 
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leven beheerschen: op de wisselwerking van ‘t oudere en ‘t jongere geslacht, van uitstervende en opkomende 
strevingsgroepen van leiders en geleiden, berust heel het geschiedkundig ontwikkelingsproces – berusten 
alle veranderingen in gewoonten, vooroordelen en ideeën, in staatsinstellingen en wetten.” (ib. p. 7-8).
Zijn indeling in taalkringen is bekend: locale taalkringen op basis van geografische samenhang, familiale 
taalkringen op basis van familie, sekse of leeftijd, sociale taalkringen op basis van stand, staat, vak, 
godsdienst of partij (ib. p. 11).

Studenten op een lerarenopleiding kunnen ook gezien worden als een kring of groep of gemeenschap 
en daarmee als een taalkring, taalgroep of taalgemeenschap met linguïstische conventies en verbale 
gewoontes1. Datzelfde geldt voor docenten aan een lerarenopleiding, zij vormen een eigen taalgemeenschap 
met eigen linguïstische conventies en verbale gewoontes, waarin specifiek vakinhoudelijk en 
onderwijskundig jargon een belangrijke plaats innemen. Studenten staan nu voor de taak om het taaleigen 
van de taalgemeenschap van docenten te leren beheersen. Dit als voorbereiding op het beheersen van het 
concrete taalgebruik van weer een andere taalgemeenschap, namelijk die van de beroepsgroep waar ze 
straks na hun afstuderen toe gaan behoren: leraren primair onderwijs. Studenten moeten het concrete 
taalgebruik dat ondermeer gekenmerkt wordt door onderwijskundig en vakinhoudelijk vakjargon, van 
docenten en leraren overnemen, willen ze zich als professional kunnen manifesteren. Dat vakjargon bevat 
immers onderwijskundig en vakinhoudelijk perspectief op leren en onderwijzen. Dat houdt in dat ik 
niet alleen kan kijken naar de retorica van de individuele student, maar ook naar de retorica van een 
taalgemeenschap, in dit geval naar de retorica van de taalgemeenschap van studenten aan een pabo, van 
docenten aan een pabo en van leraren in het primair onderwijs.

(1)    In recente literatuur wordt hiervoor wel het woord ‘discourse community’ gebruikt (Van de Ven, 
2001; Kress, 1985). Ik opteer voor het begrip taalgemeenschap. Zie par. 3.5.1.5 en 3.5.2
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2.7  Conclusie 

Hiervoor heb ik laten zien dat ik retorica, in navolging van Isocrates, Quintilianus, Kinneavy en Van 
Lint, opvat als leer en praktijk van de communicatie. Tot retorica reken ik alle vormen van communicatie, 
dus ook het opstel en de samenvatting, ook het pleidooi, zowel functionele communicatievormen als 
arts-patiëntgesprekken, folders, brochures, handleidingen en beleidsteksten, maar ook de creatieve en 
speelse communicatievormen als vrij schrijven en drama. De discipline retorica houdt zich bezig met 
onderzoek naar al deze vormen van communicatie, zowel normatief en prescriptief, als analytisch 
en descriptief. Voorbeelden hiervan zijn analyses van politieke tv-interviews, reclames, teksten 
van standwerkers op de markt, toneelopvoeringen, maar ook handleidingen voor het schrijven van 
beleidsteksten, preken, verhalen en toneelteksten.
Tot deze discipline behoort ook mijn onderzoek naar reflectieverslagen. Ik wil zowel normatief en 
prescriptief als analytisch en descriptief te werk gaan. Dat doe ik door op basis van theoretisch onderzoek 
een prescriptief model te ontwikkelen dat de basis vormt voor een didactiek van het schrijven van 
reflectieverslagen. 

Volgens Quintilianus beschikt een goed retoricus over de wijsheid van de mens die welsprekend, 
weldenkend en wellevend in de wereld staat en die zijn plaats weet in de maatschappij. Toegepast op 
het reflectieverslag betekent dat het reflectieverslag professionele taal bevat (welsprekend); een vak- en 
beroepsperspectief weergeeft (weldenkend) en het wereldbeeld, de normen en de waarden van de student 
resoneert (wellevend).
Reflectieverslagen zijn persoonlijke teksten, ze kunnen zelfs opgevat worden als kunstzinnige 
producten, waarin studenten in een wereld-in-woorden hun professionele identiteit uitdrukken. Deze 
wereld-in-woorden wil ik analyseren om uitspraken te doen over de actuele retorica van reflectieverslagen, 
waarbij ik specifiek zal ingaan op de retorica van de taalgemeenschap van pabostudenten en daarmee 
uitspraken zal doen over de retorica van studenten en docenten van een lerarenopleiding. Ook wil ik 
naast het taalgebruik uitdrukkelijk ideeën, opvattingen, en wereldbeeldaspecten, in mijn onderzoek 
betrekken.
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Derde brief aan mijn studenten

Hoe kom ik er nu achter wat reflecteren is? Ik heb een aantal omschrijvingen van reflecteren geanalyseerd, die 
op lerarenopleidingen wordt gebruikt. Ik heb geprobeerd vat te krijgen op de retorica van de omschrijvingen, 
dus wat zegt de omschrijving over de activiteit, het doel, het object, het proces en het product van reflecteren en 
wordt dat in heldere taal omschreven. Om met het laatste te beginnen: nee, dat taalgebruik is verwarrend en 
niet duidelijk. Maar de andere retorische categorieën leveren eveneens weinig bruikbaar materiaal op. Zo is 
het doel niet duidelijk: is dat terugblikken? Of is dat met alternatieven komen? Of iets nieuws leren? Daarom 
heb ik gekeken naar buitenlandse auteurs die over reflecteren hebben geschreven. En heb ik oude schoolboeken 
en historische documenten geraadpleegd om tot een bruikbare omschrijving van reflecteren te komen. Want 
mocht je denken dat reflecteren iets nieuws is, dan moet ik je teleurstellen: het is van alle tijden. In de jaren 
zestig en zeventig werd al heel wat afgereflecteerd in de vorm van een lesverslag en ook ver voor die tijd moest 
nagedacht worden over wat je in de les gedaan had. En, misschien een niet voor jullie zo’n voor de hand liggende 
vergelijking, maar de biecht is ook een vorm van reflectie. 

Op basis van mijn onderzoek presenteer ik de volgende omschrijving van reflecteren:
“Reflecteren is nadenken over wat je op wat voor manier gedaan hebt in onderwijsleersituaties en waarom je dat op 
deze manier gedaan hebt, met het doel tot (nieuwe) inzichten te komen; inzichten in/over jezelf en je eigen leren 
en ontwikkeling, in relatie tot je wereldbeeld; inzichten in/over je leerlingen en hun leren en ontwikkeling in relatie 
tot je wereldbeeld; inzichten die handvatten bieden voor verbetering”. 

Willen jullie weten hoe ik aan deze omschrijving ben gekomen, blader dan eens in het komende hoofdstuk. Jullie 
zullen vast wel de KPZ-omschrijving van reflecteren herkennen en het spiraalmodel van Korthagen is ook geen 
onbekende.
Zijn jullie meer geïnteresseerd in de kenmerken van het reflectieverslag, lees dan mijn vierde brief aan jullie.
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3.0  Inleiding

R eflecteren is een modieuze onderwijskundige term (par. 1.1). Het kenmerk van zo’n modieuze 
term is dat hij veel gebruikt wordt en dat iedereen denkt te weten wat er onder verstaan wordt. 
In deze studie wil ik in navolging van McGee (1980) en Van Lint (1988a) voor dat soort termen 

het begrip ‘ideograaf ’ gebruiken. Termen als vrijheid, bezit en religie e.d. zijn niet zo goed te definiëren. 
Het zijn als het ware symbolen voor een bepaalde gedachte. Zulke termen vormen de basiselementen 
voor een ideologie en worden daarom ideografen genoemd. 
De gebruikers ontlenen aan ideografen een gevoel van zekerheid, ze bewerkstelligen een gevoel van 
saamhorigheid met gelijkgestemde zielen, en bakenen het terrein af van de andersdenkende. Maar 
tegelijkertijd geven ze er vaak hun eigen betekenis aan. In de alledaagse omgang is het misschien niet 
zo’n probleem dat we niet meteen zoeken naar achterliggende ideeën van reflecteren, maar zodra we 
reflecteren tot belangrijk onderwijs (en onderwijsmiddel!) verheffen, is het zaak daar een beter begrip 
van te krijgen. 
Maar zelden worden de gebruikers er toe aangezet om eens dieper te duiken in de achterliggende ideeën 
en aannames, integendeel, door het gebruik van ideografen is een nader onderzoek er naar overbodig, 
lijkt het wel. Sterker nog, gebruikers raken vaak geïrriteerd als een of andere dwarsligger juist wel te 
weten wil komen wat er achter zit. Per slot van rekening is het ‘idee’ dat in de term verscholen ligt, toch 
een aantrekkelijk idee? Wie kan zich nog een lerarenopleiding voorstellen zonder reflectie? 

Voor mijn onderzoek naar reflectieverslagen zal ik een didactisch bruikbare omschrijving van reflecteren 
moeten vinden, of construeren. Onder een didactisch bruikbare omschrijving versta ik een omschrijving 
die ingaat op wat reflecteren is, waarop gereflecteerd wordt, waartoe reflecteren dient en dus ook waarom 
we het reflecteren zo belangrijk vinden en hoe reflecteren onderwezen en geleerd kan worden en in welke 
vorm dat proces z’n neerslag krijgt.

De eerste stap is die van het maken van een goede omschrijving van reflecteren. Die stap blijkt nog niet 
zo gemakkelijk te zijn. Enkele gangbare omschrijvingen van reflecteren op lerarenopleidingen zal ik 
onderwerpen aan een analyse. Ik maak hierbij gebruik van het retorisch kader dat ik in hoofdstuk 2 
beschreven heb en beschrijf aan de hand van het retorische topische vragensysteem de (actuele) retorica 
van drie omschrijvingen van reflecteren. 
Op basis van deze analyses concludeer ik dat de omschrijvingen ambigu, circulair, colloquiaal en 
onvolledig zijn en dat ze vaak bestaan uit ideografen. Daarom zal ik mijn onderzoek naar omschrijvingen 
verbreden naar veel geciteerde buitenlandse auteurs, te rade gaan bij de etymologie en andere didactische 
bronnen, zoals oude schoolboeken en historische documenten, raadplegen waarin reflecteren, of een 
equivalent daarvan, voorkomt. 
Reflecteren wordt algemeen gezien als een specifieke vorm van nadenken, daarom zal ik de relatie tussen 
taal en denken in dit hoofdstuk eveneens aan de orde stellen, voor zover dat voor mijn omschrijving 
van reflecteren van belang is. Deze brede verkenning levert mij uiteindelijk de bouwstenen op voor een 
tentatieve, voor de onderwijspraktijk bruikbare omschrijving van reflecteren.
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3.1  De retorica van omschrijvingen van reflecteren op lerarenopleidingen

Ik heb in hoofdstuk 1 bij de analyse van de dagreflectie van Maaike al geconstateerd dat Maaike niet 
goed weet wat reflecteren is. Ik ben op zoek naar een didactisch bruikbare omschrijving van reflecteren. 
Daaronder versta ik een omschrijving die ingaat op wat reflecteren is (‘welke interpretatie’), waartoe 
reflecteren dient (‘het waartoe’), waarom we dit zo belangrijk vinden (‘het waarom’) en hoe reflecteren 
onderwezen en geleerd kan worden (‘het hoe’). Daarnaast is de vraag in welk tekstgenre (genus) dat 
proces z’n neerslag krijgt (‘het genre’).
Bij dit onderzoek zal ik gebruik maken van het retorische vragensysteem1 om een beeld te krijgen van de 
(actuele) retorica van drie omschrijvingen van reflecteren.
Ik kies drie in het onderwijs gebruikelijke omschrijvingen van reflecteren.: de omschrijving die op mijn 
eigen pabo gebruikt wordt, de in Nederland veel gebruikte omschrijving van Korthagen (1998, 2002) en 
die van Van Looij (2000), courant in Vlaanderen2. 
Deze drie omschrijvingen kan ik opvatten als teksten, korte en bondige teksten. De communicatieve 
retorica houdt zich bezig met teksten en levert mij het instrumentarium om omschrijvingen van het begrip 
reflecteren te analyseren. De drie taken van de redenaar, inventio, dispositio en elocutio, liggen ook ten 
grondslag aan de ontwikkeling van een begripsomschrijving en de keuzes die  in de omschrijving gemaakt 
zijn, kunnen naderhand achterhaald worden. Zo kan het retorische topische vragensysteem aangewend 
worden bij de inventio, hier moet de ontwerper van de omschrijving zich immers afvragen welke aspecten 
hij wil opnemen in zijn omschrijving, voor welke doelgroep hij de omschrijving maakt en met welk doel 
hij dat doet. Bij de dispositio moet hij zijn materiaal ordenen en daarna in de elocutio verwoorden. Ik ben 
echter niet zo geïnteresseerd in de opbouw van de omschrijving en doe geen onderzoek naar de structuur 
van een omschrijving, maar naar de inhoud ervan en wel via het taalgebruik: de elocutio. 

Een bekende vertaalslag van de topische vragen naar moderne retorica luidt aldus:
Wie doet wat wanneer waarom (waartoe) waarmee en hoe3.
Ik reconstrueer nu de inventioprocedure die heeft geleid tot de omschrijving, met behulp van die vragen 
als volgt: 
wie: wie reflecteert volgens de omschrijving?
doet: de activiteit is reflecteren, maar daar geeft de omschrijving wellicht toelichting op door andere 
woorden of voorbeelden te gebruiken. Ik wil weten welke interpretatie aan het begrip gegeven wordt. 
wat: wat wordt er gereflecteerd, c.q. moet er gereflecteerd worden?
wanneer: wanneer wordt er gereflecteerd volgens de omschrijving?
waarom (waartoe): wat is het doel van reflecteren volgens de omschrijving? 
waarmee: waarmee wordt er gereflecteerd volgens de omschrijving?
hoe: hoe wordt er gereflecteerd volgens de omschrijving? M.a.w. hoe verloopt het proces van reflecteren?

Het product van een inventioprocedure is altijd een tekst, hetzij een verzameling trefwoorden, 
aantekeningen, hetzij een aantal min of meer coherente zinnen. Het topische systeem voorziet niet in 
een vraag naar een concretisering van het product. Toch is dat van belang: is het beoogde product een 
mondelinge of schriftelijke vertelling, beschouwing, betoog of verslag? Ook de vraag naar dat product zal 
ik in mijn onderzoek naar de omschrijvingen opnemen.

De ‘wie’ vraag zal ik niet verder uitwerken, de omschrijvingen zijn bestemd voor lerarenopleidingen dus 
de reflectanten zijn allemaal studenten.

(1)   Topische vragen worden in de klassieke retorica aanbevolen als hulpmiddel bij de inventio 
en beginnen met een vragend voornaamwoord als: wie (quis), wat (quid), waarom (cur), 
waar (ubi), wanneer (quando), hoe (quomodo), waartoe (finis). Zie par. 2.1.2.

(2)   Op Interactum-Vlaanderen opleidingen worden publicaties van Korthagen én Van Looy gebruikt.

(3)   Harold Dwight Lasswell paste dit toe op communicatie en varieerde de vraag tot “Who (says) What 
(to) Whom (in) What Channel (with) What Effect”  Encyclopaedia Britannica (1987). 9, 314, 1a.

‒
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De vraag naar ‘wanneer’ er gereflecteerd wordt, neem ik ook niet mee in mijn onderzoek, aangezien er 
vooral tijdens stageperiodes wordt gereflecteerd om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. De 
vraag naar ‘waarmee’, heeft betrekking op voorwerpen, hulpmiddelen om de reflectie op gang te brengen. 
Dat kunnen foto’s, objecten, muziek, gedichten, associaties, trefwoorden etc. zijn. Deze vraag werk ik 
echter niet uit, omdat dit aspect niet genoemd wordt in de omschrijvingen. In mijn didactiek besteed ik 
hier wel aandacht aan door goede voorbeelden aan te bieden (imitatio-principe).
De ‘doet’ vraag transformeer ik gemakshalve tot: ‘welke interpretatie geeft de omschrijving aan de 
activiteit reflecteren’?
De andere vragen blijven ongewijzigd.

Dat brengt mij tot de volgende topische vragen:‒  Welke interpretatie geeft de omschrijving aan de activiteit reflecteren?‒  Waartoe wordt er gereflecteerd volgens de omschrijving? ‒  Wat wordt er gereflecteerd, c.q. moet er gereflecteerd worden volgens de omschrijving?‒  Hoe wordt er gereflecteerd volgens de omschrijving? ‒  Wat verstaat de omschrijving onder het product van reflecteren?

Ik ga dus de actuele retorica van de drie omschrijvingen van reflecteren onderzoeken. Via het taalgebruik 
krijg ik zicht op de doelstelling, het object, het proces en het product van reflecteren volgens de formulering 
van de omschrijvingen, maar tegelijkertijd kan ik zicht krijgen op de kwaliteit van dat taalgebruik. 
In hoofdstuk 2 heb ik de volgende vijf regels voor de efficiëntie van het taalgebruik genoemd:‒  waarschijnlijkheid (=zinvolheid): wat je zegt moet waarschijnlijk zijn;‒  grammaticaliteit: de grammaticale constructies moeten kloppen;‒  duidelijkheid, helderheid: de betekenis moet duidelijk zijn;‒  passendheid: het taalgebruik moet aangepast zijn aan situatie, onderwerp, toehoorder en genre;‒  kortheid, economie: zeg niet meer dan nodig is.
Van deze vijf eisen zijn twee vooral relevant voor mijn onderzoek. De eis van duidelijkheid is essentieel 
voor een bruikbare begripsomschrijving en de eis van passendheid is van belang, omdat het taalgebruik 
aangepast moet zijn aan de doelgroep, namelijk studenten aan een lerarenopleiding. Waar zinvol zal ik 
ook de drie andere eisen meenemen. Met betrekking tot deze retorische analyses kun je je afvragen hoe 
belangrijk het is om heel nauwgezet het taalgebruik in de omschrijvingen te analyseren, zo nauwgezet 
dat het misschien wel doet denken aan muggenzifterij. “Want iedereen begrijpt toch immers wel wat je 
bedoelt”, is een veel gehoorde opmerking. Slordigheden in het taalgebruik leiden echter tot verschillende 
interpretaties. Er wordt te gauw vanuit gegaan dat de interpretaties vanzelfsprekend zijn: begrippen die 
te gemakkelijk vanzelfsprekend zijn, worden volgens Kwee (1970) even gemakkelijk vanzelfzwijgend, en 
dus betekenisloos of met een diffuse betekenis. Zelfs bij uiterst zorgvuldige definiëring is het gevaar van 
misverstanden aanwezig, dus laat staan bij slordige, onvolledige en voor de hand liggende definiëring. 
Bovendien moet de omschrijving begrijpelijk zijn voor mijn doelgroep, de pabostudent. 
Daarom is het zo belangrijk te zoeken naar een didactisch bruikbare omschrijving van reflecteren, zodat 
reflecteren geen ideograaf meer is, maar een duidelijk omschreven begrip.
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3.1.1  Reflecteren op de Katholieke Pabo Zwolle

3.1.1.1  Topische vragen over de omschrijving van reflecteren

In het schooljaar 2001-2002 wordt op de Katholieke Pabo Zwolle het spiraalmodel van Korthagen (1998)
als hulpmiddel bij het reflecteren ingevoerd. Aan de hand van dit model schrijven studenten aan het eind 
van elke stagedag een dagreflectie. In de toelichting op de opdracht wordt reflecteren omschreven als “het 
jezelf kritisch spiegelen aan de ‘omgeving’. Dit betekent dat je goed (dat is: afstandelijk en kritisch) naar 
je eigen gedrag kijkt”. 

‒  Welke interpretatie geeft de omschrijving aan de activiteit reflecteren?
In deze omschrijving wordt reflecteren gezien als spiegelen, maar wat wordt hieronder verstaan? Dit 
wordt niet toegelicht. Het begrip spiegelen zal waarschijnlijk in figuurlijke zin opgevat moeten worden. 
Het speelt een rol in een aantal spreekwoorden en gezegden, bijvoorbeeld in ‘De ogen zijn de spiegel der 
ziel’, wat zoveel betekent als: in de ogen van een persoon herkent men het karakter. Of: ‘Wie zich aan 
een ander spiegelt, spiegelt zich zacht’ met als betekenis: wie uit het ongeluk van anderen lering trekt, 
zal minder ongeluk hebben. ‘Zich spiegelen aan iemand’ betekent een voorbeeld nemen aan iemand. 
Deze laatste figuurlijke betekenis lijkt het dichtst in de buurt te komen, ook omdat er sprake is van 
het reflexieve voornaamwoord ‘zich’. Dat zou inhouden dat er verwezen wordt naar een specifieke vorm 
van reflectie, geen gewone reflectie, maar zelfreflectie en dat de student een voorbeeld moet nemen aan 
iemand. Maar hoe doet hij dat dan? Wat moet hij achtereenvolgens gaan doen om te komen tot het 
nemen van een voorbeeld? En wat van zichzelf moet hij spiegelen? Hier wordt niets over gezegd. En de 
volgende vraag is dan natuurlijk: aan wie moet hij zich spiegelen? In de toelichting wordt niet verwezen 
naar een bepaalde persoon aan wie de student een voorbeeld kan nemen, maar wordt gesproken over 
‘de omgeving’. Ook al zo’n vage term, want wat is ‘de’ omgeving? Omdat de dagreflectie over de stagedag 
moet gaan, zal de omgeving ook wel te maken hebben met die stage. Maar dan nog, is de omgeving de 
stageklas? Of ook het schoolplein? Of de gehele school? En waaraan moet de student dan een voorbeeld 
nemen? Vast niet aan de kinderen in zijn klas, het ligt meer voor de hand dat hij een voorbeeld moet 
nemen aan de ervaren leraar in die klas. Overigens moet hij niet zomaar een voorbeeld nemen, hij moet 
dat kritisch doen, kritisch spiegelen is klaarblijkelijk nog weer iets anders dan gewoon spiegelen. Kortom, 
reflecteren is je spiegelen aan je omgeving.

‒  Waartoe wordt er gereflecteerd volgens de omschrijving? 
Daar kan ik kort over zijn: dit aspect is niet opgenomen in de omschrijving.

‒  Wat wordt er gereflecteerd, c.q. moet er gereflecteerd worden volgens de omschrijving?
Het object van reflecteren is jezelf, je spiegelt jezelf en daarmee is reflecteren een reflexief proces. De 
reflectant spiegelt zichzelf aan ‘de omgeving’.

‒  Hoe wordt er gereflecteerd volgens de omschrijving?
Reflecteren is dus je spiegelen aan je omgeving, maar hoe doe je dat? In de toelichting wordt die omgeving 
ingeperkt tot je eigen gedrag. Maar hoe kijk je naar je eigen gedrag? En naar welk gedrag kijk je dan? Naar 
alles wat je doet? Hoef je niet meer te kijken naar de omgeving, niet meer naar de ervaren leraar als je 
voorbeeld? 
Aan dat kijken wordt de eis van afstandelijk en kritisch gesteld. Weet een student hoe hij afstandelijk en 
kritisch moet kijken? Hoe moet hij dan kijken? Houdt dat in dat het niet persoonlijk mag zijn? Misschien 
betekent ‘spiegelen’ hier dat je naar jezelf kijkt, zoals een ander naar jou kijkt. Maar hoe kijkt die ander 
dan? Misschien kijkt die ander wel ‘kritisch’ naar jouw gedrag, maar vanuit welk (kritisch) perspectief 
kijkt die ander dan? En met welke norm? Want je moet ‘goed’ naar jezelf kijken. En hoe kan ‘ik’ die 
manier van afstandelijk-kritisch naar jezelf kijken van die ander overnemen? En waarom zou ik dat doen, 
wat heb ik eraan om met afstandelijk-kritische ogen van anderen naar mezelf te kijken? Kan ik daar wat 
van leren? De context van de opdracht – de opleiding – lijkt dat wel te suggereren. Maar wat moet ik daar 
dan van leren? Kortom: over het proces van reflecteren wordt heel weinig gezegd.
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‒  Wat verstaat de omschrijving onder het product van reflecteren? 
In de omschrijving zelf wordt niet gesproken over een product. In de opdracht wel. De student moet in 
maximaal 2 A4’tjes reflecteren op zijn stage. Hij moet dus afstandelijk en kritisch kijken naar zijn eigen 
gedrag in de stage en dat gedrag in maximaal 2 A4’tjes opschrijven. Vervolgens staat er “De dagreflecties 
vormen een onderdeel van de stagemap en worden door de docent beoordeeld.” De weergaven van het 
gedrag in de stage komen in de stagemap. De docent moet beoordelen of de student zijn eigen gedrag 
in de stage afstandelijk en kritisch weergeeft. Op grond van welke criteria hij dat moet doet, wordt niet 
benoemd. Waarschijnlijk betekent dit dat de student vanuit het perspectief van de docent moet leren 
kijken, die docent beoordeelt immers. Maar hoe moet de student dat dan leren? We kunnen concluderen 
dat aan het product van reflecteren nauwelijks geëxpliciteerde eisen worden gesteld.
 
3.1.1.2  De analyse van de efficiëntieregels voor de elocutio 

Al analyserend heb ik ook al het een en ander gezegd over de efficiëntieregels. De omschrijving van 
reflecteren bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de omschrijving van reflecteren roept al veel 
vragen op, het tweede deel dat als uitleg dient eveneens. Het figuurlijke taalgebruik uit het eerste deel 
wordt vervangen door een letterlijke betekenis geformuleerd in spreektaal (colloquiale taal), waardoor 
reflecteren wordt ingeperkt tot goed (= afstandelijk en kritisch) naar je eigen gedrag kijken.
Het begrip ‘spiegelen’ zou een ideograaf kunnen zijn, het woord komt veel voor in de supervisietheorie 
en -praktijk, wordt daar niet verder geëxpliciteerd, maar de ideologie is dat spiegelen leidt tot betere 
zelfkennis en betere vakbekwaamheid.  

3.1.1.3   Opbrengst

Hoe ziet de actuele retorica van de omschrijving van reflecteren zoals die op de KPZ gebruikelijk is eruit? 
We kunnen in elk geval concluderen dat:
a.  de omschrijving niet voldoet aan de eis van duidelijkheid, ze is ambigu, mede veroorzaakt door een  
 mengeling van figuurlijk en colloquiaal taalgebruik;
b.  de omschrijving niet volledig is: de doelstelling en de procesbeschrijving ontbreken;
c.  de omschrijving een niet verder geëxpliciteerde ideograaf bevat.

Ik ben op zoek naar een didactisch bruikbare omschrijving die ingaat op wat reflecteren is, waarop 
gereflecteerd wordt, waartoe reflecteren dient en dus ook waarom we het reflecteren zo belangrijk vinden 
en hoe reflecteren onderwezen en geleerd kan worden. Daarnaast is de vraag in welk tekstgenre (genus) 
dat proces z’n neerslag krijgt (‘het genre’).
Welke antwoorden geeft de omschrijving op de KPZ?  ‒   reflecteren is spiegelen (‘welke interpretatie’);‒   reflecteren is een reflexief proces (‘welke interpretatie’)‒   het heeft als object de reflectant zelf in relatie tot de omgeving ( ‘het waarop’);‒   reflecteren heeft een product, bijvoorbeeld de reflectie als mondelinge opbrengst en
  de dagreflectie als schriftelijke opbrengst (‘het genre’).

Welke antwoorden zijn bruikbaar? Het antwoord op wat reflecteren is, namelijk spiegelen, neem ik niet 
over. De overige drie antwoorden wil ik overnemen, dus:‒   reflecteren is een reflexief proces (‘welke interpretatie’);‒   reflecteren heeft als object de reflectant zelf in relatie tot de omgeving ( ‘het waarop’);‒   reflecteren heeft een product, bijvoorbeeld de reflectie als mondelinge opbrengst en
  de dagreflectie als schriftelijke opbrengst (‘het genre’).
Ik krijg geen antwoord op de vragen naar ‘het waartoe’, ‘het waarom’ en ‘het hoe’.
Met betrekking tot de laatste vraag naar ‘het hoe’ van het reflecteren, laat ik een voorbeeld uit de 
reflectiepraktijk op de KPZ zien.
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3.1.1.4  De praktijk op de KPZ

De omschrijving van reflecteren die op de KPZ gebruikt wordt, voldoet niet aan de eisen van efficiënt 
taalgebruik. De omschrijving is vaag, een duidelijke uitleg van het proces van reflecteren ontbreekt, 
evenals het doel en er worden nauwelijks eisen gesteld aan het product. Toch schrijven studenten op basis 
van deze omschrijving een product in de vorm van een dagreflectie. Bij het inventioproces van de student 
wordt het spiraalmodel van Korthagen met bijbehorende hulpvragen gebruikt. Dat lijkt op zich nog niet 
zo gek, de hulpvragen lijken ook te berusten op het topische vragensysteem1. De opdracht voor de student 
luidt als volgt: 
 “Voor het schrijven van de dagreflectie doorloopt de student de spiraal van Korthagen aan de hand van 
één uitgevoerde activiteit. Hij kiest die activiteit waarvan hij denkt dat hij er het meest van kan leren voor 
de volgende dag. De andere uitgevoerde activiteiten gebruikt hij om het beschrevene kracht bij te zetten 
of te nuanceren.”

(1)   Maar dan gereduceerd tot de vraag: wat wordt er gereflecteerd, het antwoord op 
de vraag naar wie reflecteert, varieert tussen ‘ik’ en ‘kinderen’.
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Voor de student is de opdracht in een schema gezet: 

Dagreflectievragen Hulpvragen

Ik wilde me in de volgende 
kwaliteitskenmerken verder bekwamen:

Wat wilde ik bereiken?

Vandaag verliep als volgt:

Wat deed ik?
Wat deden de kinderen?
Wat dacht ik?
Wat voelde ik daarbij?
Wat denk ik dat de kinderen dachten en voelden?

Belangrijk hierbij voor mij was:

Kan ik begrijpen wat er aan de hand was?
Wat was belangrijk voor mij in deze situatie?
Waarom is dat voor mij zo belangrijk?
Wat zegt de theorie over deze situatie 
en wat vind ik van die theorie?

De volgende keer wil ik de volgende 
dingen behouden:

En heb ik het voornemen:

Wil of moet ik dingen anders 
doen of anders gaan zien?
Welke voornemens voor de volgende 
keer kan ik nu formuleren?
Hoe en wanneer ga ik één van de 
voornemens uitproberen?

Eigenlijk hoort er aan de linkerkant nog een kolom aan toegevoegd worden waarin de vijf fasen van het 
spiraalmodel van Korthagen opgenomen zijn, maar die is in de toelichting voor de student weggelaten1. 
Aan de rechterkant staan dertien hulpvragen die afgeleid zijn van de vragen van Korthagen2. In 
hoofdstuk 1 heb ik de dagreflectie van Maaike opgenomen. Heeft Maaike voldaan aan de opdracht? 
Heeft zij begrepen wat reflecteren is? Als ik haar dagreflectie analyseer dan zijn de antwoorden op de 
hulpvragen grotendeels terug te vinden. Met name de zogenaamde concretiseervragen ‘Wat deed ik?’,  
‘Wat deden de kinderen?’, ‘Wat dacht ik?’,  ‘Wat voelde ik daarbij?’,  ‘Wat denk ik dat de kinderen dachten 
en voelden?’, zijn in haar dagreflectie aan te wijzen. Deze concretiseervragen sluiten voor een deel aan 
bij de omschrijving van reflecteren als het goed weergeven van je eigen gedrag, de uitbreiding zit in het 
weergeven van het gedrag van de leerlingen. De vragen ‘Wat ik wilde bereiken?’, en ‘Wat zegt de theorie 
over deze situatie?’ worden door Maaike overgeslagen, de antwoorden op de overige vragen zijn in meer of 
mindere mate terug te vinden. Dus eigenlijk voldoet Maaike met het schrijven van deze dagreflectie aan de 
opdracht. Toch heb ik in hoofdstuk 1 geconcludeerd dat deze dagreflectie in mijn ogen slechts een verslag 
van enkele voorvallen op de stagedag is en nauwelijks reflectie bevat. De hulpvragen zijn zeer algemeen 
geformuleerd, maar zijn ook zeer gesloten te noemen, omdat ze de blik van Maaike niet verruimen. Ze 
wordt als het ware in een fuik gelokt. Die indruk wordt versterkt, omdat er op geen enkele wijze in de 
vragen gerefereerd wordt aan de inhoud van de les of het leren van de kinderen of de student zelf. De 
hulpvragen hebben wel de uiterlijke vorm van topische vragen, ze beginnen immers met het vraagwoord 

(1)   De eerste rij komt overeen met de eerste fase van Korthagen: handelen/ervaring opdoen, in de 
tweede rij staat de tweede fase terugblikken centraal, de derde rij valt samen met de derde fase: 
formuleren van essentiële aspecten, de vierde rij komt overeen met de vierde fase alternatieven 
ontwikkelen en daaruit kiezen en de onderste rij is de vijfde fase: uitproberen.

(2)   Korthagen (1998, 2002) formuleert elf reflectievragen, waarbij een vraag onderverdeeld 
is in vijf subvragen. De vragen zijn op de KPZ enigszins aangepast. De vraag naar 
de theorie komt bij Korthagen niet voor en is specifiek voor de KPZ.
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‘wat’ of ‘welke’, maar de vragen naar ‘wie’, ‘waarom’, ‘wanneer’, ‘waartoe’ ontbreken. Ze hebben niet het 
open karakter van het retorische topische vragensysteem waarin vraagwoorden gekoppeld worden aan 
de inhoud van het thema.

De dagreflectie van Maaike is geschreven op basis van een concretisering (door de KPZ) van het op 
veel lerarenopleidingen gebruikte spiraalmodel van Korthagen1. Dan wordt de vraag interessant: hoe 
omschrijft Korthagen reflecteren? 

3.1.2  Reflecteren volgens Korthagen

3.1.2.1  Topische vragen over de omschrijving van reflecteren

Op veel lerarenopleidingen wordt de omschrijving van reflecteren van Korthagen gebruikt. Vooral 
zijn publicatie Docenten leren reflecteren. Systematische reflectie in de opleiding en begeleiding van 
leraren uit 2002 vormt hiervoor de basis2. Korthagen kiest een omschrijving waaronder volgens hem 
de meeste opvattingen over reflectie kunnen samengebracht worden. Zijn omschrijving luidt: “Iemand 
reflecteert als hij probeert een ervaring, probleem of bestaande kennis of inzichten te structureren of te 
herstructureren” (p. 84). 

‒  Welke interpretatie geeft de omschrijving aan de activiteit reflecteren?
In deze omschrijving verwijzen structureren en herstructureren naar een activiteit. Beide begrippen 
worden niet nader toegelicht. Structureren kunnen we opvatten als ordenen, maar wat is dan 
herstructureren, is dat herordenen? En wat doe je als je ordent of herordent? Zet je iets in een andere 
volgorde? In een willekeurige volgorde of in een bepaalde volgorde? We kijken nog even verder naar 
de omschrijving. Korthagen gebruikt in deze omschrijving het woord ‘probeert’. Dat betekent dat elke 
poging waarde heeft, elk probeersel, elke uitkomst leidt tot iets, Korthagen stelt hier geen eisen aan. 
Daarmee lijkt deze omschrijving lastig te hanteren in het onderwijs, waar het immers belangrijk is dat 
studenten weten wat er van hen verwacht wordt en aan welke eisen ze moeten voldoen. 
Reflecteren is bij Korthagen een (her)structureringsproces van niet nader toegelichte zaken.

‒  Waartoe wordt er gereflecteerd volgens de omschrijving? 
 In de omschrijving van Korthagen wordt geen doelstelling genoemd. Elders geeft Korthagen de volgende 
toelichting (2002: 13): “Via reflectie legt de student de verbanden, formuleert hij nieuwe vragen op basis 
van ervaringen en integreert hij nieuwe elementen in zijn kennisbestand. Daarmee verwerft de student 
ook een competentie tot zelfstandig verder leren in het beroep (doorgroeicompetentie)”. Het gevolg van 
reflectie lijkt dus te zijn: verbanden leggen, nieuwe vragen formuleren, integratie van nieuwe elementen 
in zijn kennisbestand en daarmee verwerft de student de doorgroeicompetentie. Onduidelijk is of deze 
gevolgen altijd optreden, gezamenlijk optreden, of misschien afzonderlijk en of deze gevolgen opgevat 
moeten worden als een klimmende reeks. Of de doorgroeicompetentie een doelstelling is van reflecteren 
of een motief beantwoordt Korthagen niet.

‒  Wat wordt er gereflecteerd, c.q. moet er gereflecteerd worden volgens de omschrijving?
Het object van reflecteren is ervaring, probleem, bestaande kennis en inzichten. Deze opsomming is 
nevenschikkend gerangschikt, waardoor de elementen ervan in een bepaald opzicht gelijkwaardig 
zijn. De inhoud is echter verschillend, was dat niet het geval dan kon Korthagen ook volstaan met één 
begrip. In 1992 beperkte hij zich nog tot ervaringen en/of kennis, helaas motiveert hij de uitbreiding 
van zijn omschrijving niet en geeft hij geen toelichting op de begrippen. Ervaring en probleem kunnen 
misschien nog wel begrepen worden, maar wat is bestaande kennis? Wat voegt het woord ‘bestaande’ 
toe aan het begrip kennis? En van wie is die bestaande kennis? Volgens Korthagen moet in opleidingen 

(1)   Zie o.a. De Leeuw (2006) en diverse publicaties in het VELON Tijdschrift.

(2)   Kortheidshalve verwijs ik naar Korthagen als auteur, Bob Koster, Ko Melief en Anke Tigchelaar 
zijn co-auteurs. In eerdere publicaties is deze omschrijving ook vermeld, o.a. in 1998.
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de theorie niet meer het uitgangspunt zijn, maar “al eerder opgedane ervaringen en ervaringen uit 
(praktijk)situaties tijdens de opleiding, die de student aanleiding geven zichzelf vragen te stellen. Die 
vragen vormen het startpunt voor zijn leerproces waarin kennis een belangrijke rol speelt (…) Kennis is in 
deze benadering iets wat de student construeert en verbindt met zijn al bestaande kennis en opvattingen 
(..) Een sleutelwoord in dit proces van construeren van kennis is reflectie”1 (p.13). In dit citaat spreekt 
Korthagen naast bestaande kennis ook over opvattingen; die lijken van minder belang, er is in elk geval 
voor opvattingen geen plek in de omschrijving.
Ook het gebruik van inzichten is merkwaardig. Inzichten lijken mij eerder de uitkomst van het proberen 
dan dat dit het beginpunt vormt.
We kunnen concluderen dat de genoemde objecten ongelijksoortig zijn, onvoldoende gedefinieerd en 
daardoor niet bruikbaar als onderdelen van een omschrijving2. 
 ‒  Hoe wordt er gereflecteerd volgens de omschrijving?
In de omschrijving worden de woorden structureren en herstructureren gebruikt, die iets van een proces 
oproepen. Dit gebeurt echter zonder dat duidelijk is hoe dit proces van reflecteren, structureren en 
herstructureren verloopt. Wel heeft Korthagen in 1982 vijf fasen onderscheiden die cyclisch doorlopen 
moeten worden: handelen, terugblikken, essentiële aspecten formuleren, alternatieven ontwikkelen en 
daaruit kiezen en uitproberen3 (1982: 103; diverse malen herhaald o.a. 2002: 15). Hij noemt dit het 
spiraalmodel, waarschijnlijk vanwege het veronderstelde cyclische karakter. De hulpvragen zijn later 
toegevoegd (1993) en gebaseerd op een drietal standaardvragen. Wat is er gebeurd? Wat vond ik daarin 
belangrijk? Tot welke voornemens of leerwensen leidt dit?4 Over deze vragen wordt gezegd: “Deze drie 
vragen zijn heel eenvoudig, maar toch blijkt het systematisch beantwoorden ervan een grote verdieping 
aan te brengen in het leren van ervaringen”(p. 15). Op grond van welke overwegingen deze vragen als ‘heel 
eenvoudig’ worden gekarakteriseerd, wordt er niet bij gezegd. Hoe het ‘systematisch beantwoorden’ in 
zijn werk gaat, blijft in het midden en er wordt geen poging ondernomen om aannemelijk te maken dat er 
‘een grote verdieping’ aangebracht wordt. 

‒  Wat verstaat de omschrijving onder het product van reflecteren?
Als we de omschrijving van Korthagen analyseren, dan lijkt het erop dat het product van het reflecteren 
een probeersel is, een direct gevolg van het colloquiale woord ‘probeert’. Een probeersel kan nauwelijks 
opgevat worden als een product. Korthagen (2002: 22) spreekt over ‘reflectie-instrumenten’ die in de 
opleiding in verschillende fasen kunnen worden ingezet ten behoeve van zowel het leren reflecteren als 
het reflecteren op ervaringen. Voorbeelden daarvan zijn ‘het muurtje’, waarbij uitspraken over onderwijs 
naar belangrijkheid gerangschikt moeten worden en het logboek, een goed middel om de eigen ‘reis’ vast 
te leggen. Het blijft onduidelijk of hier sprake is van een reflectieproduct of van een reflectiemiddel.

(1)   Op deze constructivistische opvatting kom ik in par. 3.4.2.5. terug.

(2)   Korthagen (2002) is bedoeld voor lerarenopleiders die met studenten of beginnende leraren werken (p.7). 
Op diverse plaatsen wordt gesproken over beroepsuitoefening, beroepspraktijk, maar ook over school, 
stage, klas of les. Het ligt voor de hand aan te nemen dat de ervaring, probleem, bestaande kennis en 
inzichten voortkomen uit de beroepspraktijk, dit verband wordt echter niet expliciet aangegeven.

(3)   Deze fasen vertonen grote overeenkomst met die van Kolb (1978, 1984): de fase van 
feeling (concreet ervaren), watching (waarnemen en overdenken), thinking (abstracte 
begripsvorming) en doing (actief experimenteren en weer terug naar de eerste fase).

(4)   Dit zijn voor de hand liggende vragen bij elke vorm van reflectie die tevens verschillende fasen 
aangeven. In feite gaat mijn opbouw van reflecteren van soortgelijke fasering uit.
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3.1.2.2  De analyse van de efficiëntieregels voor de elocutio 

In deze omschrijving valt meteen de ambiguïteit van het voegwoord ‘als’ op, want ‘als’ kent drie 
afzonderlijke betekenissen. Ik geef een paar voorbeelden van die ambiguïteit:
Je wordt nat als je in de regen loopt, ‘als’ geeft hier het gevolg aan.
Je krijgt een euro als je de brief post, ‘als’ is hier voorwaardelijk gebruikt. 
De vogels leggen een ei als het lente wordt, ‘als’ is hier temporeel gebruikt.
Hoe moet ik nu het begrip als opvatten in de omschrijving van Korthagen?
a. Reflecteert iemand ten gevolge van het structureren van een ervaring?
b. Reflecteert iemand pas als aan de voorwaarde van het structureren van een ervaring is voldaan?
c. Reflecteert iemand op het moment dat hij een ervaring structureert?
In het geval a de juiste uitleg is, leidt reflecteren tot het structureren, in geval b leidt structureren tot 
reflecteren en in geval c is het reflecteren een korte momentane toestand van structureren. A en b staan 
diametraal tegenover elkaar, bij a en b is sprake van enige tijdspanne, terwijl c slechts een kortdurend 
moment omvat. Welke uitleg is nu de juiste? 
We kijken nog even verder naar de omschrijving. Korthagen gebruikt in deze omschrijving het woord 
‘probeert’. Dat betekent dat elke poging waarde heeft, elk probeersel, elke uitkomst leidt tot iets, 
Korthagen stelt hier geen eisen aan. 
En ten slotte hanteert Korthagen de woorden structuren en herstructureren1, er wordt niet onmiddellijk 
duidelijk wat de verschillen zijn tussen deze twee activiteiten. Het prefix ‘her’ in het begrip ‘herstructureren’ 
betekent ‘opnieuw’ of ‘nog eens’, en lijkt eerder het begrip structureren in de zin van ordenen te versterken 
dan dat er sprake is van een inhoudelijk verschil.
In de omschrijving zelf worden geen ideografen gebruikt. Dat gebeurt wel in de toelichting. Het begrip 
‘doorgroeicompetentie’ is duidelijk een ideograaf uit het competentiedenken. Studenten moeten 
competenties ontwikkelen en “wij weten allemaal wel wat daar onder verstaan wordt”. Het ‘construeren 
van kennis’ is eveneens een ideograaf, afkomstig uit het constructivisme.

Op grond van mijn analyse van de elocutio kan ik concluderen dat de omschrijving van Korthagen ambigu 
is, deze ambiguïteit leidt tot verschillende, bijna tegengestelde interpretaties. Dat kan nooit de bedoeling 
zijn van een omschrijving. 

(1)   In 1992 luidde de omschrijving: “Iemand reflecteert als hij of zij zijn of haar 
ervaringen en/of kennis probeert te herstructureren.” (2002:  12).
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3.1.2.3  Opbrengst

Hoe ziet de actuele retorica van de omschrijving van reflecteren door Korthagen eruit? We kunnen over 
de vorm van de omschrijving concluderen dat ‒   de omschrijving ambigu is;‒   het taalgebruik colloquiaal is;‒   begrippen in de omschrijving niet toegelicht worden, waardoor de omschrijving een circulair karakter  
  krijgt;‒   de omschrijving niet volledig is.

Ik ben op zoek naar een didactisch bruikbare omschrijving die ingaat op wat reflecteren is (‘welke 
interpretatie wordt gegeven aan het begrip’), waarop gereflecteerd wordt (‘het waarop’), waartoe reflecteren 
dient (‘het waartoe’) en dus ook waarom we het reflecteren zo belangrijk vinden (‘het waarom’) en hoe 
reflecteren onderwezen en geleerd kan worden (‘het hoe’). Daarnaast is de vraag in welk tekstgenre 
(genus) dat proces z’n neerslag krijgt (‘het genre’).
Korthagen brengt reflecteren in verband met structureren en herstructureren (‘welke interpretatie’). 
Ervaringen worden ge- of herordend. Ik wil dit aspect van reflecteren overnemen, maar niet de inhoud 
die volgens Korthagen wordt gestructureerd: de ervaringen. Deze inhoud is volgens mij niet correct, je 
structureert niet je ervaringen, maar de gedachten over die ervaringen. Ik wil structureren zien als het 
ordenen van de gedachten van de reflectant.
Het object van reflecteren (‘het waarop’) is volgens Korthagen: ervaring, probleem, bestaande kennis en 
inzichten van de reflectant. Ook hij ziet reflecteren als een reflexief proces. 
Korthagen beschouwt het reflecteren als een spiraalvormig proces1 (‘het hoe’) waarin verschillende fasen 
te herkennen zijn en waaraan bepaalde hulpvragen gekoppeld kunnen (‘het hoe’) worden. Aan de hand 
van de analyse van de dagreflectie van Maaike heb ik laten zien dat deze hulpvragen nauwelijks hulp 
bieden, maar haar eerder lijken te beperken2. 
Door te reflecteren verwerft de student de doorgroeicompetentie (‘het waartoe’). Dit begrip wordt niet 
nader toegelicht, noch wordt ingegaan op de wijze waarop die doorgroeicompetentie bereikt kan worden, 
en heb ik geïnterpreteerd als ideograaf. 
Korthagen pleit voor het stimuleren van metareflectie in de lerarenopleiding. Hij gaat zelfs zo ver dat “het 
leren reflecteren een centraal aandachtspunt in de opleiding is” (2002: 93). Hoe dat vorm moet krijgen, 
en tot welk(e) product(en) dit leidt, laat hij in het midden. Het heeft er alle schijn van dat zijn eigen 
omschrijving hier niet geschikt voor is. 
Uit de omschrijving van Korthagen acht ik het volgende bruikbaar:‒  reflecteren is het structureren van gedachten over ervaringen (reflectie als reflexief proces)

(1)   Straks zal ik laten zien dat het reflecteren niet spiraalsgewijs verloopt. In 
par. 5.3.3 stel ik daarvoor in de plaats het ‘cakewalk-model’.

(2)   Zie ook Pauw & Van de Ven (2005 a).
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3.1.3  Reflecteren volgens Van Looy

3.1.3.1  Topische vragen over de omschrijving van reflecteren

Van Looy (2000)1 presenteert niet alleen een omschrijving van reflecteren, maar ook een samenvatting 
van het begrip. Aangezien ze niet congruent zijn, en met name de samenvatting nieuwe aspecten biedt, 
zal ik beide onderzoeken. De omschrijving luidt:
“Reflecteren is het mentaal proces waarbij de sequentiële en referentiële proposities van kennisstructuren 
worden herzien, zodat een betekeniswijziging ontstaat.” (p. 55)
De samenvatting luidt:
“Samenvattend kunnen we stellen dat reflectie een intermediërend proces is dat persoonsgebonden 
leren bevordert. Door herhaaldelijk imaginair opgeroepen episodes te laten concretiseren grijpt er 
een associatief gebeuren plaats van gedachten, gevoelens en responstendenties. Hierdoor wordt een 
verandering in de kennisstructuur (representatie of complexe geheugenstructuur) gefaciliteerd, zodat de 
student op zijn minst overweegt om daadwerkelijk anders op te treden in toekomstige situaties.” (p. 57).

‒  Welke interpretatie geven de omschrijving en de samenvatting aan de activiteit reflecteren? 
Deze vraag is nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden, omdat de formulering erg ingewikkeld is. 
Ik wil eerst beter begrijpen wat er nu werkelijk staat. Dat doe ik door het taalgebruik nauwkeurig te 
onderzoeken. Ik begin met de omschrijving.
Die bestaat als ik het goed zie uit de volgende onderdelen:
1.Reflecteren is een mentaal proces,
2. Waarbij worden herzien
  2a. de proposities 
   2a1.van kennisstructuren
   2a2.1. sequentiële 
   2a2.2. referentiële
3. zodat een betekeniswijziging ontstaat.

Laten we deze omschrijving ook eens aan een scrutineus onderzoek onderwerpen.
1. Reflecteren is een mentaal proces. Wat is een ‘mentaal proces’? Het komt mij voor dat van Looy hier te 
gemakkelijk van een communis opinio uitgaat ten aanzien van de term mentaal en die daardoor wellicht 
wat colloquiaal gebruikt. Van Dale geeft als verklaring van mentaal: 1. Van de geest 2. In de gedachte 
3. Door middel van de gedachte. Het is dus een proces van de geest of een proces in de gedachte of een 
proces door middel van de gedachte. Kies maar. Zou ze gewoon ‘denkproces’ bedoelen? Of moeten we 
gezien het aan de logica ontleende begrip propositie denken aan een heel speciaal logisch denkproces? 
Maar wat gebeurt er dan in dat denkproces? 
2. Haar antwoord is: “Waarbij ...(iets) ... wordt herzien”. Niet ‘waardoor’, niet ‘ten gevolge waarvan’, niet 
‘met als gevolg dat’, niet ‘waarin’ nee, ‘waarbij’. Daarmee geeft ze een gelijktijdigheid aan. Het is dus een 
denkproces en tijdens en naast dat denkproces wordt iets herzien. Dus als er niets wordt herzien,  is er 
ook geen sprake van reflecteren. Wat wordt er herzien? 

2a Proposities van kennisstructuren, zegt ze. “Een propositie is een bindingselement van ons 
kennisbestand en houdt een impliciete uitspraak in over de aard van het verband tussen de 
elementen die hierbij betrokken zijn” (p. 55) Maar een propositie duidt ze als bindingselement van 
ons kennisbestand (p. 55). Dus wat wordt er herzien? Het bindingselement van ons kennisbestand 
van kennisstructuren. Dit klinkt toch wel als een tautologie. Ofwel het kennisbestand ofwel de 
kennisstructuren is overbodig in deze omschrijving. Nu is mij de omschrijving van propositie als 
‘bindingselement van het kennisbestand’ niet bekend en die heb ik ook niet terug kunnen vinden, 
maar dat kan aan de verschillende disciplines liggen. Wat zou ook de diepere zin zijn van deze 
formulering? Een propositie is een element dat het bestand van onze kennis bindt. Wat voor element? 

(1)   In de tekst verwijs ik alleen naar Van Looy en niet naar Van Looy c.s. De opvattingen van 
Van Looy zijn gemeengoed op de Vlaamse Interactum lerarenopleidingen.
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Hoe bindt dat het bestand van onze kennis? En waaraan wordt dat gebonden, en hoe dan? Verder 
legt ze propositie uit als “houdt een impliciete uitspraak in over de aard van het verband tussen 
de elementen die hierbij betrokken zijn” (p. 55). Nu ken ik uit de logica het begrip ‘propositie’ als 
‘uitspraak’, maar dan gaat het om het verband tussen verschillende proposities, en duidt de propositie 
zelf niet ‘de aard van de elementen die hierbij betrokken zijn’, aan. Slaat het woord ‘element’ terug 
op het bindingselement? Is een propositie dan een bindingselement van alle elementen die hierbij 
betrokken zijn? Is dat geen cirkelredenering? Of is hier sprake van andere ‘elementen’? Welke dan? 
En welke deixis wordt uitgevoerd met het woordje ‘hierbij’? Waarbij? Bij het kennisbestand? Bij het 
reflecteren? Bij het propositioneren? En dat gebeurt allemaal ook nog eens ‘impliciet’. Blijkbaar als 
tegenstelling tot ‘expliciet’. Hoe moeten we ons dat dan voorstellen? 

2a1. Vervolgens gaat het om ‘proposities van kennisstructuren’. Wordt het begrip kennisstructuur 
hier colloquiaal gebruikt? En als het wetenschappelijk gebruikt is, aan wat voor structuur mogen 
we dan denken, welke ordening in de kennis? Elke willekeurig ordening? Of wordt hier impliciet 
aangesloten bij bepaalde niet met name genoemde kentheorieën?
Die proposities worden voorts herzien gedurende het reflecteren. Dus als er niets wordt herzien is 
er ook geen sprake van reflecteren. Alleen als uitspraken (of bedoelt ze misschien ‘opvattingen’?) 
worden herzien, dan vindt zij dat er gereflecteerd wordt.
Maar die proposities, hoe vaag ook geformuleerd, zijn niet zomaar proposities, ze zijn ‘sequentieel’ 
en ‘referentieel’. Wat is dat?
2a2.1. Sequentieel is afgeleid van sequentie en dat betekent volgorde. We hebben het dus over 
uitspraken (proposities) in verband met de volgorde. Volgorde van wat dan? Elementen in de 
kennisstructuur? Van de bindingselementen? 
2a2.2. ‘Referentieel’ betekent ‘verwijzend’. Er zijn dus proposities die te maken hebben met 
volgorde, maar niet verwijzen, en er zijn er die zowel te maken hebben met volgorde én verwijzen. 
Waarnaar verwijzen die dan? Naar de elementen? Naar de wereld? Naar het denkproces? Of 
bedoelen ze wellicht denkbeelden of begrippen? 
En, vraagt de argeloze lezer zich dan af, zijn er geen andere relaties dan volgorde en verwijzing? 
Hoe zit het met de hiërarchie in begrippen, semantische velden, metaforen etc.?
En waar leidt dit allemaal toe? ‘Zodat een betekeniswijziging ontstaat’. Het gebruik van het 
woordje ‘ontstaat’ doet veronderstellen dat het hier om een mechanisch proces gaat, iets dat 
vanzelf gebeurt, zonder dat de reflectant er greep op heeft, zoiets als écriture automatique, iets 
dat onbewust plaats vindt. Maar er ontstaat een betekeniswijziging. Betekenissen ontstaan 
echter niet vanzelf, mensen kennen betekenis toe aan zichzelf, anderen, de wereld om zich heen. 
Betekenisgeving is zingeving, en dat is een heel creatief en bewust proces. Mensen kunnen de 
betekenis van wat ze waarnemen en ervaren wijzigen. Dat gaat niet vanzelf. Het gebruik van het 
woordje ‘ontstaat’ is ook in tegenspraak met het eerdere gebruik van het woordje ‘herzien’ dat 
wel een handelende persoon veronderstelt. Alleen een persoon kan iets herzien. Maar Van Looy 
geeft ook niet aan welke betekenis er van wat gewijzigd wordt. Van de proposities? Maar hoe gaat 
dat dan in zijn werk? Hoe wijzig je bijvoorbeeld een sequentiële propositie in een referentiële, of 
andersom? 

Als ik alle onduidelijkheden weghaal, en haar zo welwillend mogelijk weergeef, dan staat er zoiets als: 
reflecteren is een denkproces en in en door dat denkproces verandert de reflectant zijn kijk op de 
wereld. 
 
Van Looy komt ook nog met een samenvatting die niet congruent is aan de omschrijving. Ik herhaal haar 
nog eens:
“Samenvattend kunnen we stellen dat reflectie een intermediërend proces is dat persoonsgebonden 
leren bevordert. Door herhaaldelijk imaginair opgeroepen episodes te laten concretiseren grijpt er 
een associatief gebeuren plaats van gedachten, gevoelens en responstendenties. Hierdoor wordt een 
verandering in de kennisstructuur (representatie of complexe geheugenstructuur) gefaciliteerd, zodat de 
student op zijn minst overweegt om daadwerkelijk anders op te treden in toekomstige situaties” (p. 57).
Nieuw is in elk geval dat de student in beeld komt, of de student deze samenvatting kan begrijpen, waag 
ik te betwijfelen. 
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Ten behoeve van mijn analyse heb ik de samenvatting opgedeeld in stukken.
1. ‘Reflectie is een intermediërend proces’. Intermediërend is een anglicisme dat zoveel betekent als 
bemiddelend of tussenliggend. Maar wat is een bemiddelend of tussenliggend proces? Waar bemiddelt 
het tussen? Of waar ligt het tussen in?
2. ‘Reflectie bevordert persoonsgebonden leren’, maar bestaat er dan ook niet-persoonsgebonden leren? 
Of wordt hier soms individueel leren mee bedoeld? Of aansluiten bij de eigen voorkennis?
3. ‘Herhaaldelijk imaginair opgeroepen episodes’. Een episode kun je omschrijven als een scène, een 
aflevering of een deel. Onduidelijk is echter waar het een scène, aflevering of deel van is. Die scène 
moet herhaaldelijk imaginair opgeroepen worden; imaginair lijkt hier een tautologie, het oproepen 
is hier in figuurlijke zin bedoeld. Het begrip herhaaldelijk maakt het er ook niet duidelijker op, want 
wat is herhaaldelijk? Is dat twee keer of tien keer? Dan concretiseren, die opgeroepen scènes moeten 
geconcretiseerd worden, maar wat moet er dan gebeuren? Ik neem niet aan dat die scènes nog eens 
opnieuw uitgevoerd moeten worden, maar wat is dan concretiseren? Moeten de feiten in de scènes 
verwoord worden? Het blijft onduidelijk wat hier gebeuren moet. 
4. ‘Er grijpt een associatief gebeuren plaats’: het gevolg van het herhaaldelijk imaginair oproepen van 
episodes zou moeten zijn dat er een associatief gebeuren plaats grijpt. Door het oproepen en het feitelijk 
verwoorden van de scènes, komen er associaties op gang. Associaties zijn onwillekeurige verbindingen van 
verwante voorstellingen. Wat is de waarde van onwillekeurige verbindingen? Wat levert dat op? En gebeurt 
dat altijd? En waarom moeten het verwante voorstellingen zijn en niet bijvoorbeeld tegengestelde? 
5. ‘Een associatief gebeuren van gedachten, gevoelens en responstendenties’. De associaties worden 
beperkt tot gedachten, gevoelens en responstendenties. Wat gedachten en gevoelens zijn, kan ik me 
nog voorstellen, maar wat zijn responstendenties? Vermoedelijk zijn het mogelijke antwoorden. Die 
gedachten, gevoelens en mogelijke antwoorden zouden dus ontstaan ten gevolge van dat associatief 
gebeuren. Ontstaan die automatisch? Is het nu opeens niet meer onwillekeurig, maar gericht op iets, 
namelijk verandering?
6. ‘Verandering in kennisstructuur’, zie hiervoor bij de omschrijving.
7. ‘De student overweegt op zijn minst’. Die verandering in de kennisstructuur zorgt ervoor dat de student 
op zijn minst overweegt om daadwerkelijk anders op te treden in toekomstige situaties. Hier worden 
flink wat slagen om de arm gehouden: op zijn minst overweegt hij het, dus of hij ook daadwerkelijk in 
toekomstige situaties anders optreedt, blijft onduidelijk. Ook geldt dit klaarblijkelijk voor alle toekomstige 
situaties, en niet voor bijvoorbeeld soortgelijke toekomstige situaties; 
Ook deze samenvatting bevat veel onduidelijkheden en is nodeloos ingewikkeld. Volgens mij komt 
de samenvatting hierop neer: ‘reflecteren is een proces, waarbij in gedachten situaties opgeroepen 
worden waarin de student overweegt in toekomstige situaties anders op te treden’. Opvallend is dat 
de omschrijving en de samenvatting niet congruent zijn. In de omschrijving wordt gesproken over een 
‘betekeniswijziging’ en in de samenvatting gaat Van Looy verder en wil ze dat de student ‘op zijn minst 
overweegt om daadwerkelijk anders op te treden’.
Al analyserend heb ik min of meer de antwoorden op mijn overige topische vragen gegeven. Die vragen 
kan ik nu kort beantwoorden.
 ‒  Waartoe wordt er gereflecteerd volgens de omschrijving en de samenvatting? 
Het doel van reflecteren is een andere kijk op de wereld te krijgen en daardoor in toekomstige situaties 
anders op te treden. Het motief voor reflecteren is dat het leren bevordert1.

‒ Wat wordt er gereflecteerd, c.q. moet er gereflecteerd worden volgens de omschrijving en de  
    samenvatting?
De student wordt door Van Looy gezien als ‘actor’, het is echter onduidelijk of zij reflecteren ook beschouwt 
als een reflexief proces met de ‘actor’ zelf als object. Het meest waarschijnlijke is dat Van Looy het object 
van reflecteren ziet als een mentaal object, namelijk de herhaaldelijk imaginair opgeroepen episodes. 

(1)   Van Looy zegt in haar studie aan te tonen dat het reflectievermogen bevorderd wordt 
door studenten zelfstandig stage te laten lopen en dat reflecteren het leren bevordert. 
Bij de behandeling van het constructivisme kom ik terug op dit laatste doel.



Hoofdstuk 3

67

Onduidelijk wordt waar die episodes betrekking op hebben, vermoedelijk verwijzen ze naar de stage.

‒  Hoe wordt er gereflecteerd volgens de omschrijving en de samenvatting?
Van Looy gaat ervan uit dat reflecteren een mentaal proces is en ze doet een poging dit proces te 
beschrijven. De student beschouwt ze als ‘de actor van de reflectie’. Deze student moet herhaaldelijk 
imaginaire episodes oproepen, maar het blijft onduidelijk hoe hij dat moet doen, welke episodes hij moet 
oproepen en waarom juist die. Vervolgens moet dit oproepen bij de student leiden tot een associatief 
gebeuren, waardoor op z’n minst een verandering in de kennisstructuur optreedt. Maar hoe leidt een 
willekeurige associatie tot een verandering in de kennisstructuur? En aan welke eisen moet die verandering 
in kennisstructuur voldoen wil die student op zijn minst overwegen om anders op te treden? En hoe vindt 
die overweging plaats? Wat doet de student dan? Kortom, er wordt slechts een tip van de processluier 
opgelicht.
Bovendien heb ik bezwaar tegen het daadwerkelijk anders optreden. Dat betekent dus dat de student 
altijd anders moet gaan optreden. Het inzicht dat de student juist opgetreden heeft, is klaarblijkelijk niet 
voldoende. 

‒  Wat verstaan de omschrijvingen de samenvatting onder het product van reflecteren? 
Weliswaar wordt in de omschrijving niet gesproken over een product, in het onderzoek van Van Looy 
schrijven studenten reflectieverslagen. Deze reflectieverslagen kunnen beschouwd worden als producten 
van het reflecteren.

3.1.3.2  De analyse van de efficiëntieregels voor de elocutio

In het voorgaande heb ik de efficiëntieregels voor de elocutio al toegepast. Zowel de omschrijving als de 
samenvatting van reflecteren van Van Looy blinken niet uit door helderheid. Van Looy gebruikt vooral 
barbarismen, woorden die overgenomen zijn uit, of gevormd naar het voorbeeld van, een vreemde taal. 
Ze worden in gezaghebbende taalvoorschriften afgekeurd als strijdig met het eigen karakter van de taal 
waarin zij zijn overgenomen. De betekenis is vaak moeilijk te achterhalen. Ze doen quasi-wetenschappelijk 
aan. Voor de doelgroep van Van Looy, docenten, maar ook studenten aan lerarenopleidingen, zijn deze 
barbarismen lastig. 
De omschrijving en samenvatting bevat als ideograaf: ‘persoonsgebonden leren’, die verwijst naar 
ideologische ideeën in het constructivisme.

3.1.3.3  Opbrengst 

Hoe ziet de actuele retorica van de omschrijving en samenvatting van reflecteren door Van Looy eruit? 
We kunnen over de vorm van de omschrijving concluderen dat de omschrijving en de samenvatting van 
Van Looy nodeloos ingewikkeld zijn en een overmaat aan barbarismen bevatten. Bovendien zijn de 
omschrijving en de samenvatting niet congruent.

Ik ben op zoek naar een didactisch bruikbare omschrijving die ingaat op wat reflecteren is (‘welke 
interpretatie’), waarop gereflecteerd wordt (‘het waarop’), waartoe reflecteren dient (‘het waartoe’) en 
dus ook waarom we het reflecteren zo belangrijk vinden (‘het waarom’) en hoe reflecteren onderwezen en 
geleerd kan worden (‘het hoe’). Daarnaast is de vraag in welk tekstgenre (genus) dat proces z’n neerslag 
krijgt (‘het genre’).
Welke antwoorden geeft Van Looy?
In een herziene vorm van de omschrijving en samenvatting leveren ze de volgende uitspraken op:‒  Reflecteren is een denkproces (‘welke interpretatie’);‒  Het doel van reflecteren is een andere kijk op de wereld te krijgen en daardoor in toekomstige situaties  
 anders op te treden (‘het waartoe’);‒  Het motief om te reflecteren is dat het het leren bevordert (‘het waarom’);‒  De reflectant roept in gedachten situaties uit de stage op (‘het hoe’);‒  Het product van het reflecteren is het reflectieverslag (‘het genre’);
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Of het allemaal zo simpel en automatisch gaat als Van Looy ons wil doen geloven, durf ik te betwijfelen. 
Over blijven vragen als: waarop wordt gereflecteerd, hoe verloopt dat denkproces, moet de reflectant 
beslist veranderen, en hoe is het verband tussen denkproces en verandering precies?
Van Looy beschouwt het reflectieverslag als een product van het reflecteren. 
Welke bruikbare antwoorden van Van Looy neem ik over?‒  Reflecteren is een denkproces (‘welke interpretatie’);‒  Het doel van reflecteren is een andere kijk op de wereld te krijgen en daardoor in toekomstige situaties  
 anders op te treden (‘het waartoe’);‒  Het motief om te reflecteren is dat het het leren bevordert (‘het waarom’);‒  De reflectant roept in gedachten situaties uit de stage op (‘het hoe’);‒  Het product van het reflecteren is het reflectieverslag (‘het genre’).
Op de KPZ wordt de term dagreflectie gebruikt, ik neem de algemenere term reflectieverslag over van 
Van Looy. Overigens reikt Van Looy geen eisen aan voor dit reflectieverslag, die moeten nog ontwikkeld 
worden.

3.1.4  Conclusie over de retorica van de omschrijvingen van reflecteren

Wat hebben de retorische analyses van de omschrijvingen van de KPZ, Korthagen en Van Looy nu 
opgeleverd? Allereerst kijk ik naar de vorm van de omschrijvingen. Ik heb hierover
de volgende conclusies getrokken:‒  de omschrijving is colloquiaal;‒  de omschrijving is quasi-wetenschappelijk, bevat barbarismen;‒  de omschrijving is ambigu;‒  de omschrijving is onvolledig;‒  de omschrijving is circulair;‒  de omschrijving bevat ideografen.
Op grond van deze conclusies verdienen ze geen van drieën het predikaat ‘omschrijving’ (Pawlowski, 
1980).

Wat hebben mijn analyses opgeleverd voor een didactisch bruikbare omschrijving die ingaat op wat 
reflecteren is (‘welke interpretatie’), waarop gereflecteerd wordt (‘het waarop’), waartoe reflecteren 
dient (‘het waartoe’) en dus ook waarom we het reflecteren zo belangrijk vinden (‘het waarom’) en hoe 
reflecteren onderwezen en geleerd kan worden (‘het hoe’) en bovendien nog de vraag beantwoordt in welk 
tekstgenre (genus) dat proces z’n neerslag krijgt (‘het genre’)?
Ik zal de opbrengsten rangschikken aan de hand van de categorieën ‘welke interpretatie’, ‘het waarop’, 
‘het waartoe’, ‘het waarom’, ‘het hoe’ en ‘het genre’. Dat levert de volgende uitkomst op:
‘welke interpretatie’‒  reflecteren is een denkproces;‒  reflecteren is een reflexief proces; ‒  reflecteren is het structureren van gedachten over ervaringen;
 ‘het waarop’‒  reflecteren heeft als object de persoon van de reflectant in relatie tot de omgeving;
‘het waartoe’‒  reflecteren leidt tot mogelijke veranderingen in toekomstige situaties;
‘het waarom’ ‒  reflecteren bevordert het leren;
‘het hoe’
 ‒  bij het reflecteren roept de reflectant in gedachten situaties op;
‘het genre’‒  reflecteren heeft een product, bijvoorbeeld de reflectie als mondelinge opbrengst en
het reflectieverslag als schriftelijke opbrengst.
In elk geval weet ik nu veel meer over reflecteren, maar is het ook voldoende? Opvallend is dat er zo weinig 
over het proces van reflecteren gesproken wordt, terwijl dit voor het gebruik in een lerarenopleiding toch 
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essentieel is. En dan heb ik het nog niet over de didactiek die er voor moet zorgen dat dat reflecteren ook 
geleerd wordt. Symptomatisch is ook het feit dat er geen duidelijke eisen aan het genre gesteld worden.
Als antwoord op de vraag naar ‘welke interpretatie’ van reflecteren heb ik gevonden: het is een denkproces, 
het is een reflexief proces en het is het structureren van gedachten. Maar waarover moet gedacht worden 
en welke gedachten moeten gestructureerd worden? Ja, van jezelf, je reflecteert op jezelf en je eigen 
gedachten, maar kan dat niet preciezer ingevuld worden? 
Het doel vind ik ook nog erg mager: reflecteren leidt tot mogelijke veranderingen in toekomstige situaties. 
Als reflecteren tot belangrijk onderwijs(middel) verheven is, dan mag je toch op z’n minst verwachten dat 
dit wel degelijk effect sorteert en niet slechts een mogelijk effect. 
Kortom, ik ben nog niet tevreden met de uitkomst van mijn onderzoek naar omschrijvingen van reflecteren. 
Het reflecteren blijft nog te veel een ideograaf, waarvan de betekenis niet duidelijk geëxpliciteerd is. 
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3.1.5 Verklaringen voor de problemen rond het definiëren van reflecteren

De afgelopen vijfentwintig jaar is er veel gepubliceerd over reflecteren. Veel auteurs (Moon, 1999; Rogers, 
2001; Korthagen, 2002) geven aan dat het lastig is een helder overzicht te geven van de ontwikkeling van 
het reflecteren en om een bruikbare omschrijving ervan te vinden. Volgens Moon (2000: 161) liggen de 
verschillen in definiëring niet zo zeer in het reflectieproces, maar meer in de verschillende toepassingen 
die mogelijk zijn. Bovendien wordt vanuit verschillende disciplines over reflectie geschreven, zoals 
onderwijskunde, psychologie, filosofie en sociologie (p. viii), die elk hun eigen focus hebben.
Die eigen focus heeft ook gevolgen voor de terminologie. Naast reflecteren worden er termen gebruikt 
die inwisselbaar lijken te zijn, als synoniemen dus. Voorbeelden zijn gedachte, mening, onderzoek, 
probleemoplossing, terugblik, nadenken, beschouwen (Van Looy, 2000; Korthagen, 2002). Ook 
verschijnen er volgens Conle (1996) allerlei samenstellingen en afleidingen met reflectie zoals ‘zelfreflectie’, 
‘reflectief oordeel’, ‘reflectief denken’, ‘reflectief leren’, ‘kritische reflectie’, ‘reflectieve praktijk’, ‘narratief 
reflecterend’ waarvan niet duidelijk is wat de betekenis precies is. Calderhead (1989: 43) breidt deze 
lijst uit met termen die samenhangen met reflectie en zegt hierover: “Terms such as reflective practice, 
inquiry-oriented teacher education, reflection-in-action, teacher as researcher, teacher as decision-maker, 
teacher as professional, teacher as problem solver, all encompass some notion of reflection in the process 
of professional development, but at the same time disguise a vast number of conceptual variations, with a 
range of implications for the design and organisation of teacher education course.”.
Rogers (2001: 40) vindt 15 verschillende termen voor reflectie bij de door hem bestudeerde theoretici. 
Soms ontwikkelden auteurs verschillende termen om praktisch hetzelfde te beschrijven. Daarnaast 
functioneerden termen als ‘zelf-reflectie’, ‘introspectie’, ‘contemplatie’ en ‘meditatie’ als synoniemen. 
Kelchtermans (2002) noemt een groot aantal termen met reflectie: ‘reflectiedoelen’, ‘autobiografische 
reflectie’, ‘reflectieve professionele beroepscultuur’, ‘reflectief ervaringsleren’, ‘lesreflectie’, 
‘lesreflectieformulier’, ‘anticiperende reflectie’, ‘reflectie-in-actie’, ‘reflectie-op-actie’, ‘reflectievaardigheid’, 
‘kritische reflectie’, ‘niet-reflectieve aanpak’, ‘zelfreflectie’, ‘reflectie-taken’, ‘reflectie-ondersteunende 
materialen’, ‘reflectieve practicus’, ‘reflectiecyclus’, ‘reflectieformulieren’, ‘reflectief terugkijken’, ‘reflectieve 
ingesteldheid’, ‘reflectieve exploratie’, ‘reflectieve visie’, ‘systematische reflectie’ en ‘reflectie in de diepte’. 
Slechts een enkel begrip wordt uitgelegd. Kelchtermans gaat er klaarblijkelijk vanuit dat wel duidelijk 
is wat er onder verstaan wordt. Maar wat is het verschil tussen bijvoorbeeld een ‘lesreflectie’ en een 
‘lesevaluatie’? Tussen ‘reflectie’ en ‘zelfreflectie’? Tussen ‘terugkijken’ en ‘reflectief terugkijken’? 
Volgens Moon (2000: viii) is de wildgroei in terminologie een gevolg van het feit dat slechts weinig 
pogingen zijn ondernomen om over de grenzen van de eigen discipline heen te kijken om te zien hoe 
elders de termen gebruikt worden. Rogers (2001: 40) pleit voor verder onderzoek om de terminologie te 
versimpelen en te verduidelijken zodat onderzoekers en studenten elkaar zo goed mogelijk begrijpen. Hij 
stelt voor om een algemene term als ‘reflective thought’ of zelfs simpel ‘reflection’ te gebruiken. Dat klinkt 
heel logisch, maar dan moet er wel eerst een duidelijke omschrijving van reflectie gegeven worden en tot 
nu toe hebben we die niet gevonden.

3.2  Terug naar de bron

Nog steeds ben ik op zoek naar een didactisch bruikbare omschrijving die ingaat op wat reflecteren 
is (‘welke interpretatie’), waarop gereflecteerd wordt (‘het waarop’), waartoe reflecteren dient (‘het 
waartoe’) en dus ook waarom we het reflecteren zo belangrijk vinden (‘het waarom’) en hoe reflecteren 
onderwezen en geleerd kan worden (‘het hoe’). Daarnaast is de vraag in welk tekstgenre (genus) dat 
proces z’n neerslag krijgt (‘het genre’). Daarom ga ik eerst terug in de tijd naar de auteur die door velen 
gezien wordt als de eerste die over reflectie heeft geschreven, John Dewey (1933) en verwacht ik bij hem 
en bij zijn navolgers en andere belangrijke reflectie-auteurs bouwstenen aan te treffen voor een didactisch  
bruikbare omschrijving van reflecteren voor de lerarenopleiding.
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3.2.1  De opvattingen van enkele belangrijke reflectie-auteurs geïnterpreteerd 

Veel publicaties over de geschiedenis van het reflecteren beginnen met de opvattingen van de filosoof 
Dewey1, hij wordt algemeen beschouwd als de nestor van het reflecteren. 
Dewey (1933) gebruikt de term ‘reflective thinking’: “Active, persistent and careful consideration of 
any belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds that support it and the further 
conclusions to which it tends, constitutes reflective thought” (p. 9). Dewey geloofde dat “…education…is 
vitally concerned with cultivating the attitude of reflective thinking, preserving it where it already exist, 
and changing looser methods of thought into stricter ones whenever possible” (1933: 78). Begrip is alleen 
maar mogelijk door “constant reflection upon the meaning of what is studied” (1933: 79). Dit betekent 
dat het resultaat van ‘reflective thinking’ leren is, in de zin van ‘betekenisverlening’2. Dat levert de vraag op 
naar wat er dan geleerd moet worden, een vraag naar de concretisering van ‘het waartoe’ van reflecteren 
Bijna alle publicaties over reflecties verwijzen naar Dewey. Hatton & Smith (1995) hebben onderzocht 
hoe de opvattingen van Dewey in recentere publicaties tot verschillende interpretaties hebben geleid. Zij 
onderscheiden de volgende vier issues: 
1. Is reflectie beperkt tot het nadenken over handelingen of is dit nadenken onontwarbaar verbonden 
met die handelingen? Deze vraag heeft te maken met het object van reflecteren: ‘het waarop’ van het 
reflecteren.
2. Vindt reflectie onmiddellijk plaats of er is meer tijd voor nodig en vraagt het om een systematische 
benadering? Deze vraag heeft betrekking op het proces van reflecteren, ‘het hoe’.
3. Is het de aard van reflectie om zich te richten op problemen of niet? Deze vraag houdt verband met het 
object, ‘het waarop’ van reflecteren.
4. Is het reflecteren een bewuste of onbewuste activiteit? Deze vraag heeft een relatie met het proces, 
‘welke interpretatie’, van reflecteren.

Bij elk issue noemen ze namen, maar ook recentere publicaties kunnen toegevoegd worden. Laten we eens 
gaan kijken naar deze auteurs en de opvattingen van Hatton & Smith.
1. Is reflectie beperkt tot het nadenken over handelingen of is dit nadenken onontwarbaar verbonden 
met die handeling?
Hatton & Smith (1995) noemen hier Noffke & Brennan (1988) en Grant & Zeichner (1984).
In recentere literatuur lijkt deze tegenstelling nauwelijks meer van belang3.
2. Vindt reflectie onmiddellijk plaats of er is meer tijd voor nodig en vraagt het om een systematische 
benadering?
Hatton & Smith verwijzen naar Schön (1983, 1987) en Farrah (1988). Schön (1983, 1987) maakt op 
basis van die benodigde tijd en die systematische benadering onderscheid tussen reflectie die plaatsvindt 
tijdens de handeling, ‘reflection-in-action’, en reflectie die plaatsvindt na afloop van de handeling, 
‘reflection-on-action’, ‘Reflection-in-action’ gaat samen met experimenteren en is beperkt tot wat Schön 
de ‘action present’ noemt: “The zone of time in which action can still make a difference to the situation” 
(Schön, 1983: 62). ‘Reflection-on-action’ daarentegen treedt op als we tijdens een routinehandeling 
plotseling geconfronteerd worden met onverwachte situaties en kan een verandering teweegbrengen in ons 
toekomstige handelen, omdat we onderzoek doen naar de persoonlijke theorieën die de basis vormen voor 
het eigen handelen (Schön 1983: 26; Korthagen, 2002: 79). De reflectant reflecteert op die onverwachte 
situaties. In 2002 omschrijft Korthagen het proces van reflecteren als: “Iemand reflecteert als hij probeert 
een ervaring, probleem of bestaande kennis of inzichten te structureren of te herstructureren.” (p. 84). 
Korthagen (2002: 84) verwijst bij deze omschrijving naar Schön. De term die Schön (1987) gebruikt 
voor het proces van herstructurering is ‘reframing’4. Korthagen is van mening dat “de meeste opvattingen 
over reflectie kunnen worden samengebracht onder deze definitie. De verschillen die overblijven, worden 

(1)   Zie o.a. Hatton & Smith (1995); Moon (1999); Van Looy (2000); Rogers (2001); Korthagen (2002).

(2)   Deze conclusie trekt Rogers (2001: 48).

(3)   Zie Rogers (2001), in zijn overzicht komt dit aspect niet voor.

(4)   Korthagen vertaalt ‘reframing’ met ‘herstructurering’, ik zou kiezen voor ‘herformulering’.
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bepaald door de pedagogische of onderwijskundige perspectieven van waaruit het beoogde proces van 
structurering of herstructurering plaatsvindt. De definitie benadrukt de centrale rol van de vorming 
van (nieuwe) mentale structuren in het leerproces van het individu. Bij reflectie vindt die vorming van 
mentale structuren bewust plaats. Handelen dat gebaseerd is op reflectie verschilt dan ook fundamenteel 
van routinematig handelen” (2002: 84). Korthagen pleit voor een systematische benadering van reflectie 
in het onderwijs aan de hand van de fasen van zijn spiraalmodel. Hij laat de reflectant in zijn derde fase 
essentiële aspecten formuleren op basis van de standaardvraag: tot welke voornemens of leerwensen leidt 
dat? Deze essentiële aspecten lijken overeen te komen met de onverwachte situaties van Schön. 
3. Is het de aard van reflectie om zich te richten op problemen of niet?
Hatton & Smith (1995) noemen hier de namen van Schön (1983), Calderhead (1989), Adler (1991). Ook 
dit lijkt geen issue meer in recentere literatuur1.
4. Is het reflecteren een bewuste of onbewuste activiteit?
Hatton & Smith (1995) spreken over ‘kritische reflectie’ wanneer de auteurs reflecteren als een bewuste 
activiteit zien waarbij rekening gehouden wordt met historische, culturele en politieke waarden en 
opvattingen bij het formuleren en herformuleren van praktische problemen. Zij verwijzen o.a. naar 
Zeichner (1991). Zeichner & Liston (1987) baseren hun opvattingen op het werk van Habermas (1973) 
en Van Manen (1977). Zeichner legt de nadruk op reflectie op morele, ethische en politieke waarden 
die ten grondslag liggen aan de alledaagse praktijk op scholen (Korthagen, 2002: 80). Hatton & Smith 
preciseren hiermee het thema van reflecteren, dit is juist datgene wat volgens mij ontbrak in de door mij 
onderzochte omschrijvingen.
Van de Ven (1996: 454-455) is ook beïnvloed door Habermas en Zeichner. Volgens hem is “het 
reflectieproces (…) een recursief proces, een hermeneutisch zoeken, ontdekken, terugkoppelen en 
verbindingen leggen. Het is het voeren van een intra- en interpersoonlijke dialoog, in een gemeenschap 
van gelijken. Het is gericht op het onderkennen van normen en waarden die in het onderwijs een rol spelen 
en die veelal verborgen blijven achter het ‘wat, hoe en waarom’ van onderwijsinhouden, -activiteiten en 
-legitimaties, met als doel verandering van het onderwijs op basis van consensus. Reflectie en dialoog 
zijn, als hermeneutische processen, belangrijke methoden in de moedertaaldidactiek. Die reflectie, die 
in het teken staat van professioneel handelen, van het dragen van verantwoordelijkheid, van verbetering 
van kwaliteit – de aard van die reflectie moet die zijn die Zeichner & Tabachnich benoemen als de ‘social 
constructionist version’, waarin ook de epistemologische en axiologische keuzes ter discussie staan, zeker 
waar het gaat om reflectie op het ‘wat, hoe en waarom’ van het moedertaalonderwijs.”
Luttenberg (2002: 21-23) laat zien dat juist die morele reflectie ervoor zorgt dat de reflectie meer diepgang 
krijgt2. Hij maakt een indeling in drie vormen van reflectie: pragmatische, ethische en morele reflectie. 
Vanuit een pragmatische reflectie bekijkt de docent de situatie vanuit het perspectief van de doelmatigheid 
(of effectiviteit). Van ethische reflectie is sprake wanneer de reflectie op de situatie plaatsvindt in het 
perspectief van zorg om een goed en gelukkig leven. Gemeenschappelijk aan pragmatische en ethische 
reflectie is dat het particuliere perspectieven zijn. Bij morele reflectie maakt dit particuliere perspectief 
plaats voor een algemener perspectief van het rechtvaardige. De betrokkenheid op eigen doelstellingen 
en het eigen leven maakt plaats voor een betrokkenheid op de belangen van alle betrokkenen en 
mogelijk betrokkenen. Luttenberg maakt aannemelijk dat juist die morele reflectie ervoor zorgt dat de 
reflectie meer diepgang krijgt. Diepte in de reflectie wordt volgens hem bereikt door decentrering en 
perspectiefneming. Pas wanneer pragmatische, ethische en morele reflectie samengaan, is er sprake van 
brede reflectie. “Een hoger niveau stelt iemand beter in staat het voorwerp van reflectie vanuit een ander 
dan het eigen standpunt te beoordelen en het op een meer complexe, gedifferentieerde en geïntegreerde 
manier waar te nemen”. Luttenberg is van mening dat aan alle drie de vormen aandacht besteed moet 
worden om voldoende breedte en diepte in de reflectie te kunnen realiseren. Hier wordt een norm 
geïntroduceerd, die ik straks zal aanwenden bij de beoordeling van reflectieverslagen.

(1)   Zie Rogers (2001.) Dit aspect ontbreekt in zijn overzicht.

(2)   Zeichner & Liston zijn van mening dat bepaalde niveaus van reflectie beter en hoger zijn dan andere. Hatton & 
Smith (1995) gaan meer uit van een ontwikkelingsgerichte visie, waarin geaccepteerd wordt dat een beginner 
anders zal reflecteren dan iemand die meer ervaren is. Zie Korthagen (2002: 82). Ik kom hier later op terug.
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Wat betekent deze analyse van Dewey (1933), Hatton & Smith (1995), Van de Ven (1996) en Luttenberg 
(2002) voor mijn bouwstenen voor een omschrijving van reflecteren? ‒  reflecteren is een inter- en intrapersoonlijk proces. Dit bevestigt mijn eerdere uitspraak over ‘het hoe’ 
van reflecteren, dat reflecteren een reflexief proces is. ‒  Schön en in zijn kielzog Korthagen, ziet reflecteren als structureren, dit aspect heb ik al eerder 
opgenomen als ‘welke interpretatie’ van reflecteren.
 Nieuwe componenten die ik als bouwstenen voor mijn omschrijving wil overnemen, zijn:‒  *reflecteren vraagt om een systematische benadering; dit aspect is een aanvulling over ‘het hoe’ van 
reflecteren.‒  *reflecteren is een bewuste activiteit waarbij rekening gehouden wordt met historische, culturele en 
politieke waarden, dit is een aanvulling op ‘welke interpretatie’ van reflecteren.

3.2.2  Componenten in het concept reflectie

Ook Rogers (2001) heeft enkele andere belangrijke auteurs over reflectie met elkaar vergeleken. In de 
volgende paragraaf bespreek ik de gemeenschappelijke componenten in het concept reflectie.
Rogers (2001: 38) onderscheidt in zijn analyse van de opvattingen van aantal belangrijke auteurs als 
Dewey, Schön, Langer, Loughran, Mezirow, Seibert & Walker1 zeven componenten die een rol spelen 
bij het concept reflectie. In het volgende overzicht vermeldt hij bij elke component de belangrijkste 
opvattingen:

(1)   Nadrukkelijk geeft Rogers aan dat het niet zijn bedoeling is geweest een uitputtend overzicht te geven 
van alle reflectieve benaderingen en modellen (p.38). Wel mis ik Zeichner in dit overzicht.
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common factor iDentifieD across 
various tHeoretical approacHes to 
reflection

Terms

General terms: Reflective thought; Managerial 
reflection; Mindfulness 
Terms based on timing:
Before:Anticipatory reflection 
During:Reflection-in-action; Contemporaneous 
reflection; Thoughtful action 
with reflection; Active reflection 
After: Reflection-on-action; Retrospective 
reflection; Reactive reflection
Proactive reflection
Terms based on content:
Content; Process; Premise:

Antecedents
Triggered by unusual or perplexing event. 
Requires readiness, willingness and 
conscious choice on part of learner

Contextual factors

Context influences reflection either positively or 
negatively. Solutions arrived at in one context 
may not be applicable in another. Context 
includes both individual and environmental 
factors. Contextual factors can be altered.

Definitional Components

Cognitive and affective process of activity. 
Requires active engagement on part of individual. 
Triggered by an unusual or perplexing situation 
or experience. Involves examining one’s responses, 
beliefs, & premises. Results in integrating new 
understanding gained into one’s experience.

Process

Identify a problem and make a deliberate 
decision to seek a solution
Collect additional information regarding the problem
Plan a solution and make a decision to act
Take action based on the plan

Methods

Education (e.g. reflective practice based on models 
of arts education). Use of a coach or mentor. Use 
of structured experiences used alone or in group 
setting (e.g., questions, critical incidents, journals)

Outcomes
Learning
Enhanced personal and professional effectiveness

Tabel overgenomen uit Rogers (2001).

Rogers (2001) distilleert de gemeenschappelijke elementen uit dit onderzoek en formuleert op basis 
van deze gemeenschappelijkheid de volgende omschrijving van reflectie: “Reflection [is] as a cognitive 
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and affective process of activity that (1) requires active engagement on the part of the individual; (2) is 
triggered by an unusual or perplexing situation or experience; (3) involves examing one’s responses, beliefs, 
and premises in light of the situation at hand; and (4) results in integration of the new understanding into 
one’s experience.” (p. 41). 
Deze omschrijving van Rogers bevat een aantal componenten die ik nog niet eerder ben tegengekomen:‒  a cognitive and affective process 
Rogers beschouwt reflecteren niet alleen als een cognitief proces, maar ook als een affectief proces. 
Reflecteren is een denkproces, de reflectant denkt na over zichzelf in relatie tot iets. Dat iets kan 
betrekking hebben op een gebeurtenis of op ervaring. In die gebeurtenis of ervaring kunnen emoties een 
rol spelen, of door die gebeurtenis of ervaring kunnen emoties opgeroepen worden bij de reflectant. In de 
reflectie spelen emoties en waarden wel een rol, maar essentieel blijft de distantie. De component ‘affectief 
proces’ wil ik dan ook niet van hem overnemen. ‒  is triggered by an unusual or perplexing situation or experience
Reflecteren wordt volgens Rogers uitgelokt door een verwarrende situatie of ervaring. Verwarrend vind 
ik te sterk uitgedrukt. Ik zou het willen vervangen door opvallend, waarbij ik aanteken dat een gewone 
situatie ook kan opvallen. Ik wil de uitspraak: ‘reflecteren wordt uitgelokt door opvallende situatie of 
ervaring’ toevoegen aan mijn lijst. Dit is een nieuw element dat ik straks wil onderbrengen onder de 
noemer: aanleiding van reflecteren. Ter verduidelijking wil ik nog toevoegen: ‘er is iets wat je treft’‒  involves examing one’s responses, beliefs, and premises in light of the situation at hand
Volgens Rogers is reflecteren een onderzoek van iemands’ antwoorden, opvattingen en veronderstellingen 
in het licht van de situatie. Deze component wil ik van hem overnemen, ook al zit dit element opgesloten 
in het gegeven dat reflecteren een denkproces is. 

De volgende componenten heb ik al eerder opgenomen als bouwstenen voor mijn omschrijving van 
reflecteren: ‒  active engagement
dat reflecteren een actieve betrokkenheid vereist, zit al in het gegeven dat reflecteren en bewuste activiteit 
is; ‒  results in integration of the new understanding into one’s experience
Hiervoor heb ik gezegd dat reflecteren tot mogelijke veranderingen leidt in toekomstige situaties. Rogers 
spreekt over nieuwe inzichten. Die inzichten hoeven echter niet altijd nieuw zijn, maar kunnen ook 
bestaande inzichten bevestigen. Ik wijzig de formulering in: reflecteren leidt tot het vergroten van het 
inzicht in de eigen situatie met als gevolg handhaving of verbetering van die situatie.
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3.2.3  De eerste bouwstenen voor mijn omschrijving van reflecteren

Nog steeds ben ik op zoek naar een didactisch bruikbare omschrijving die ingaat op wat reflecteren is 
(‘welke interpretatie’), waarop gereflecteerd wordt (‘het waarop’), waartoe reflecteren dient (‘het waartoe’) 
en dus ook waarom we het reflecteren zo belangrijk vinden (‘het waarom’) en hoe reflecteren onderwezen 
en geleerd kan worden (‘het hoe’). Daarnaast is de vraag in welk tekstgenre (genus) dat proces z’n neerslag 
krijgt (‘het genre’). Mijn onderzoek tot nu toe levert de volgende bouwstenen op, die ik zal rangschikken 
naar het thema (‘welke interpretatie’), het object (‘het waarop’), het doel (‘het waartoe’), het motief (‘het 
waarom’), het proces (‘het hoe’), de oorzaak (‘het waardoor’) en het genre: 
Thema (‘welke interpretatie’)‒  reflecteren is een reflexief proces;‒  reflecteren is een denkproces;‒  reflecteren is structureren van gedachten over ervaringen;‒  reflecteren is een bewuste activiteit;‒  reflecteren houdt ook rekening met historische, culturele en politieke waarden;‒  reflecteren is een (subjectief) onderzoek van iemands’ antwoorden, opvattingen en veronderstellingen 
in het licht van de situatie;
Object (‘het waarop’)‒  reflecteren heeft als object de persoon van de reflectant in relatie tot de omgeving;
Doel (‘waartoe’)
 ‒  reflecteren leidt tot het vergroten van het inzicht in de eigen situatie met als gevolg handhaving of 
verbetering van die situatie;
Motief (‘het waarom’)‒  reflecteren bevordert het leren;
Proces (‘het hoe’)‒  reflecteren vraagt om een systematische benadering;
 ‒  tijdens het reflecteren roept de reflectant in gedachten situaties op;
Oorzaak (‘het waardoor’)‒  reflecteren wordt uitgelokt door een opvallende situatie of ervaring; er is iets wat je treft
Product (genre)‒  reflecteren heeft een product, bijvoorbeeld de reflectie als mondelinge opbrengst en
het reflectieverslag als schriftelijke opbrengst.
 
Hiervoor heb ik geconstateerd dat zowel in de vakliteratuur als op de werkvloer de omschrijvingen van 
reflecteren niet het predikaat omschrijving verdienen, daarvoor zijn ze niet volledig genoeg en te impliciet, 
waarbij verondersteld wordt dat iedereen dezelfde betekenis aan reflecteren zal toekennen. Ook mijn 
tweede onderzoek naar belangrijke reflectie-auteurs geeft nauwelijks beter zicht op wat reflecteren nu 
precies inhoudt. Het komt mij voor dat deze omschrijvingen alleen begrepen kunnen worden door iemand 
die toch al weet wat reflecteren is. Het is alsof je de weg kwijt bent in een stad en aan een voorbijganger 
vraagt hoe je bij het station komt. Vervolgens gaat die persoon uitleggen dat het heel gemakkelijk is en 
dat je er binnen vijf minuten bent, je hoeft alleen maar deze straat uit te lopen, voorbij de grote kerk naar 
rechts te gaan en dan zie je het station vanzelf. De bereidwillige voorbijganger vergeet echter te vertellen 
dat je niet helemaal tot het einde door moet lopen, dat de eerste de beste kerk de kleine kerk is en dat je 
moet doorlopen tot de grote kerk en dat een groot gebouw je het zicht ontneemt op het station en dat je 
op een gegeven moment vertwijfeld een tweede persoon de weg moet vragen.
Waar kan ik mijn heil nu nog zoeken? Als Neerlandica ben ik gewend om via de etymologie de betekenis 
en herkomst van begrippen nader te onderzoeken. Deze werkwijze ben ik nog niet tegengekomen bij 
mijn onderzochte auteurs. Wellicht geeft de etymologie mij zicht op de wijze hoe de termen reflecteren 
en reflectie zich ontwikkeld hebben. In de volgende paragraaf zal ik ingaan op de etymologie in de hoop 
nieuwe bouwstenen te ontdekken voor mijn omschrijving van reflecteren. 
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3.3  De etymologie van reflecteren

Van Dale1 geeft als omschrijving van reflecteren drie verschillende betekenissen:
terugkaatsen, weerspiegelen;1. 
nadenken (over);2. 
op iets reflecteren, het in aanmerking nemen, er acht opgeven.3. 

En een reflectie heeft als betekenissen:
terugkaatsing;1. 
wat teruggekaatst is; weerschijn, gloed;2. 
beschouwing, overdenking; soms bep. bezwaar; (filos.) het denken. 3. 

Volgens het Etymologisch woordenboek van Van Dale betekent ‘reflecteren’ terugkaatsen en komt dit 
uit het Latijn van reflectere dat ombuiging betekent van re (terug) + flectere (buigen). Reflectie wordt in 
het Etymologisch woordenboek niet genoemd, wel ‘reflex’ dat een onwillekeurige reactie of weerschijn 
betekent en via het Frans ‘réflexe’ zijn oorsprong vindt in het Latijnse ‘reflexus’ (terugbuiging, bocht) van 
reflectere. 
Als we naar de bovenstaande omschrijvingen van reflecteren kijken, dan vallen vooral de woorden 
‘terugkaatsen’, ‘weerspiegelen’ en ‘ombuigen’ op. In de oorspronkelijk Latijnse betekenis had reflecteren 
uitsluitend de betekenis van ombuigen. Onder invloed van de ontwikkelingen in de natuurwetenschappen 
werd de Latijnse term reflectere ook gebruikt voor het ombuigen van het licht, de betekenis terugkaatsen, 
weerspiegelen werd daarmee geboren. De betekenis van ‘nadenken over’, ‘beschouwing’, ‘overdenking’ 
lijkt een verbijzondering van het weerspiegelen. 
Ook in het Frans komen beide betekenissen voor. Zo wordt refléter vertaald met weerspiegelen, 
weerkaatsen en réfléchir met terugkaatsen, terwijl se réfléchir drie betekenissen heeft, 1. teruggekaatst 
worden; 2. zich ombuigen; 3. nadenken, denken, peinzen. 
In het Engels worden voor ‘to reflect’ de volgende betekenissen gegeven: ‘terugkaatsen’, ‘terugwerpen’, 
‘weerkaatsen’, ‘afspiegelen’, ‘weergeven’; ‘nadenken’, ‘bedenken’. Als synoniemen worden gegeven 
‘reconsideration’ en ‘meditation’2. 
In de wijsbegeerte wordt meestal maar één betekenis gehanteerd, namelijk ‘nadenken’, in het bijzonder 
nadenken over hetgeen er in ons omgaat. De bestudering van de geest verloopt volgens de methode van 
filosofische reflectie en niet via empirisch onderzoek: het onderzoeken van betekenis, de analyse en 
verduidelijking van concepten, het onderzoek naar noodzakelijke waarheden, het gebruik van deductieve 
gevolgtrekkingen, reductio ad absurdum, en met redeneringen die steeds herhaald worden en andere a 
priori redeneringen, en de poging om de basale principes te bereiken en te evalueren die hier ten grondslag 
aan liggen en die de basale vormen van menselijk denken en gedrag rechtvaardigen3. 
Nadenken over hetgeen er in ons omgaat, gebeurt middels introspectie, nadenken is dan ook de 
onmiddellijke verwerking van introspectie. Leibniz zegt dan ook dat de psychologie de dochter is van de 
reflectie (Sandywell, 1996). In elk geval is de mogelijkheid zichzelf ‘ik’ te noemen (zelfbewustzijn) een 
direct uitvloeisel van de reflectie. De filosoof John Locke definieert reflection als “that notice which the 
mind takes of its own operations and the manner of them”  (Scharp, 2004). Bij dit proces is er geen sprake 
van tussenkomst of gebruik van de zintuigen. 
Uit het bovenstaande kan ik concluderen dat reflecteren zowel in het Nederlands, het Frans en het Engels 
tenminste twee betekenissen heeft, nl. die van terugkaatsen, weerspiegelen en vormen van denken als 
nadenken, bedenken, peinzen, overwegen. In de wijsbegeerte wordt reflectie vooral gezien als nadenken, 
waarbij introspectie het hulpmiddel is. 

(1)   Van Dale (2000).

(2)   Daarnaast wordt alleen in het Engels als betekenis gegeven zich ongunstig uitlaten over, hatelijke 
opmerkingen maken over, een blaam (on gunstig licht) werpen op, tot oneer strekken.

(3)   Interessant is dat wijsbegeerte en natuurkunde enerzijds, Frans en Engels anderzijds, 
een andere betekenis geven aan reflecteren. Zie ook par. 3.5.
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3.3.1  Het semantische veld van reflecteren

Het lijkt een open deur om te zeggen dat reflectie, reflecteren noodzakelijke componenten in het 
onderwijsleerproces zijn. Toch komen de termen als zodanig niet vaak voor in oudere literatuur. 
Wie op zoek gaat naar aanwijzingen van die activiteit zal bedacht moeten zijn op synoniemen. In het 
voorafgaande heb ik op basis van Van Dale al enige synoniemen genoemd, met als belangrijkste: (na)
denken (over). Om synoniemen voor dat ‘(na)denken’ te vinden heb ik Hendriks Handwoordenboek van 
Nederlandsche Synoniemen uit 1898 geraadpleegd, omdat daarin zo duidelijk gebruiksmogelijkheden 
en daarmee ook de gevoelswaarde van de woorden worden gegeven. Daar staan als synoniemen genoemd 
(ik heb de spelling aangepast):
‘Denken’, ‘peinzen’, ‘zinnen’, ‘overleggen’, ‘bepeinzen’, ‘bezinnen’, ‘bedenken’, ‘overdenken’, ‘overpeinzen’, 
‘nadenken’, ‘doordenken’, ‘bedenken’, ‘uitdenken’, ‘verzinnen’. Hij geeft de volgende uitleg:
“Denken is elke werkzaamheid van het verstand. Gaat deze gepaard met sterke inspanning en daaruit 
voortvloeiende afgetrokkenheid, dan noemt men het peinzen; zinnen, dat op zich zelf minder in gebruik 
is, veronderstelt bovendien inspanning om zich het gedachte levendig en duidelijk voor te stellen. Terwijl 
denken, peinzen en zinnen altijd door middel van een voorzetsel met hun voorwerp moeten verbonden 
worden, hebben overleggen, bepeinzen, bezinnen en overpeinzen een direct voorwerp. 
Bij overleggen, dat eigenlijk betekent een zaak van alle kanten beschouwen, heeft men een bepaald doel 
op het oog; overpeinzen ziet meer op de inspanning bij het overleggen; bezinnen is gelijkbetekenend met 
bedenken en met overleggen. Bezin u eens goed; bezint eer gij begint; een onbezonnen plan. 
Bedenken alles, wat voor een plan nodig is, in onzen geest in gereedheid brengen. Alles wel bedacht, zal 
ik er liever van afzien. 
Nadenken is door denken nader bij de waarheid of den grond van iets trachten te komen. Doordenken is 
aanhoudend, met alle mogelijke scherping van het verstand over iets denken; doordenken wordt gebruikt 
ten opzichte van een zaak, die aanmerkelijke diepte heeft, die moeilijkheden oplevert, men zegt hiervan 
ook diep denken. 
Overdenken is een zaak in haren gansen omvang tot voorwerp van het denken maken. Bedenken, 
uitdenken en verzinnen zien op het voortbrengen van een nieuw denkbeeld, van een of ander ontwerp: 
Bedenken drukt dit in het algemeen uit en kan ook van zeer eenvoudige denkbeelden gezegd worden b. 
v. een naam bedenken voor iets; uitdenken heeft de bijgedachte van het plan, het denkbeeld, dat men 
gevormd heeft, zoo te bedenken en te regelen, dat er aan uitvoering kan gedacht worden; verzinnen ziet 
meer op de werkzaamheid van het vernuft of de fantasie hierbij.”
Er is blijkbaar een groot aantal woorden dat binnen het semantisch veld van reflecteren past. Bij 
voortgaand onderzoek is het zaak bedacht te zijn op deze en vergelijkbare termen. 

3.3.2  Reflectant en reflecté 

Reflecteren heb ik een reflexief proces genoemd. Dat betekent dat de student tijdens het reflecteren 
zowel reflectant als reflecté is. Zijn reflecterende activiteit is nadenken, terugblikken, spiegelen en 
onderzoeken van zichzelf. En juist dat reflexieve karakter bepaalt de inhoud van de reflectie als nomen 
actionis (naamwoord voor een handeling), nomen acti (naamwoord voor wat gedaan is) en als naam 
voor de verslaglegging van hetzij het ageren (het reflecteren), hetzij het geageerde (het resultaat van het 
reflecteren).
Het begrip reflexief kennen we in de taalkunde in de combinatie ‘reflexief pronomen personale’, het 
wederkerend voornaamwoord. Ik ga daar even op in, want dit taalkundig element is het model van de 
reflexieve relatie. We hebben het over constructies als: ik beraad mij, jij gedraagt je, hij spant zich in, zij is 
zich bewust van iets etc. Een wederkerend voornaamwoord kan meestal geacht worden op een of andere 
manier naar een onderwerp te verwijzen, hetzij rechtstreeks, zoals in: “Ik beklaag mij over het huiswerk” 
hetzij via een omweg: “De docent vindt dat Floris zich ten onrechte beklaagt”. Wat lastiger is het in zinnen 
als: “zich afvragen waartoe onderwijs dient, is typisch voor studenten”. In alle gevallen is duidelijk dat er 
een bijzonder verband bestaat tussen onderwerp, werkwoord en object (mij, je, zich) van het werkwoord: 
onderwerp en object verwijzen naar dezelfde persoon. Deze relatie noemen wij reflexiviteit.
Het begrip reflexiviteit is uitgebreid besproken in Sandywell (1996): Reflexivity and the Crisis of 
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Western Civilization1. Hij maakt een onderscheid tussen ‘reflection’ als geïnstitutionaliseerd en 
geautoriseerd fenomeen en ‘reflexivity’. Teksten die te maken hebben met reflexivity noemt hij ‘discourses 
on reflection’, de andere ‘discourses of reflection’ (1996: 44-45). Bij ‘discourses on reflection’ is sprake 
van metareflectie, een reflectie over reflecteren, er wordt een samenstel van gedachten, gevoelens en 
strevingen ontwikkeld; ‘discourses of reflection’ passen in een stramien, een traditie, zoals filosofische 
of onderwijskundige traktaten, scripties, dissertaties, etc. Daarentegen beschouwt hij “Reflexivity as 
the subversive counterpower of thinking about thinking” (1996: 45). Hij zegt daarover: “Reflexivity 
interrogates the assumptions of representational thinking by uncovering the heterology at work in (re)
presentations. Discourse on reflection reveals a selfreflexive moment inherent in the transitive categories 
of reflection.” (1996: 45). “By means of reflection we can talk and think about the other and pursue 
knowledge of things as though we were not productively involved in these epistemic practices; but only 
reflexivity enables thought to talk and think about reflection as the cultural praxis of “othering” and 
to imagine alternative modes of discourse, subjectivity, and social life.” (1996:45). Daarbij benadrukt 
hij steeds het belang van het verband tussen situatie in brede en in beperkte zin tegelijk en handelende 
persoon, die hij het ‘zelf ’ noemt. Die zijn niet gescheiden, het zelf (de handelende persoon) definieert zijn 
situatie, maar wordt tegelijkertijd door die situatie gedefinieerd in zijn denken, voelen en streven. De 
aspecten van de ‘reflexivity’ zijn tegelijkertijd affectief, praktijkgericht, discursief, epistemisch, politiek en 
ethisch. Die situationele aspecten zal ik verder samenvatten in het begrip ‘wereldbeeld’. 
Ook Sandywell ontbeert een heldere omschrijving en ontwikkelt zijn denkbeelden deliberatief in contrast 
met beschouwingen over reflectie als traditionele praktijk. Maar in een wat overmoedige simplificatie zou 
je kunnen zeggen dat hij onder reflexivity verstaat een bepaalde manier van reflecteren op het denken van 
jezelf in wederkerende relatie tot de ander en het andere. En daarmee zijn we terug bij de taalkundige 
beschouwing over reflexieve pronomina: reflecteren wordt zich reflecteren. Tijdens zijn opleiding 
ontwikkelt de student zich tot een leraar met een professionele identiteit. Door na te denken over zijn 
wereldbeeld geeft hij expressie aan zijn eigen opvattingen, gevoelens, normen en waarden. 
Die ontwikkeling van de professionele identiteit van de leraar staat momenteel in de belangstelling. 
Bolhuis haalt in dit verband Wenger aan (Bolhuis, 2006: 38): “Probleem in het onderwijs, aldus Wenger, 
is dat alle nadruk ligt op het curriculum, het aanbod, maar leerlingen en studenten worden nauwelijks 
uitgenodigd om hun identiteit te ontwikkelen. Welke mogelijkheden tot identiteitsontwikkeling biedt 
onderwijs dat is opgedeeld in vakken? Terwijl het belangrijkste potentieel dat leraren hebben hun eigen 
identiteit is, lijkt onderwijs er maar weinig op ingericht om daar gebruik van te maken.” Door reflecteren 
op te vatten als een reflexief proces waarin de student nadenkt over zijn wereldbeeld, dit onderbouwt met 
opvattingen en theorieën ontwikkelt hij zijn professionele identiteit als leraar. De reflectant en reflecté 
zijn dezelfde persoon en de reflectie is een vorm van taalexpressie (wat allerminst wil zeggen dat er dan 
geen criteria meer gesteld kunnen worden aan vorm en inhoud, maar daarover straks meer).

3.3.3  Etymologische en semantische bouwstenen voor mijn omschrijving van   
   reflecteren

Uit de hiervoor gegeven synoniemen en de daarbij behorende uitleg van het begrip reflecteren blijkt al dat 
reflecteren meer is dan alleen maar weergeven wat er gebeurt of gebeurd is of zomaar wat quasi filosofisch 
babbelen. 
Reflecteren kent tenminste twee betekenissen: weerspiegelen en nadenken over. Deze twee betekenissen 
komen ook terug in de opvatting dat reflecteren zich reflecteren is, waarbij de reflectant zich weerspiegeld 
ziet en reflecté wordt. Dat doet hij door na te denken over aspecten van zijn situatie, over zijn 
wereldbeeld. 
Voor mijn beschrijving van reflecteren betekent dit dat ik het al opgenomen aspect: ‒  reflecteren is een reflexief proces
wil versterken door hier aan toe te voegen:‒  reflecteren is zich reflecteren
De uitspraak:

(1)   Sandywell (1996: 1-51) .
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‒  reflecteren houdt rekening met historische, culturele en politieke waarden
wil ik aanvullen met het begrip wereldbeeld:‒  reflecteren houdt rekening met historische, culturele en politieke waarden als aspecten van het 
wereldbeeld.
Dat betekent dat ik tot nu toe de volgende bouwstenen heb gevonden tijdens mijn zoektocht naar een 
bruikbare didactische omschrijving van reflecteren:

Thema (‘welke interpretatiet’)‒  reflecteren is een reflexief proces;‒  reflecteren is zich reflecteren;‒  reflecteren is een denkproces;‒  reflecteren is structureren van gedachten over ervaringen;‒  reflecteren is een bewuste activiteit;‒  reflecteren houdt ook rekening met historische, culturele en politieke waarden als aspecten van het  
 wereldbeeld;‒  reflecteren is een (subjectief) onderzoek van iemands’ antwoorden, opvattingen en veronderstellingen  
 in het licht van de situatie;

Object (‘het waarop’)‒  reflecteren heeft als object de persoon van de reflectant in relatie tot de omgeving;
Doel (‘het waartoe’)‒  reflecteren leidt tot het vergroten van het inzicht in de eigen situatie met als gevolg handhaving of  
 verbetering van die situatie;
Motief (‘het waarom’)‒  reflecteren bevordert het leren;
Proces (‘het hoe’)‒  reflecteren vraagt om een systematische benadering;
 ‒  tijdens het reflecteren roept de reflectant in gedachten situaties op;
Oorzaak (‘het waardoor’)‒  reflecteren wordt uitgelokt door een opvallende situatie of ervaring; er is iets wat je treft;
Product (genre)‒  reflecteren heeft een product, bijvoorbeeld de reflectie als mondelinge opbrengst en
het reflectieverslag als schriftelijke opbrengst.
Opvallend is dat met name het thema steeds gevulder raakt. Dat kan niet gezegd worden van het proces 
van reflecteren, laat staan van de wijze waarop reflecteren onderwezen en geleerd kan worden. 
Dat brengt mij tot de vraag hoe nieuw eigenlijk het reflecteren is, en dan met name in het onderwijs. Is 
het een nieuw fenomeen of zijn er in het verleden ook tendensen in die richting aan te wijzen? Per slot van 
rekening beschreef Dewey in 1933 al zijn opvattingen over ‘reflective thinking’. En de vele synoniemen 
die Hendriks in 1898 geeft voor nadenken, lijken toch te wijzen op een oudere traditie. In de volgende 
paragrafen ga ik hier nader op in. 

3.4  Reflecteren als trend: reflectionisme

In het voorafgaande heb ik uitvoerig de huidige stand van zaken met betrekking tot reflecteren behandeld. 
Daarbij is duidelijk geworden dat reflecteren en reflectie de nieuwe ideografen zijn van modern onderwijs 
en zeker van de lerarenopleidingen. Omdat hier duidelijk sprake is van een trend, noem ik deze trend: 
‘reflectionisme’1. Maar die trend is niet uit de lucht komen vallen. 
In deze paragraaf probeer ik de vraag te beantwoorden wanneer en waar de huidige hype van reflecteren 
ontstaan is en welke verwante tendensen er in het verleden zijn aan te wijzen in de hoop nieuwe 
bouwstenen te vinden voor mijn omschrijving van reflecteren. Immers als reflecteren van belang is 

(1)   Niet te verwarren met het reflexionisme van Pavlov.
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voor de lerarenopleiding als pendel1 tussen theorie en praktijk, dan moet duidelijk aangegeven kunnen 
worden welke denkactiviteit ermee bedoeld wordt, wat het beoogde effect is, op welke wijze die activiteit 
gestructureerd kan of moet worden, wat de eisen zijn die aan de weergave van die activiteit gesteld kunnen 
worden en op welke wijze beoordeeld kan worden of er inderdaad sprake is geweest van een reflecterende 
activiteit teneinde de student te kunnen helpen bij zijn voortgezette reflectie op zijn eigen handelen. Die 
duidelijkheid heb ik nog steeds niet, wellicht kan de geschiedenis mij die wel geven.

Ik ben geïnteresseerd in de volgende twee deelvragen:
1. Hoe nieuw is reflecteren?
2. Sinds wanneer wordt het begrip reflecteren gebruikt om er een expliciete activiteit in het (opleidings)
onderwijsleerproces mee aan te duiden?

Ik laat me bij deze historische zoektocht leiden door mijn eigen autobiografie. Ik ben geboren in het 
schoolmeestershuis van mijn opa, meester Polman, bovenmeester van een kleine Gereformeerde 
dorpsschool te Zweeloo. Hij was een begenadigd verteller van geschiedenisverhalen en regisseur van het 
jaarlijkse spel dat zijn première beleefde in de kerk op nieuwjaarsdag. Tijdens mijn studie Nederlandse 
Taal- en Letterkunde heb ik het groot bijvak Theaterwetenschappen gevolgd en in 1979 werd ik aangesteld 
als docent taalexpressie aan de Christelijke Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar te Kampen, 
waar ik in 1989 adjunct-directeur werd. In 1994 ben ik benoemd tot docent Nederlands aan de Katholieke 
Pabo Zwolle. Ik laat me bij mijn literatuurkeuze leiden door mijn opleiding en werkkringen, dat betekent 
dat ik literatuur met betrekking tot moedertaaldidactiek, drama, taalbeheersing en de opleiding tot 
leraar primair onderwijs als leidraad neem voor mijn onderzoek naar reflecteren. Ook mijn (huidige) 
katholieke achtergrond speelt mee.
 
3.4.1  Hoe nieuw is reflecteren?

Vanouds maakt in Rooms-Katholieke kring reflecteren deel uit van de biecht in de vorm van 
gewetensonderzoek. In de Katholieke Encyclopaedie voor Opvoeding en Onderwijs (1952: 94, dl II) 
staat: “Door het gewetensonderzoek wordt de mens gedwongen zijn practische daden te vergelijken met 
de algemene zedelijke beginselen. De juistheid van dit reflecteren op eigen daden kan bovendien geholpen 
en gecontroleerd worden door de biechtvader.” Deze uitspraak valt makkelijk te parafraseren als: “door 
het reflectieverslag wordt de student gedwongen zijn practische daden te vergelijken met algemene 
onderwijskundige beginselen. De juistheid van dit reflecteren op eigen daden kan bovendien geholpen 
en gecontroleerd worden door de begeleidende docent.” Of er dan ook sprake moet zijn van berouw, 
belijdenis en voldoening, is een ander verhaal.
Het lijkt mij trouwens plausibel om de biecht en alles wat daarmee samenhangt te zien als de basis van 
het reflectionisme. Van oudsher werd in de katholieke kerk aanbevolen om nauw contact te onderhouden 
met een ‘geestelijke leidsman’. Met hem werd in principe het ‘geestelijk leven’ besproken, maar hij diende 
ook als consulent voor vele zaken het dagelijkse leven betreffende. Met het wegvallen van de biecht 
bleef toch de behoefte bestaan aan zo’n geestelijk leidsmanschap en in die leemte sprong aanvankelijk 
de psychotherapie. Uit de psychotherapie ontwikkelde zich de gesprekstherapie van o.a. Rogers, en 
elementen daaruit vonden hun weg in het groepsgesprek dat in de zestiger jaren opkwam, met de behoefte 
aan evalueren van wat er in het groepsgesprek bereikt was met een sterke nadruk op de beleving. Die  
valuatiepraktijk breidde zich uit naar de algemene onderwijspraktijk. Tegelijkertijd bleven tendensen 
bestaan om het eigen gedrag kritisch te bezien en te sturen. Reflecteren is dan zowel een reactie op als 
een ontwikkeling van de evaluatiemode met haar nadruk op emotionele aspecten. Maar dat zou nader 
onderzocht moeten worden. Ik beperk het begrip reflectie uitdrukkelijk tot reflectie in relatie tot het 
onderwijs en de onderwijsopleiding, maar betrek hierbij wel maatschappelijke ontwikkelingen.

(1)   Raamleerplan Interactum (1994).
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3.4.2  Beknopt historisch overzicht van het reflectionisme

Historisch gezien kunnen we de ontwikkeling van het reflectionisme vanaf de tweede wereldoorlog 
wellicht in de volgende fasen indelen1:

1. proto-reflectionisme: vijftiger jaren;
2. creatief reflectionisme: zestiger jaren;
3. ideologisch reflectionisme: zeventiger jaren;
4. utilitair-reflectionisme: tachtiger jaren;
5. constructivistisch reflectionisme: negentiger jaren tot heden.

Vervolgens beschrijf ik een zesde vorm: 
6. retorisch reflectionisme: de eerste millenniumjaren
Deze fase is een reactie op het constructivistisch reflectionisme, kritisch als in critical thinking en 
rhetorical criticism: met teksten, met woorden, wordt een wereld gecreëerd. Het gaat er om welke 
woorden er gebruikt worden om die wereld-in-woorden te creëren, en welke constanten en patronen er 
in dat woordgebruik aanwezig zijn, diachroon en synchroon. Verder verenigt het retorisch reflectionisme 
het goede van 1, 2, 3 en 5. Maar nu loop ik al vooruit op par. 3.4.2.5.6. 

3.4.2.1 Proto-reflectionistische periode: vijftiger jaren 

Deze periode wordt gekenmerkt door onderwijsoptimisme, ijver en invloed van het existentialisme. Er 
is geen sprake van een algemene tendens. Wel kun je bij individuele auteurs uitspraken over reflecteren 
en synoniemen daarvan vinden. Ik laat hier een bloemlezing volgen van uitspraken van auteurs die 
betrokken waren bij het onderwijs.
In een indertijd veel gebruikt leerboek der opvoedkunde door Broeder O. Mandigers (1954) staat in het 
voorwoord: 
“Het moet de kwekelingen tot een vaste gewoonte worden zich van alles rekenschap te geven en zo 
didactische problemen verantwoord te leren oplossen, in zelfgevonden formulering. (deel II, p. 5, 
cursivering door mij I.P.)
“.... dat de mens zelf het subject van al zijn psychische handelingen is en nooit of nimmer kan iemand ‒  dus ook de opvoeder niet ‒  de vermogens van een ander activeren. Het levende wezen activeert zich 
zelf: leven is beweging. (cursivering door mij I.P.).
De opvoeder is dus machteloos, als de opvoedeling zelf niet actief wordt. Hij kan hoogstens gunstige 
voorwaarden scheppen voor een succesvolle zelfactiviteit van de opvoedeling, maar deze zelf moet het 
eigenlijke werk leveren dat groei en ontwikkeling brengt. (p. 9, cursivering door mij I.P.).
 ...ook de instelling om het reeds bekende dienstbaar te maken aan de verwerving van het nieuwe moet 
aangekweekt worden door er zich op toe te leggen het oude bewust in het nieuwe in te schakelen.” (deel 
II, p. 34, cursivering van Mandigers).
Op p. 50 formuleert hij “de acht algemeen didactische wetten en hun samenhang” waarvan de eerste is: 
“de wet der geestelijke zelfwerkzaamheid” die op p. 51 uitgelegd wordt als “kenvermogens metterdaad 
aanwenden om de aangeboden leerstof op te nemen”, een van die kenvermogens is “het verstand om zijn 
functies van begrijpen, oordelen en redeneren vlot te verrichten.”
“Maar bij zijn geboorte is nog niemand een persoonlijkheid. Die erenaam moet hij zich stilaan zien te 
verwerven door zijn handelingen verstandelijk zo te ordenen en te regelen, dat ze aan hemzelf, aan al 
zijn samenstellende elementen, aan de mensengemeenschap en zijn betrekking tot God alle recht laten 
wedervaren” (p. 210, cursivering door mij, I.P.).

Misschien is de pendant van de hedendaagse reflectie wel te vinden in wat toen introspectie heette en 
sterk werd gepropageerd als leermethode. Ik citeer uitvoerig (deel IA, p. 21):

(1)   Hopelijk ten overvloede merk ik op dat een dergelijke periodisering ten onrechte scherpe scheidingslijnen 
suggereert. De bewegingen gaan geleidelijk in elkaar over en bestaan ook enige tijd naast elkaar.
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“Introspectie is: de wetenschappelijke en systematische observatie van het eigen bewustzijn.
Introspectie vindt vaak spontaan plaats: ieder heeft momenten, waarop hij in zich zelf keert en 
de loop van zijn gedachten en gevoelens nagaat, zijn tegenslagen bepiekert of zijn idealen laat 
uitvliegen.
Wetenschappelijke introspectie vraagt echter om méér, want zij wil zekere en betrouwbare kennis 
op dit punt. Introspectie is echter nog moeilijker dan extrospectie, want ze staat voor de volgende 
moeilijkheden:
1. Introspectie verlangt een terugbuigen van het bewustzijn over zich zelf. Terwijl bijv. het hele 
bewustzijn reeds gevuld is door het genieten van een gedicht, moet datzelfde bewustzijn nog 
trachten te achterhalen, waarin dat genieten nu eigenlijk bestaat. De ééne persoon moet dus 
tegelijk “genieter” en “navorser” zijn. Hij moet zich a.h.w. in twee persoonlijkheden splitsen, 
waarvan de eerste een subjectieve en de tweede een objectieve instelling moet bezitten. Maar die 
splitsing is voor de mens, die zo totalitair1 werkt niet gemakkelijk.
2. Wanneer de opmerkzaamheid op de bewustzijnsprocessen wordt gericht, veranderen die 
processen van karakter en verdwijnen ten slotte geheel.
3. De psychische processen verlopen nog sneller dan de physische, en technische apparaten om de 
objectieve bewustzijnsfeiten vast te leggen bestaan nog niet.
4. Introspectie voert soms tot beschamende ontdekkingen, zodat men ook voor zich zelf de 
waarheid liever verbloemt en het verslag ‒ dat voor anderen bestemd is ‒  niet naar waarheid 
opmaakt.
5. Er vinden ook onbewuste processen in ons plaats, die voor onze introspectie ontoegankelijk 
blijven.
Ondanks al deze bezwaren heeft introspectie toch grote voordelen, niet alleen om zelfkennis op 
te doen, maar ook om ánderen beter te leren kennen en begrijpen.”

Hij beveelt kengewoonten (bijvoorbeeld waarneming, geheugen- en fantasiearbeid) en denkschema’s aan. 
Over de relatie tussen bestaande kennis en nieuwe kennis zegt hij:

“Ook de instelling om het reeds bekende dienstbaar te maken aan de verwerving van het nieuwe 
moet aangekweekt worden door er zich op toe te leggen het oude bewust in het nieuwe in te 
schakelen. Overdracht zonder meer, die “zo maar van zelf ” plaats vindt, bestaat dus niet. Ze moet 
steeds “bewust” geschieden.” (deel II, p. 34).

Prins (1960) doet met Onderwijsvernieuwing en existentialisme een poging didactiek en pedagogiek 
een existentialistisch-filosofische basis te geven. Op p. 89 zegt hij: “dat om kinderen op te voeden en te 
onderwijzen, hij zich als totaliteit, met zijn wil en met zijn geweten, met zijn denken in communicatie met 
de wereld-om-zich-heen, volledig moet inzetten”, en op p. 92: “Thans verkrijgt de subjectieve ervaring de 
voorrang, hetgeen tot uitdrukking komt in het accentueren van de pedagogische relatie tussen opvoeder 
en leerling, het beklemtonen van de waarde van positieve contacten tussen de leerlingen onderling en het 
gebruik maken van de contacten, die er bestaan tussen het kind en zijn omgeving.” 
Op p. 93: “de betekenis van het tot uitdrukking brengen van de subjectieve, de innerlijke belevingen.” en 
“dat het kennen van de wereld door het kind gegrondvest dient te zijn op zijn belevingswereld“. ‘Denken’, 
‘subjectieve ervaring’, ‘contacten tussen kind, opvoeder, medeleerling en omgeving’, ‘kennen van de wereld’, 
allemaal aanduidingen die gedekt worden in de hiervóór gegeven omschrijving van reflecteren als reflexief 
denkproces. Waardenberg (1961) behandelt de zedelijke vorming als schoolpedagogisch vraagstuk 
o.a. het ‘geweten’ en citeert met instemming Langeveld (1950): “In dit geweten veronderstellen wij de 
gevoeligheid voor waardeervaring, maar ook het beschouwen en overwegen en vervolgens het daarbij 
behorend zedelijk handelen”. Hij zegt verderop: “een begin van beschouwen en overwegen is er al, zodra 
het kind met de volwassene mee-doet.”
Perquin (1964) gebruikt het woord ‘reflexie’ in verband met zijn behandeling van de diverse schoolvakken 
en beschrijft (zonder die naam te noemen) een systeem van reflectie door de docent bij de lesvoorbereiding, 
waarbij hij een sterk beroep doet op introspectie2. Mogelijk doelt hij ook op reflectie op p. 155: “geen les 

(1)   Totalitair hier ongetwijfeld in de betekenis van holistisch, zoals in totaliteitspsychologie, 
niet in de negatieve betekenis die het in de jaren na 50 ging krijgen.

(2)   “Door een reflexie op de inhoudelijke betekenis van de in het v.w.o. onderwezen vakken....”. (Perquin, 1970: 119).



3.4.2.2 CREATIEF REFLECTIONISTISCHE PERIODE…

84

kan slagen, wanneer de leerlingen zich niet iets gaan afvragen betreffende het onderwerp dat ter sprake 
gebracht wordt”. Op p. 164 beveelt hij een “gewetensonderzoek naar de vruchtbaarheid van zijn eigen 
werkmethode” aan. Daarbij gaat het “niet slechts om een bezinning op het eigen werk, het gaat ook om 
een bezinning op de eigen persoon”. “De leraar heeft de plicht zich enige zekerheid te verschaffen over de 
betekenis van zijn persoon in het leerproces”. 

Uit deze periode neem ik vooral over de noodzaak tot reflectie op het eigen bewustzijn. Onder de naam 
introspectie wordt dit gepropageerd in de jaren vijftig, niet alleen om zelfkennis op te doen, maar ook om 
ánderen beter te leren kennen en begrijpen.

3.4.2.2 Creatief reflectionistische periode: zestiger jaren 

Tasman (1996) noemt deze periode ‘de opstandige jaren zestig’ en ziet als basiskenmerk: verzet tegen de 
consumptiemaatschappij, in het bijzonder tegen de ‘regentenmentaliteit’, dat zich manifesteert in onder 
andere de Provobeweging. “Gelijktijdig met Provo ontwikkelde zich ook een politieke protestbeweging, 
beginnend met het verzet tegen de Vietnamoorlog en uitmondend in een brede waaier van actiegroepen 
op het terrein van het onderwijs, de vrouwenemancipatie, de kunsten en het stadsvernieuwingsbeleid.” 
(1996: 13). Binnen het onderwijs leidt de revolte tot democratisering, verzet tegen gevestigde posities en 
onderwijsopvattingen1 en verhoogde aandacht voor het spelelement in de cultuur. Deze stromingen gingen 
vaak hand in hand, maar stonden soms ook diametraal tegenover elkaar2. Met enige voorzichtigheid zou 
men kunnen zeggen dat aanvankelijk de aandacht voor het spelelement overheerste en dat zeker in de 
volgende periode de politieke en maatschappelijke tendensen de overhand kregen.
De aandacht voor het spelelement in de cultuur blijkt enerzijds uit de bloei van de popmuziek (bandjes 
en alternatieve theatergroepen schoten de grond uit) en de hippiecultuur, anderzijds uit pogingen die te 
integreren in het reguliere onderwijs bijvoorbeeld door een verhoogde aandacht voor expressievakken. 
Kenmerkend is bijvoorbeeld de oprichting van de Academies voor Expressie door Woord en Gebaar, 
eerst die in Utrecht3, later ook elders4.
Er ontstaat veel belangstelling voor creativiteit, zelfontplooiing en (zelf)expressie, die zich uit in 
talloze cursussen en in het onderwijs voor vakken als dramatische expressie of creatief schrijven5 onder 
verschillende benamingen. Het begrip ‘brainstorm’ vindt ingang in Nederland6. De Bono (1967) is een 
tijdlang populair met zijn benadering van het creatieve proces als ‘lateraal denken’. De Vereniging voor 
Onderwijs in het Nederlands wordt in 1969 opgericht als tegenhanger of complement van de als verstard 
beschouwde Vereniging van Leraren in Levende Talen. Diezelfde Vereniging van Leraren in Levende 
Talen richt echter een Sectie Drama op als een verbindend element tussen de verschillende talen.

Dit deel van het onderzoek richt zich echter niet op de geschiedenis van het onderwijs of van enig vak, 
maar op het voorkomen van reflectie in verschillende periodes. Ik benadruk nogmaals dat het daarbij niet 
erom gaat of de term als zodanig gebruikt wordt, maar of er sprake is van enigerlei vorm van reflecteren 
in de zin van nadenken, denken over, verkrijgen van inzicht etc. Ook hier streef ik niet naar volledigheid, 
maar ik kies een paar markante voorbeelden. Achtereenvolgens behandel ik Van Lint (1964, 1966, 1973); 

(1)     Een belangrijke motor in de onderwijsvernieuwingen vormden de gelijknamige Werkgemeenschap voor 
Vernieuwing van het Onderwijs en de Pedagogische Centra. Opschudding wekte Helge Bonset (1969) met 
zijn pamflet: Nooit met je rug naar de klas. Een boekje over ons schoolse schoolsysteem. “Dit is een gedetailleerd 
handboek voor kritiese leerlingen, kritiese leraren en kritiese ouders die tot actie willen overgaan”.

(2)   Tasman (1996: 276) spreekt van een verschil tussen ‘structuralisten’ en ‘ludieken’.

(3)   In 1956 als privé onderneming gestart, in 1963 gesubsidieerd, in 1966 erkend. Zie Toxopeus (1990).

(4)   Voor een overzicht van de ontwikkelingen rondom drama in en buiten het onderwijs zie: 
Toxopeus (1990); De Vroomen (1994); Coppens (2000). Geen van deze overzichten bespreekt 
echter de plaats van drama(tische expressie) als deel van het vak Nederlands.

(5)   Zie o.a. Dijkstra e.a. (1973).

(6)   Vergelijk o.a. in Het Beste uit Moer 69-73: 148 .
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De Commissie Basisonderwijs (1969); Hoogenboom (1970); Dijkstra (1973); Het Beste Uit Moer 69-
73.
In 1964 verschijnt het eerste deel van Van Lint: Dramatische Expressie. Een serie eenvoudige oefeningen 
vooral bedoeld voor het vak Nederlands1. Ofschoon daar de term ‘reflectie’ zelf niet voorkomt, zijn er 
voordurend aanduidingen voor een dergelijk proces, zoals in de aanwijzingen voor observatie en de 
nabesprekingen van de ‘presentatie’. Hij rekent op “verdieping van inzicht”2 (1964: VI, docentenboek) 
en is van mening dat dramatische expressie “helpt door inleving de eigen rol en die van de ander beter te 
begrijpen, te doorzien en te waarderen.” (1964: IX, docentenboek). Hij vraagt ook van de leerlingen een 
verslag3 van elke les, weliswaar ten behoeve van de oefening in schriftelijk taalgebruik, maar zo’n verslag 
is tevens te beschouwen als een weerslag van het denkproces. Daarmee is er sprake van reflecteren in de 
zin van nadenken, denken over, verkrijgen van inzicht. 
In 1966 is Van Lint (VI, docentenboek) al veel explicieter: “Expressie zonder meer, wat volgens sommigen 
“het wezen” is van vrije expressie, is een contradictio. Er moet “iets” bestaan, ‒  een inhoud, een gedachte, 
een gevoelen, een suggestie ‒  dat meegedeeld wordt in tekenvorm. De mededeling veronderstelt “de” 
ander, de tekenvorm een materiaal: een spraakklankensysteem, krijt, deeg, een bal, een trommel. 
Het “iets”, de inhoud, datgene dat be”teken”d wordt, is primair. Het is de taak van alle onderwijs en 
vorming dat “iets” bewust te maken (dat is niet hetzelfde als nauwkeurig definieerbaar) en dimensie te 
verlenen. Het “iets” wordt pas effectief in de mededeling (het teken), mits dat verstaanbaar, navoelbaar, 
grijpbaar is voor de ander. Speciaal de expressievakken hebben als taak, naast de bewustmaking en 
dimensiëring van het inhoudelijke, ook de mededelingstechniek aan te brengen en te vergroten om de 
verstaanbaarheid te bevorderen. “Verstaan” houdt het “verstandelijke” in, en als zo’n expressie het teken 
van het spraakklankensysteem kiest, zullen de technieken van dat systeem aangebracht en geoefend 
dienen te worden.”
In 1969 krijgt Van Lint de opdracht van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum in Amsterdam om 
een nota te schrijven over de overeenkomsten tussen de expressievakken. Dat resulteert in Van Lint 
1970 en daarin ziet hij die overeenkomsten in: auto- en allomotoriek, vormgeving, sociale vaardigheid 
en speelvaardigheid waaronder creatieve attitudes. Hij noemt op p. 9 als een van de aspecten bij de 
zelfrealisering van de mens: “bezinning op zichzelf, de ander het andere en de relaties die daartussen 
bestaan”. In dat verband merkt hij op: “voordat men zich kan bezinnen is kennis nodig (Daarvan is ook 
de communicatie afhankelijk). Die brengt de school in ruime mate aan. Komt er echter veel terecht van 
die noodzakelijke bezinning, is er ooit sprake van een filosofisch doordenken van de problemen die de 
feiten van bijvoorbeeld natuurwetenschappen en literatuurgeschiedenis bieden? Het gesloten denken van 
de wiskunde wordt geleerd, maar leert men ooit de methode toepassen op de eigen bestaanservaringen 
of op de taal (...)? Een vak “filosoferen” (niet een vak “filosofie”) is op school hard nodig. Maar dan als 
noodoplossing, zolang tot het denken over een vak noodzakelijk deel gaat uitmaken van dat vak. Dit is bij 
uitstek het domein van de homo sapiens: weten en bezinnen. En daarna natuurlijk ethisch en esthetisch 
positie kiezen.” 
In Van Lint (1973a) ten slotte benadrukt hij het communicatieve karakter van drama4, maar heeft hij 
het ook over “bezinning” en filosofie: “In de (...) informatielaag valt minstens nog een andere laag te 
onderscheiden, de filosofische laag. Daarin treffen we de konfrontatie met ideeën, omstandigheden, 
mensen, relaties en werkelijkheidsnoties aan.”(p. 231). “Inleving is veel meer dan begrip. Begrip speelt 
zich alleen af op het cognitieve vlak (...) Bij inleving moet de speler ook op zijn eigen affektieve lagen een 
beroep doen, vooral intuïtief. Over zichzelf denken in de rolsituatie kan meer diepgang verlenen. Anderen 

(1)   Voor een beschrijving van het effect van deze publicatie in de ontwikkeling van de dramatische vorming 
zie: Toxopeus-Dirks & Toxopeus (1990). Hoe een leek tot spel kwam. Een geschiedenis van de dramatische 
vorming. Een uitvoerige bespreking en plaatsbepaling in het onderwijs geeft Jacques de Vroomen 
(1994) in zijn dissertatie: Toneel op School, p. 294-329. Zie ook de dissertatie van Coppens (2000): 
Drama op School. De invoering van een nieuw vak in het Nederlandse voortgezet onderwijs, p. 31.

(2)   Cursivering in deze paragraaf is door mij aangebracht.

(3)   Van Lint kon desgevraagd geen opheldering geven over de herkomst van 
het idee om van de lessen verslagen te laten maken.

(4)   Zie ook De Vroomen (1994: 327).
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kunnen door gesprekken helpen met denken. De inleving betreft vooral de relaties tot de anderen in het 
spel” (p. 232). Hij ziet mogelijkheden voor drama als middel tot het bereiken van diverse doeleinden, 
waaronder: “Die doeleinden (van drama. I.P.) kunnen liggen (...) op het filosofische vlak van de bezinning 
op menselijke relaties en wereldbeelden, op het politieke vlak van de bezinning op maatschappelijke 
structuren.”1.
De Commissie Basisonderwijs houdt zich in 1969 ook bezig met Muzische Vorming. In haar discussiestuk 
daarover omschrijft ze een creatieve houding als: “openstaan voor het nieuwe en een ontvankelijkheid 
voor het onvoorspelbare in het eigen bestaan en in-de-wereld-in-verandering.” Ze citeert met instemming 
Fromm’s (1959: 44-55) vijftal voorwaarden voor een creatieve instelling die mijns inziens evenzeer kunnen 
gelden als voorwaarden voor reflectie:
1. Verwondering: in de verwondering verliezen de dingen hun vanzelfsprekendheid en worden zij tot 
vraag;
2. Concentratie: het vermogen zich te dwingen tot een intense occupatie met vraagstellingen en daarmee 
verbonden taken;
3. Zelfbepaling: het vermogen zichzelf te beleven als een persoon met eigen identiteit;
4. Polariteitsbesef: het kunnen aanvaarden van conflict en spanning als inherent aan het menselijk 
bestaan;
5. Moed en geloof: om het nieuwe en onbekende te durven aanvaarden.
In 1970 verschijnt Hoogenboom: Heilsverwachting, evolutie en vooruitgang. Dat boek berust op een 
aantal artikelen dat hij publiceerde in het weekblad voor leraren bij het vwo en havo. Daarin reflecteert 
hij ten behoeve van zijn lezers op het begrip “heilsverwachting’, d.w.z. het geloof in een verloren en ééns 
te winnen paradijs” (1970: v) als kernidee van de ‘avondlandse beschaving’ en hij gaat na hoe dat idee 
zich manifesteert bij belangrijke denkers in de loop der tijden van Augustinus tot Marcuse. Hij zegt: “ik 
moet er op wijzen dat mijn beschouwingen een enigszins filosofisch karakter zullen hebben” (ib. p. 4) en 
“zonder filosofie (of religie) wordt de mens niet de meester maar het slachtoffer van de dynamika” (ib. p. 
5). 
In Het Beste uit Moer 69-73 zijn een aantal artikelen uit het VON-tijdschrift Moer uit de periode 1969 
tot 1973 samengebracht. Sommige daarvan horen nog duidelijk bij de zestiger jaren, zoals de bijdragen 
onder de kopjes ‘creatief schrijven’ en ‘toneelschrijven’, andere horen bij de zeventiger jaren: ‘de ideologische 
reflectie’. Bij de eerste groep hoort de bijdrage van Krol (1975): Lekker vrijen met het woord in het Evert 
Kupersoord, waarin ze een sessie met Paul Dijkstra beschrijft: “Paul laat zijn groep kiezen: eerst theorie 
of eerst praktijk. Zoals hij verwacht kiest de groep voor theorie. Paul vindt het een gelukkige keus want 
zegt hij, zijn we eenmaal praktisch bezig dan is de ervaring van het zelf schrijven zo overweldigend dat er 
weinig gelegenheid is om na te denken over het hoe, waarom en waartoe van dit werk. De theoretische 
bezinning is nodig, want de beleving van de cursisten is geen einddoel.” (1975: 171).
Van Lint (1975: 192) heeft blijkens het verslag van de door hem geleide sessie een aantal stellingen 
geformuleerd zoals:‒  Speelvaardigheid is de voedingsbodem voor het ontstaan van creatieve verschijnselen.‒  Taalvaardigheid is afhankelijk van vaardigheid in het taalspel.‒  Nieuwe gedachten kunnen alleen ontstaan bij een grote vaardigheid in het taalspel.
Een heel ander idee heeft Herman De Boois (1975: 236), namelijk dat: “ontwikkeling van de taalvaardigheid 
onvermijdelijk hand in hand gaat met de ontwikkeling van de vaardigheid in het denken in de ruimste 
zin van het woord” waarbij hij als doelstelling van het onderwijs in het Nederlands ziet de leerlingen 
‘taalweerbaar’ te maken. En daarmee zijn we al midden in de ideologische reflectie.
Voor de verbreiding van de creatieve zowel als voor de ideologische component in het onderwijs in het 
Nederlands is de ‘nascholing Nederlands’ in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en onder toezicht 
van het pedagogisch-didactisch instituut voor de lerarenopleiding (Universiteit Utrecht, i.c. Steven ten 
Brinke) opgezet door Albert Kamer van onschatbare betekenis geweest.

Het interessante van deze periode is de veelvormigheid van de reflectie. Er is sprake van reflectie op 

(1)   Hierbij benadrukt hij uitdrukkelijk dat dramatische vormen op zichzelf neutraal 
zijn, maar wel voor van alles en nog wat gebruikt kunnen worden.
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activiteiten en producten, er is reflectie op het creatieve proces als zodanig, maar er is ook de hele speciale 
vorm van reflectie die het creatieve proces zelf betekent. Heeft reflectie meestal toch te maken met 
bestaande situaties of gedane zaken, de creatieve reflectie anticipeert, denkt na over hoe iets moet worden 
en op welke wijze en met welke middelen dan iets geconstrueerd moet worden: maken we een gedicht, een 
verhaal, een toneelstuk, een tekening, een schilderij, een beeld? En in het construeren vindt voortdurend 
reflectie plaats, zoals ook het product te beschouwen is als een reflectie van iets uit de werkelijkheid, in 
verschillende graden van interpretatie. In plaats van na-denken vind je in de creatieve reflectie zoiets 
als vóór-denken. Gewone reflectie reconstrueert en interpreteert de werkelijkheid, creatieve reflectie 
construeert en ontwerpt een nieuwe werkelijkheid verwijzend naar de ‘echte’ werkelijkheid. 
Het is hetzelfde als wat De Bono (1972) noemt ‘het laterale denken’: “Het laterale denken heeft te 
maken met het herplaatsen van beschikbare informatie op zo’n manier dat het ontsnapt uit een vast 
denkpatroon en deel gaat uitmaken van een nieuw en beter patroon. Deze herplaatsing heeft hetzelfde 
effect als inzicht” (p. 222). “Het laterale denken probeert ook de natuurlijke weg van cliché’s stuk te 
breken en uit de stukken een ander geheel op te bouwen. Alles wat vaststaat, of algemeen is aangenomen, 
kan worden onderzocht in een poging de informatie die erdoor wordt vastgehouden vrij te maken” (p. 
225). Hij omschrijft het ook als volgt: “aan het idee gaat een denkproces vooraf dat tot kreativiteit zal 
leiden. Dit feitelijke denkproces noem ik bijvoorkeur, om het te onderscheiden van het resultaat ervan, 
het laterale denken, waarbij je langs zijwegen van het ene idee op het andere komt, op zeer uiteenlopende 
manieren die bij het logische denken met zijn starre gedachtengang niet gewettigd zijn”. Elders zegt hij 
(De Bone, 1986: 149): “De meeste denkers hebben behoefte aan zekerheden. Ze willen het graag bij 
het rechte eind hebben. Maar creativiteit is een proces waarin provocatie, exploratie en risico’s een rol 
spelen. Creativiteit is het “spelen met gedachten”. Hoe het resultaat van deze experimenten er uit zal zien, 
valt vooraf niet te zeggen”. Hij spreekt dan van ‘groen denken’: “Groen denken vereist werkelijk nieuwe 
ideeën, nieuwe benaderingen en aanvullende alternatieven” (1986: 151).
Kenmerkend is de vraag: “en wat nou als ik eens dit of dat zou doen, wat krijg ik dan?”, gevolgd door 
min of meer uitgewerkte speculaties over het mogelijke resultaat of mogelijke belemmeringen en door 
pogingen het ‘dit of dat’ te realiseren en te beproeven. 
Uit deze periode neem ik het principe van de creatieve reflectie over: creatieve reflectie construeert en 
ontwerpt een nieuwe werkelijkheid verwijzend naar de ‘echte’ werkelijkheid.

3.4.2.3  Ideologisch reflectionistische periode: zeventiger jaren 

Al gaan veel creatieve stromingen uit de jaren zestig gewoon door, in de jaren zeventig komt de nadruk 
wat reflectie betreft te liggen op de relatie maatschappij-individu met enige marxistische trekken. Mensen 
moeten zich bewust worden van de maatschappelijke structuren (klassentegenstellingen) waarin ze 
gevangen zitten. Onderwijs moet anti-autoritair zijn. Daarom noem ik die periode die van het ideologisch 
reflectionisme. Er verschuift heel wat, zowel in de lesinhouden of de didactiek als in de schoolorganisatie. 
Het is de periode van het Rode Boekje voor Scholieren, de opkomst van de leerlingenraad en de 
medezeggenschapsraad. 
Enige beroering wekt Van Lint (1973) met zijn artikel in Levende Talen met de provocerende titel: “Wat 
mot die goser van me?”, waarin hij een methode ontwikkelt om de diepere bedoelingen achter een tekst te 
achterhalen en daar tegenspel (‘manipulatieresistentie’) tegen te bieden1. Het verschil tussen de taal die 
leerlingen thuis spreken en de burgerlijke schooltaal wordt punt van discussie2. Taalbeheersing wordt in de 
studie Nederlands een afzonderlijk afstudeeronderdeel naast taalkunde of literatuur en de vakdidactiek 
krijgt een belangrijke plaats in de universitaire lerarenopleiding3. De tweede-graadslerarenopleidingen 
komen van de grond en zullen het onderwijs in grote mate gaan bepalen.
Van de Ven (1996: 110) zegt er het volgende over:

(1)   Dit artikel is zeker ook weer een uitvloeisel van de al eerder genoemde ministeriële nascholing 
Nederlands met als hoofdcoördinatoren Albert Kamer en Peter van Lint.

(2)   Zie Adviescommissie voor de Leerplanontwikkeling Moedertaal (ACLO- M; 1978). Over de verschillen 
tussen de schooltaal en de thuistaal van kinderen en de onderwijskundige gevolgen daarvan.

(3)   Zie o.a. Griffioen (1975).
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“Rond 1970 doet zich opnieuw een verandering voor. De VON verwoordt een communicatief-
emancipatoir paradigma. Taal is communicatie, gericht op een ander, gericht op conceptualisatie 
(intra-persoonlijke communicatie). Moedertaalonderwijs overstijgt de vakgrenzen. Literatuuronderwijs 
dient inzicht in maatschappij en individu, kent een structuur-analytische benadering, is gericht op de 
receptie door de leerling (individueel, persoonlijkheidsvormend), bevat een tekstaanbod dat de canon 
te buiten gaat (jeugdliteratuur, massalectuur, mediaproducten). Het onderscheid tussen ‘dingen van 
hoger’ en ‘dingen van lager orde’ is niet meer van toepassing. Schrijven is niet alleen creatief (lyrisch, het 
zelfstandig denken1), maar ook zakelijk. De conceptualiserende functie ervan (leren en leren denken 
door schrijven) wordt benadrukt. Deeloefeningen maken plaats voor complete communicatieve situaties. 
Normen staan ter discussie. Communicatief geslaagd lijkt belangrijker dan ‘foutloos’. Reflectie op taal en 
taalgebruik moet leerlingen kritisch maken. Datzelfde doel wordt gediend door onderwijs in mondelinge 
taalvaardigheden (meer mensen ‘mondig’ maken). 
Er ligt in de VON-visie een duidelijke maatschappijkritisch perspectief. Taalonderwijs dient de 
emancipatie, voor alle kinderen, aan alle schooltypen: niet alleen vakgrenzen, maar ook schoolgrenzen 
moeten worden doorbroken.
De leraar is niet zozeer de wetenschappelijke, maar vooral de didactisch geschoolde begeleider van 
leerprocessen. Hij is stimulator, creëert zo communicatief mogelijke onderwijs-leersituaties waarin 
taal functioneert als leer- en communicatiemiddel. Hij is niet langer ‘het gezag’, maar stimuleert de 
ontwikkeling tot autonomie. Hij oriënteert zich niet (alleen) op taal- en literatuurwetenschap, maar 
vooral op socio- en pragmalinguïstiek. Hij houdt rekening met onderzoek waarin de ongelijkheid van 
(onderwijs)kansen wordt aangetoond.”
De Vroomen (1994: 330) merkt over deze periode op: “Persoonlijke ontplooiing door drama gold voor de 
spraakmakers in de dramawereld van dat moment als een gedateerde doelstelling. Drama moest de ogen 
van de spelers openen voor de maatschappelijke werkelijkheid. Die spelers moesten ook oog krijgen voor 
de ‘structuur’ van de (kapitalistische) samenleving. En het mocht niet blijven bij inzicht, het spel moest 
bovendien een ‘veranderingsperspectief ’m bieden, een verandering als gevolg van politieke actie.” “Met 
name binnen de VON sluit het idee van politieke vorming door drama binnen de moedertaalles duidelijk 
aan. Het idee correspondeerde met de opvattingen over emancipatorisch taal onderwijs die binnen de 
VON leefden” (ib. p. 333).

Uit deze periode neem ik vooral over de noodzaak tot reflectie op de relatie mens-maatschappij en 
onderwijs-maatschappij om tot verandering te komen, overigens geheel in de retorische traditie zoals 
ingezet bij Isocrates en Quintilianus. Dit aspect neem ik op als: wereldbeeld.

3.4.2.4  Utilitair-reflectionistische periode: tachtiger jaren 

De creatieve stromingen in het onderwijs hadden te kampen met twee tegenstromingen.Ten eerste die 
van het traditionele onderwijs in het Nederlands met de nadruk op kennis van grammatica, spelling, het 
traditonele opstel, poëzieanalyse en literatuurgeschiedenis. Daar kwam dan in de vorige periode bij de 
tegenstand van de ideologisch gedreven vernieuwers, die al dat creatieve gedoe maar gedateerd vonden 
en het onderwijs, dus ook de creatieve aspecten ervan, in dienst wilden stellen van een marxistisch 
gedefinieerde maatschappelijke werkelijkheid. In beide gevallen wordt persoonlijke ontplooiing en 
persoonlijk initiatief onderdrukt ten behoeve van een meer utilitaire doelstelling. De nieuwe vraagstelling 
en het nieuwe onderwerp voor reflectie wordt: waar dient dit toe, wat heeft de maatschappij er aan? 
Tegelijkertijd raakt het idee van de autonome en individuele ‘leraar en zijn klas’2 uit de gratie en 
wordt vervangen door gelijkschakeling door collectieve besluitvormingsprocedures enerzijds, zoals 
het bindende sectieoverleg met zijn centrale proefwerken of de vaststelling van de kerndoelen van 
het vak Nederlands, en de ontwikkeling van een bureaucratische managementstructuur anderzijds. 
Vernieuwingen in het onderwijs ontstaan niet meer door experimenten van individuele docenten, maar 

(1)   Cursivering door mij aangebracht.

(2)   Zoals in Stellwag & Van de Griend (1963): De leraar en zijn klas: pedagogische en 
psychologische beschouwingen over de relatie van de leraar tot zijn klas.
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worden van overheidswege of door machtige adviesorganen opgelegd. De VON gaat langzamerhand ter 
ziele, de Vereniging van Leraren Levende Talen ontwikkelt zich in de richting van een beroepsvereniging. 
Het zijn niet meer de leraren die met de plannen komen. De initiatieven worden overgenomen door o.a. 
SLO en ACLO, organen die door de overheid ingesteld zijn.
Kenmerkend voor de verarming is bijvoorbeeld dat in de kerndoelen Nederlands1 voor de basisvorming 
drama en vrij (c.q. creatief) schrijven verdwenen zijn2. Wel mogen leerlingen nog in domein C, 
schrijfvaardigheid,: “hun gedachten3, ervaringen, gevoelens en bedoelingen uiten bij voorbeeld in een 
verhaal, een gedicht en in een dialoog voor hoorspel, poppenkast of toneel”4. In de plaats daarvan mogen 
leerlingen oefenen in discussietechniek en deelnemen aan debatwedstrijden waarin ze de gelegenheid 
krijgen hun bijdrage te leveren aan de oplossing van problemen die direct met hun leefwereld te maken 
hebben zoals ‘de waarde van DNA-onderzoek bij de opsporing van misdrijven’, ‘is een corrigerende 
tik toegestaan’ of ‘dreigt het gevaar van islamisering’ , en ze mogen deelnemen aan parlementachtige 
vergaderingen, waar in hun latere leven maar een enkeling metterdaad mee te maken krijgt. Retorica 
krijgt een hele nauwe interpretatie als argumentatietechniek en -theorie. 
Ik citeer hier Van de Ven (1996: 110-111): 
“In de jaren tachtig verschuift het communicatieve denken in een utilitaire richting. Ik ben geneigd te spreken 
van een communicatief-utilitair paradigma. Taalonderwijs moet zich richten op taalvaardigheden, op 
de communicatieve vermogens die van belang zijn in het leven na en naast de school. De dingen van lager 
orde ‒ toekomstig handelen ‒ zijn belangrijker dan die van hoger orde. Het (literaire) verhaal wijkt voor 
zakelijke teksten. Communicatief efficiënt blijft de norm, maar deze norm wordt geoperationaliseerd 
in objectieve schrijftoetsen ‒ die weer gaan in de richting van deelvaardigheidstoetsen. Men verwoordt 
opnieuw het functionele belang van mondelinge vaardigheden. Moedertaalonderwijs wordt innovatief 
gestuurd door behoeftenonderzoek, examenprogramma’s, evaluatieonderzoek en nieuwe schoolboeken.
Dit nieuwe paradigma ademt elementen van het utilitaire denken uit de derde periode, maar preciseert 
de ‘dingen van lager orde’ uit behoeftenonderzoek. Daarnaast wordt evaluatie-onderzoek ingezet waarin 
‘functionele taaltaken’ worden getoetst. Belangrijke verwoorders van dit paradigma zijn de onderzoekers 
van het SCO, de toetsontwikkelaars (CITO) en door de overheid ingestelde commissies (eindtermen, 
examenprogramma’s).” 
Uit deze periode neem ik over de reflectie op de maatschappelijke waarde van onderwijselementen, maar 
zonder het belang van individuele ontplooiing te ontkennen. Reflectieverslagen moeten uiteindelijk ergens 
toe dienen: verbetering van de vakbekwaamheid van de basisschoolleraar door een sterker bewustzijn van 
zijn didactisch handelen en zijn professionele identiteit.

3.4.2.5  Constructivistisch reflectionistische periode: negentiger jaren tot heden

3.4.2.5.1  Het constructivistisch reflectionisme

Hiervoor hebben we al gezien dat reflectie op het eigen leerproces van leerling en student al sinds jaar en 
dag deel uitmaakt van een verantwoorde didactiek (o.a. bij Mandigers, 1954). Sinds de negentiger jaren 
wordt dat reflecteren bejubeld als het pas ontdekte ei van Columbus onder invloed van een filosofische 
stroming en leertheorie overgewaaid uit de Verenigde Staten met als grondleggers o.a. Von Glasersfeld 
(1984)5 en Watzlawick (1984), het zogenaamde constructivisme. In dit hoofdstuk zal ik eerst enige 
omschrijvingen van het constructivisme geven, dan de verspreiding ervan behandelen en de consequenties 
voor het onderwijs bespreken en ten slotte zal ik mij aansluiten bij bezwaren tegen het constructivisme.

(1)   Zie www.taalsite.nl

(2)   Volgens mondelinge mededeling van Bonset aan Van Lint is drama door de samenstellers vergeten…

(3)   Cursivering is door mij aangebracht.

(4)   Tegelijk moeten ze volgens domein D weten dat “dat de betekenis van een taaluiting mede beïnvloed wordt 
door de situatie, de vorm, onuitgesproken bedoelingen, lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en gebaren”. 
Niemand is blijkbaar op de gedachte gekomen dat je dat nou zo goed kunt demonstreren juist aan drama.

(5)   Zie ook Schmidt (1984: 18).
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Veenman (2003) zegt in navolging van Boersma (1995) dat het constructivisme zich in het algemeen op 
twee uitgangspunten baseert: 
1) kennis is geen afspiegeling van een ontologische werkelijkheid, maar een construct met een adaptieve 
betekenis (het epistemologisch uitgangspunt) en 
2) kennis wordt niet passief overgenomen, maar actief door lerenden geconstrueerd (het leertheoretisch 
uitgangspunt).
Het komt er op neer dat er volgens het constructivisme geen objectief waarneembare werkelijkheid 
bestaat, er is alleen sprake van individuele constructies van individuele interpretaties, ook in de exacte 
wetenschap.
In Nederland heb ik maar weinig expliciete behandeling van het constructivisme aangetroffen, en dan 
nog alleen in een onderwijskundige context, o.a. in het hiervoor geciteerde artikel van Veenman (2003) 
en de door hem geciteerde auteurs. Maar het is wel degelijk aanwezig, tenminste als kapstok of legitimatie 
voor allerlei vermeende onderwijsvernieuwingen. Kok (2003: 43) beweert “het nieuwe leren baseert zich 
vooral op de sociaal-constructivistische stromingen binnen de leerpsychologie” waarbij hij zich o.a. baseert 
op Simons e.a. (2000) en op de uitgave Leren in een kennissamenleving van de Onderwijsraad (2003). 
In Moed tot meesterschap (2003), het eindrapport van de visitatiecommissie Leraar Basisonderwijs, 
staat (Deel I, p. 33): “Vrijwel overal blijkt het onderwijsleerproces te worden ingericht op basis van 
constructivistische leeropvattingen”, waarbij de commissie in het midden laat hoe die opvattingen er dan 
uit zien of dat als algemeen bekend veronderstelt. Ook pabo’s verenigd in Interactum1 pretenderen te 
werken sub specie constructivismi, evenals de pabo’s van Fontys (Van de Leeuw, 2006).
Sinds de negentiger jaren hebben de ideeën van het constructivisme inderdaad ook het onderwijs in 
Nederland stormenderhand veroverd, zodanig dat het bijna als ideologie fungeert2. In de hiervoor 
genoemde verkenning van de Onderwijsraad wordt het het nieuwe leren genoemd, en Kok neemt dat 
kritiekloos over. In de uitgave Leren in een kennissamenleving van de Onderwijsraad (2003) worden 
alle kenmerken op een rij gezet3. Daarin wordt ook gesproken over leerarrangementen “waarin de nadruk 
ligt op leeractiviteiten die zowel construerend als reflectief zijn”. Hoe zo’n leerarrangement eruit ziet, 
wordt er niet bij vermeld. In het zogenaamde ‘nieuwe’ leren is reflectie zeer belangrijk. De Onderwijsraad 
(2003: 111) constateert in: Leren in een kennissamenleving: “In de optiek van het nieuwe leren zijn 
constructief leren en reflectief leren twee kanten van dezelfde medaille”.
Hieruit blijkt dat in ieder geval in de optiek van de Onderwijsraad in navolging van Simons c.s. 
constructivisme en reflectionisme onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Uit het voorafgaande 
moge echter duidelijk zijn geworden dat ook zonder het constructivisme reflecteren een belangrijke 
onderwijsleeractiviteit is. 

(1)   Zie Kantelende kennis (2004) geschreven door de lectoren van Interactum: 
Jos Castelijns, Bob Koster en Marjan Vermeulen.

(2)   Of zelfs als een staatsonderwijsfilosofie. Zie Onderwijsraad (2003: 46), vooral bijlage 3: Leren in transitie.

(3)   Let in deze opsomming op de opstapeling van ideografen.
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3.4.2.5.2  De invoering van het reflecteren op de Katholieke Pabo Zwolle vanaf 1994  
  tot 2002: een pragmatisch voorbeeld

In deze paragraaf zal ik weergeven hoe de karakterisering van een tijdperk in de context van het 
constructivisme zich vertaalt in wijzigingen in het curriculum. Ter illustratie van de invoering van het 
reflecteren in het kielzog van het constructivisme geef ik een praktijkvoorbeeld. Ik schets de invoering 
van het reflecteren op de Katholieke Pabo Zwolle vanaf 1994 tot aan 20021. Sinds 1994 werk ik op de 
Katholieke Pabo Zwolle als docent Nederlands. Dat betekent dat ik de invoering van het reflecteren van 
nabij heb meegemaakt. Ik laat u zien hoe het diffuse karakter van het begrip reflecteren doorwerkt in 
veranderingen in het curriculum. 

Reflecteren is een hype op lerarenopleidingen. Ook op de Katholieke Pabo Zwolle krijgen studenten 
op een bepaald moment de verplichting om reflectieverslagen te gaan schrijven. Ik heb geen onderzoek 
gedaan naar het moment van verschijnen in andere pabo’s of hbo-opleidingen, maar ik kan het wel met 
zekerheid aanwijzen voor de Katholieke Pabo in Zwolle, behorend tot de Interactumpabo’s2. Tot 1995 
was het gebruikelijk dat de lesgebonden activiteit van de stagiaire bestond uit schriftelijke voorbereiding, 
het lesgeven zelf, en het schrijven van een evaluerend lesverslag. Vanaf de invoering in 1995 van het 
Interactum opleidingskader, het zogenaamde Inhoudelijk opleidingskader en raamleerplan Interactum 
verandert dat en wordt het subjectief concept als didactisch concept ingevoerd. In dit opleidingskader 
wordt de relatie tussen subjectief concept en werkconcept als volgt beschreven (1994: 9): “De student 
ontwikkelt stapsgewijs een persoonlijk werkconcept (…). Het werkconcept steunt op drie te relateren kern-
elementen: informatie, subjectief concept en praktijk. Het subjectief concept wordt gevormd door de eigen 
opvattingen van de student over onderwijs. Om ervoor te zorgen dat de informatie en praktijkervaringen 
uiteindelijk tot een persoonlijk werkconcept bijdragen, is integratie van informatie en praktijk in een 
zich ontwikkelend subjectief concept nodig. Die integratie komt tot stand via reflectie (onderstreping 
door mij, I.P.). Het werkconcept is dus een resultante van bewerkte informatie en verwerkte praktijk. 
Dit vermogen tot pendelen van de student tussen informatie, praktijk en eigen subjectief concept zal ook 
een belangrijke kwaliteit zijn van de beroepsoefenaar.” Voor de opleiding betekent dat: “Om te zorgen 
dat de student zelfstandig dit pendelen kan uitvoeren moet in de opleiding een aantal technieken worden 
aangeleerd met betrekking tot de volgende componenten:‒  informatie: verwerking van informatie, zoals leesstrategieën en tekstkritische analyse;‒  subjectief concept: reflectietechnieken als intensief schrijven, zelfanalyse, confronterende dialoog en  
 intervisie;‒  praktijk: onderzoekstechnieken, zowel naar het eigen functioneren (action-research) als naar kenmerken  
 van de leerling.” 
Reflectie wordt niet nader omschreven. In een concept versie (26-10-1994) staat een toelichting 
op reflectie, die in de uiteindelijke versie gesneuveld is: “Reflectie vindt plaats als iemand structuur 
aanbrengt in zijn beeld van een situatie, zijn manier van handelen of zijn wijze van leren, of als iemand 
zo’n structuur wijzigt.” (1994: 11). Intervisie wordt als vak ingevoerd in het derde en vierde jaar van de 
opleiding; de overige reflectietechnieken als intensief schrijven, zelfanalyse en confronterende dialoog 
zijn niet expliciet opgenomen in het curriculum, maar zijn geïncorporeerd in diverse onderdelen. 
In de beginperiode wordt gesproken over reflectiespiegels voor de eerste twee jaren van de opleiding: 
praktijkspiegel, ontwikkelspiegel en vakspiegel. De term reflectiespiegel wordt bekend verondersteld. 
In 1995 worden voor de twee laatste jaren van de opleiding reflectiedoelen ingevoerd: van de student 
wordt verwacht dat hij reflecteert op de beroepsrollen van een leerkracht primair onderwijs op basis 
van acht stappen. In het stageboek staat: “Wij willen in je verslag iets terug zien van de wijze waarop je 
geleerd hebt. We willen zien hoe zinvol deze stage was voor jouw persoonlijk functioneren. Integreer 
informatie (theorieën, artikelen, praktijkreflecties) met de praktijk en met je eigen subjectief concept (je 
eigen waarden/normen, kennis, meningen/opvattingen, voorkeuren, interesses en routines). Wat heb je 

(1)   Met dank aan Henk Swart, opleidingsmanagement KPZ en lid Profielgroep (=denktank) Interactum. 

(2)   In 1995 bestond Interactum uit vier zelfstandige katholieke pabo’s, inmiddels behoren 
zeven pabo’s tot Interactum, educatieve federatie van lerarenopleidingen.
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geleerd t.a.v. je persoonlijk functioneren, je kennis en vaardigheden? Welke sterke en zwakke kanten 
kwamen in deze stage naar voren?” Wederom worden de termen reflectiedoel en praktijkreflecties niet 
geëxpliciteerd.

3.4.2.5.3  Het spiraalmodel van Korthagen 

In januari 2001 wordt gepubliceerd: Kwaliteitskader Deel II, een uitwerking van ontwikkelingslijnen 
voor pabo’s (Denters e.a.). Daarin verschijnt voor het eerst een expliciete verwijzing naar het zgn 
constructivisme. Ontwikkelingslijn 1 betreft (meta)cognitieve en communicatieve competenties: “Leraren 
hebben in het basisonderwijs een grote eigen verantwoordelijkheid voor de dagelijkse werkuitvoering. 
Van hen wordt verwacht dat ze in kunnen spelen op steeds veranderende situaties. Dat veronderstelt 
voortdurend nadenken over het werk. Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze met diverse mensen 
kunnen communiceren over het onderwijswerk. Voor het opleidingsonderwijs betekent dit dat de 
student leert reflecteren en op grond van zijn voortdurende reflecterende houding zijn werkzaamheden 
en uiteindelijk zijn werkconcept leert bij te stellen” (2001: 15). Voor dat reflecteren wordt verwezen naar 
Boekaerts en Simons (1995). Ook die geven slechts een vage omschrijving: “Wanneer er zich problemen 
voordoen is het zaak te reflecteren op de oorzaken hiervan en om via een heroriëntatie of wijziging van 
de planning een nieuwe weg in te slaan” (1995: 10). Ze baseren zich op het constructivisme in de visie 
van Paris en Byrne die als zesde uitgangspunt van de constructivistische theorie noemen: “Reflectie en 
reconstructie stimuleren het leren. Mensen beschikken over zelf-correctie gedrag en bovendien kunnen 
zij feedback van anderen internaliseren. Zo leren zij reflecteren op hun leergedrag. Door te reflecteren 
over het eigen leren bouwen leerlingen impliciete theorieën op over leerdoelen, soorten leertaken, 
leerstrategiëen, hun eigen mogelijkheden, je best doen, e.d. Zulke reflecties en zelf-onderzoekingen 
leiden tot mentale theorieën over zelfstandig (kunnen) leren. Vanuit deze theorieën doen leerlingen 
voorspellingen die wanneer zij getoetst worden weer aanleiding kunnen geven tot bijstellingen van die 
theorieën” (1995: 11). 
De invoering van Kwaliteitskader II en ontevredenheid1 bij studenten en docenten over de reflectiedoelen 
leidt in het studiejaar 2001-2002 tot het gebruik van het spiraalmodel van Korthagen (zie par. 3.1.2) ten 
behoeve van het reflecteren. De nauwe samenwerking tussen KPZ en IVLOS, waar Korthagen in 1998 
wordt aangesteld als hoogleraar, ligt ongetwijfeld mede ten grondslag aan deze keuze. Aan de hand van 
dit model schrijven studenten aan het eind van elke stagedag een dagreflectie. Onder reflecteren wordt 
verstaan zoals in par. 3.1.1 al is uiteengezet “het jezelf kritisch spiegelen aan de ‘omgeving’. Dit betekent 
dat je goed (dat is: afstandelijk en kritisch) naar je eigen gedrag kijkt”. In 2003 worden na evaluaties met 
studenten de dagreflecties vervangen door wekelijkse reflecties die reflectieverslagen worden genoemd. 

(1)   Helaas is geen onderzoek gedaan naar de klachten van studenten en docenten. Uit eigen ervaring weet ik 
dat acht reflectiedoelen niet haalbaar bleken en al snel teruggebracht werden naar vier, de teksten waren 
zeer omvangrijk en het werken eraan zeer tijdrovend, terwijl het leerrendement gering bleek te zijn
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3.4.2.5.4  Kritiek op het constructivisme

Uiteraard vindt het constructivisme ook zijn tegenstanders. Volgens Phillips (2000: 1) vindt de een 
constructivisme de gevaarlijkste hedendaagse intellectuele stroming en beschouwt de ander het als een 
keurig en vruchtbaar paradigma voor het onderwijskundige onderzoek en onderwijs. 
Burbules (2000: 108) wijst op de neiging vooral in het onderwijs om zich te scharen onder zo’n 
parapluterm. En dat geldt niet alleen voor constructivisme. Hij noemt ook keuzevrijheid, democratie 
in de klas, gelijke kansen, progressief onderwijs e.d., allemaal ideografen waarvan de betekenis in het 
midden gelaten wordt.
De titel van zijn artikel uit 1992: Old wine in new bottles: a problem with constructivist epistemology 
zet al de toon voor de bezwaren van Matthews (2000). Volgens hem is er in het constructivisme niets te 
vinden dat al niet elders eerder en beter is gezegd. Hij werkt zijn bezwaren grondig uit in zijn bijdrage 
aan Phillips (2000). 
Ik sluit me aan bij de kritiek van Burbules (2000), Phillips (2000) en Matthews (2000). Ik neem 
hun conclusies over dat voor zover het constructivisme iets leert dat van belang is voor het onderwijs 
het zaken betreft die al zo oud zijn als de weg naar Rome, en dat het voor de rest juist kan leiden tot 
onderwijspessimisme omdat het gevaar te vallen in de valkuilen van het solipsisme verre van denkbeeldig 
is. Parenthetisering van de opvattingen van het constructivisme hoeven echter geen gevolgen te hebben 
voor de praktijk van het onderwijs. 

3.4.2.5.5  Constructivisme en Rhetorical Criticism

Burbules (2000: 313) tracht in het debat een middenpositie in te nemen. Hij zegt:
“…any criteria we could ever have will be socially formulated, negotiated, interpreted, and applied. 
Any assessments of warrant will be socially formulated, negotiated, interpreted, and applied. Any 
methods of inquiry will be socially formulated, negotiated, interpreted, and applied. 
Any description of an external world will be socially formulated, negotiated, interpreted, and applied. 
Thus, any knowledge claim will be socially formulated, negotiated, interpreted, and applied. For that 
matter, any account of epistemology will be socially formulated, negotiated, interpreted, and applied”.
Daarmee schurkt hij tegen het constructivisme aan. Met de veronderstelling dat ‘any knowledge claim 
will be socially formuled’ zijn we weer midden in de Sapir-Whorff problematiek1 beland: in hoeverre 
bepaalt taal het culturele wereldbeeld en in hoeverre bepaalt het culturele wereldbeeld de taal?
Op het eerste gezicht zou het Rhetorical Criticism naadloos in die opvatting passen. Door analyse en 
(de)constructie van het taalgebruik, en inzonderheid van metaforen en ideografen tracht het immers 
dieperliggende principes als Rhetorical Vision of Rhetorical Fiction bloot te leggen. Het gaat ervan uit dat 
een tekst een wereld in woorden representeert en dat door analyse van die woorden de gerepresenteerde 
wereld beschreven kan worden. Voorbeelden2 daarvan zijn Kenneth Burke (1970). The Rhetoric of 
Religion; Ernest G. Bormann. (1981); Harold Barrett (1974). Rhetoric of the People, Raphaël Draï 
(1981) Le pouvoir et la parole; Marc Angenot (1982) La Parole Pamphlétaire; Utz Maas (1984) Als 
der Geist der Gemeinschaft eine Sprache fand. Sprache im Nationalsozialismus. Het uitgangspunt 
van het Rhetorical Criticism en van retorica in het algemeen is dat met teksten, met woorden, een wereld 
gecreëerd wordt en dat op basis van de tekst alleen niet uit te maken valt of die wereld al of niet reëel is.

(1)   Daar kom ik op terug in par. 4.3.3.

(2)   Zie paragraaf 2.3
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3.4.2.5.6  Parenthetisering van het constructivisme

De vraag is of we het constructivisme nodig hebben voor het ontwikkelen van een bruikbare 
onderwijsfilosofie en didactiek. Uit de hiervoor geschetste geschiedenis van het reflectionisme is gebleken 
dat reflecteren op het eigen (leer)gedrag bepaald geen uitvinding van het constructivisme is, en dat ook 
uitgangspunten voor een verantwoord onderwijsleerproces al zo oud zijn als de weg naar Rome. Ook Kok 
(2003: 43-44) accepteert dat:
“Overigens zijn, los van het constructivisme, in de praktijk van het onderwijs al veel eerder benaderingen 
ontwikkeld waarin uiteenlopende elementen die bij de latere constructivistische filosofie passen, al 
concreet vorm kregen: denk onder andere aan de Reformpedagogen als Dewey, Montessori, Freinet, die 
elk wel een of meer van de hier genoemde elementen in hun onderwijs opnamen.”
Natuurlijk ging het het bestek van zijn rede te buiten om te analyseren wie van de genoemden dan precies 
welke elementen heeft opgenomen. Maar het zou eigenlijk wel nodig zijn omdat alleen dan duidelijk zou 
kunnen worden wat dat zogenaamde constructivisme dan echt voor nieuws gebracht heeft, anders dan 
om Matthews (2000) te citeren en te parafraseren: oude (goede) wijn in nieuwe (slechte) zakken.
Deze voorbeelden mogen volstaan om mijn opvatting te staven dat het constructivisme niets nieuws 
heeft te bieden. Uiteraard willen we niet het kind met het badwater weggooien. Als de constructivisten 
pogingen tot onderwijsverbetering presenteren als eigen nieuwe vindingen, zegt dat niets ten nadele van 
die pogingen tot onderwijsverbeteringen. En wellicht is het constructivisme met zijn teruggrijpen op 
oudere ideeën en met name die van de zestiger en zeventiger jaren wel een noodzakelijk reactie op de 
inhoudelijke en organisatorische verstarring van de tachtiger en negentiger jaren. Dat zou alleen maar 
toe te juichen zijn. De noodzaak om te reflecteren op het persoonlijk leren staat met het constructivisme 
volop in de belangstelling. 

3.4.2.6  Retorisch reflectionistische periode: de eerste millenniumjaren

Hiervoor heb ik al gezegd dat het uitgangspunt van het Rhetorical Criticism en van retorica in het 
algemeen is dat met teksten, met woorden een wereld gecreëerd wordt. Het gaat haar er alleen maar om 
welke woorden er gebruikt worden om de wereld-in-woorden te creëren, en welke constanten en patronen 
er in dat woordgebruik aanwezig zijn, diachroon en synchroon. 
Als een opleiding het belangrijk vindt dat studenten reflecteren op hun ervaringen, bijvoorbeeld in de 
schoolstage school, dan is het ook de taak van de opleiding de studenten te leren reflecteren, zowel op de 
wereld die in woorden weergegeven moet worden als op de woorden die die wereld moeten weergeven. 
Dat komt er op neer dat de taak van de opleiding is:‒  het object van het reflecteren duidelijk te definiëren;‒  dat reflecteren duidelijk te definiëren;‒  dat reflecteren duidelijk te operationaliseren in verschillende fases;‒  de verslaggeving van dat reflecteren duidelijk te structureren in verschillende vormen van taalverkeer;‒  het retorisch proces van de verslaggeving in elke onderscheiden vorm duidelijk te structureren en te 
operationaliseren;
en daarbij moet de opleiding uiteraard de gewone belangrijke onderwijskundige principes hanteren: 
(Corjanus & Pauw, 2001, Alkema e.a., 2006)1:‒  aansluiten bij het bekende‒  aansluiten bij de belevingswereld van de student‒  aansluiten bij het niveau van de student (adaptief leren)‒  zelfwerkzaamheid bevorderen‒  eigen onderzoek bevorderen‒  sociaal leren bevorderen‒  strategisch leren bevorderen‒  interactie bevorderen.

(1)   Zie ook de uitgangspunten van interactief taalonderwijs van het Expertisecentrum 
Nederlands, o.a. in Verhoeven e.a. (1999). Lees voor student: leerling.
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Voor de operationalisering van de reflectie op basis van retorische procedures bezig ik de term retorische 
reflectie. Die is nieuw in zoverre dat bestaande procedures, zoals die van Korthagen, de onderscheiden 
vormen behandelen als ‘gesunkenes Kulturgut’, dus als zaken die iedereen wel weet. Uit onze analyses 
moge blijken dat die veronderstelling gemakkelijk gefalsifieerd kan worden.
Hoe die retorische reflectie dan precies gestalte krijgt, dat is onderwerp van de volgende hoofdstukken.

3.4.3  Historische bouwstenen voor de omschrijving van reflecteren

Wat heeft mijn historisch onderzoek naar reflecteren nu opgeleverd? Ik zal per periode aangeven wat ik 
over wil nemen. 

1. proto-reflectionisme: de vijftiger jaren
Uit deze periode neem ik over de noodzaak tot reflectie op het eigen bewustzijn. Onder de naam 
introspectie wordt dit gepropageerd in de jaren vijftig niet alleen om zelfkennis op te doen, maar ook om 
ánderen beter te leren kennen en begrijpen. 
Reflecteren leidt tot zelfkennis en tot het beter leren kennen en begrijpen van anderen
2. creatief-reflectionisme: de zestiger jaren
Uit deze periode neem ik het principe van de creatieve reflectie over: creatieve reflectie construeert en 
ontwerpt een nieuwe werkelijkheid verwijzend naar de ‘echte werkelijkheid’.
Reflecteren is een creatief proces
3. ideologisch-reflectionisme: de zeventiger jaren
Uit de jaren zeventig neem ik over de noodzaak tot reflectie op de relatie mens-maatschappij en onderwijs-
maatschappij, overigens geheel in de retorische traditie zoals ingezet bij Isocrates en Quintilianus. Dit 
aspect neem ik op als: wereldbeeld.
Reflecteren op het wereldbeeld leidt tot verandering
4. utilitair-reflectionisme: de tachtiger jaren 
Uit deze periode neem ik over de noodzaak tot systematische reflectie 
Reflecteren heeft een utilitair doel
5. constructivistisch-reflectionisme: de negentiger jaren tot heden
Uit deze periode neem ik over de noodzaak tot reflectie op het persoonlijk leren.
Reflecteren vergroot het persoonlijk leren
6 retorisch-reflectionisme: de eerste millenniumjaren
Uit deze periode neem ik over de noodzaak tot het aanleren van retorische reflectie.
Reflecteren moet aangeleerd worden volgens retorische principes

Vervolgens zal ik deze historische bouwstenen toevoegen aan mijn eerder verzamelde bouwstenen 
en onderzoeken in hoeverre deze historische bouwstenen iets wezenlijk nieuws toevoegen aan mijn 
omschrijving van reflecteren, dan wel ondersteunend zijn voor reeds eerder opgenomen bouwstenen. 

Hier volgt het overzicht van de tot nu toe gevonden bouwstenen voor een didactisch bruikbare 
omschrijving van reflecteren1.

Voorwaarde‒  *reflecteren moet aangeleerd worden volgens retorische principes, het gaat om nadenken en om het 
taalgebruik;
Thema (‘welke interpretatie’)‒  reflecteren is een reflexief proces;‒  reflecteren is zich reflecteren;‒  reflecteren is een denkproces;‒  reflecteren is structureren;‒  reflecteren is een bewuste activiteit;

(1)   De nieuwe bouwstenen duid ik aan met een *.
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‒  reflecteren houdt ook rekening met historische, maatschappelijjke*, culturele en politieke waarden als 
aspecten van het wereldbeeld;‒  reflecteren is een (subjectief) onderzoek van iemands’ antwoorden, opvattingen en veronderstellingen 
in het licht van de situatie;
Object (‘het waarop’)‒  reflecteren heeft als object de persoon van de reflectant in relatie tot de omgeving;
Doel (‘het waartoe’)
 ‒  reflecteren leidt tot het vergroten van het inzicht in de eigen situatie met als gevolg handhaving of 
verbetering van die situatie;
Motief (‘het waarom’)‒  reflecteren bevordert het leren;‒  *reflecteren vergroot het persoonlijk leren;‒  *reflecteren leidt tot zelfkennis en tot het beter leren kennen en begrijpen van anderen;‒  *reflecteren heeft een utilitair doel;
Proces (‘het hoe’)‒  reflecteren vraagt om een systematische benadering;‒  tijdens het reflecteren roept de reflectant in gedachten situaties op;‒  *reflecteren is een creatief proces;
Oorzaak (‘het waardoor’)‒  reflecteren wordt uitgelokt door een opvallende situatie of ervaring; er is iets wat je treft;
Product (genre)‒  reflecteren heeft een product, bijvoorbeeld de reflectie als mondelinge opbrengst en
het reflectieverslag als schriftelijke opbrengst.
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3.5  Reflecteren is nadenken

3.5.1  Over taal, denken en werkelijkheid

Tot nu toe is een aspect van mijn omschrijving onderbelicht gebleven, dat is het nadenken. In mijn 
omschrijving heb ik opgenomen dat reflecteren een denkproces is, het is een (subjectief) 
onderzoek van iemands’ antwoorden, opvattingen en veronderstellingen in het licht van de situatie. 
In deze paragraaf zal ik nader ingaan op het (na)denken. Daartoe bespreek ik enkele publicaties die over 
de relatie taal en denken gaan. Het is uitdrukkelijk niet mijn bedoeling de hele complexe problematiek 
van die relatie taal-denken aan te orde te stellen. Ik probeer de relatie taal-denken te belichten vanuit mijn 
pogen te komen tot een didactisch bruikbare omschrijving van reflecteren.
Studenten moeten reflectieverslagen schrijven, verslagen die de weergave zijn van het proces van reflecteren 
of van het resultaat daarvan: de reflectie. Die verslagen vormen de weergave in taal van een denkproces 
dat minstens voor een deel ook in taal zal zijn verlopen. Voor een deel, want de relatie tussen taal en 
denken is zeer complex en nog steeds niet afdoende beschreven en verklaard1. Het zou uitsluitend een 
kwestie van opsommen zijn om hier een groot aantal auteurs te behandelen die zich met die problematiek 
hebben bezig gehouden, van Bühlers (1933) indeling van de functies van taal als ‘Ausdruck’, ‘Appell’ und 
‘Darstellung’ of die van Jakobson in ‘poëtisch’, ‘fatisch’ en ‘metatalig’ tot de opvattingen van Vygotsky, 
Chomsky, Skinner of lateren toe. In deze paragraaf kan ik dan ook niet meer doen dan enkele aspecten 
van die complexe verhouding behandelen zonder de pretentie hier nieuwe inzichten te presenteren.
In grote lijnen staan hier twee opvattingen naast en tegenover elkaar. De ene meent dat denken altijd door 
taal gebeurt, de andere dat er ook een pre-talig of extra-talig denkproces bestaat, een denken in beelden, 
geluiden, sensaties2 dat eventueel later in een talige vorm gerepresenteerd kan worden zoals omgekeerde 
een talige vorm van denken zijn pendant kan vinden in beelden, geluiden en sensaties. Slobin (1971: 102) 
toont aan dat noch taalgebruik noch taal gelijk staat aan denken en geeft ter adstructie een citaat uit een 
geschrift van Albert Einstein dat te mooi is om hier niet weer te geven:

“The words of the language, as they are written or spoken, do not seem to play any role in my mechanism 
of thought. The psychical entities which seem to serve as elements in thought are certain signs and more 
or less clear images which can be “voluntarily” reproduced and combined.
There is, of course, a certain connection between those elements and relevant logical concepts. It is also 
clear that the desire to arrive at logically connected concepts is the emotional basis of this rather vague 
play with the above mentioned elements. But taken from a psychological viewpoint, this combinatory 
play seems to be the essential feature in productive thought — before there is any connection with logical 
construction in words or other kinds of signs which can be communicated to others.
The above mentioned elements are, in my case, of visual and some of muscular type. Conventional words 
or other signs have to be sought for laboriously only in a secondary stage, when the mentioned associative 
play is sufficiently established and can be reproduced at will… In a stage when words intervene at all, they 
are, in my case, purely auditive, but they interfere only in a secondary stage as already mentioned”.
Sandywell (1996)3 is in het voorafgaande al enige malen ter sprake gekomen. Hij onderzoekt in zijn 
belangrijke studie reflexiviteit in relatie tot wat hij noemt de Crisis of Western Reason en behandelt 
op  ‘logologische’ wijze de oorsprongen van theorievorming in Europa in de ‘archaic age’. Daarbij gaat 
hij uitvoerig in op de rol van taal en denken bij die ontwikkelingen. Volgens hem zijn de verschillende 
opvattingen over de relatie tussen taal en denken het creatieve gevolg van sociale en retorische operaties 
middels reflectie. Reflectie op een gebruik of handelingsverloop creëert categorieën van een hogere orde. 

(1)   Voor een beknopte behandeling van de relatie taal-denken bij de ontwikkeling van 
kinderen zie: Furth, Hans G. (1977). Die Rolle der Sprache beim Denken, p. 165-179 in 
Wenzel, Ursula & Hartig, Matthias. Sprache - Persönlichkeit - Sozialstruktur. 

(2)   Zie bijvoorbeeld: De Rougemont, Dennis (1936). Penser avec les mains, 
of het hoofdstuk ‘Denken in beelden’ in Blok (1967).

(3)   In het volgende parafraseer ik in grote lijnen Sandywell (1996: 72-92, Chapter 1: Mimesis: 
rhetorics of representation; Paragraph 2: Four metarhetorical views of language).
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Zo kunnen de verschillende theorieën waarmee taal en taalgebruik tot voorwerp van studie worden 
gemaakt, teruggevoerd worden op verschillende maatschappelijke praktijken. Maar geen van die 
theorieën heeft absolute geldigheid, het zijn pogingen tot overtuigende ‘constructs’ om maatschappelijke 
opvattingen te kanaliseren en op die manier kennissystemen te ontwikkelen.
Van oudsher zijn filosofen geobsedeerd geweest door de problemen van die relatie. Sandywell (1996), 
die ik voor het volgende parafraseer, onderscheidt vier ‘meta-retorische’ opvattingen van taal: taal als een 
spiegel van de werkelijkheid, taal als instrument, taal als een communicatief middel of medium en taal als 
energie, expressie en productieve kracht. Daarbij tekent hij nadrukkelijk aan dat er talloze overlappingen 
bestaan. 

3.5.1.1  Taal als een spiegel van de werkelijkheid

Deze opvatting sluit het dichtst aan bij het oorspronkelijke begrip reflectie want het berust op de metafoor 
van de spiegel, meervoudige spiegels en imitatie op basis van (be)spiegeling. De kern is: Taal is een spiegel 
die bestaande elementen uit de werkelijkheid (‘werkelijkheden’) reflecteert of nabootst. Wat taal doet is 
de inrichting van de wereld noemen, weergeven en spiegelen.
Dat komt er dus op neer dat taal de Wereld weerspiegelt. In deze opvatting bestaat er voorafgaande aan 
de taal een ordening van ‘werkelijke zaken’ met essentiële eigenschappen. En taal (zij het onder de naam 
van ‘gedachte’, ‘grammatica’ of ‘kennis’) is daar de reflector van, weerspiegelt die ordening. De namen van 
de dingen in de buitenwereld zijn beelden daarvan. Taal is dus een systeem van namen voor zaken die 
buiten de taal en menselijk ingrijpen bestaan. Of in de formulering van Plato: “een naam is naar blijkt een 
vocale imitatie van datgene dat geïmiteerd wordt en degene die met zijn stem imiteert benoemt datgene 
wat hij imiteert” (Kratylos)1.
Het probleem hierbij is natuurlijk wat dan de relatie is tussen enerzijds naam en anderzijds zaak, enerzijds 
woorden en anderzijds dat waarnaar ze verwijzen. De achterliggende veronderstelling, al bij Aristoteles 
terug te vinden, is deze: ‒  Gesproken taal is een verwijzende weergave van dingen die gedacht worden, en geschreven taal is een  
 verzameling symbolen voor de gesproken woorden. ‒ Mensen beschikken over een universeel en gelijkelijk functionerend brein waardoor iedereen op  
 dezelfde manier denkt2 (De Interpretatione 1.16a3-4).
Sandywell ziet als basis van de complexe Platonische en Aristotelische opvattingen een populair taalmodel 
met de volgende ontogenese:
1. Eerst heb je dingen (essenties);
2. Correcte gesproken taal geeft de dingen weer;
3. Geschreven taal is een weergave van die gesproken taal;
4. Juiste wetenschap komt overeen met de essenties;
5. Een waarheidsgetrouwe tekst is eenduidig, contextvrij, en heeft een algemeen geldig algoritme van 
zaken.
Waarheidsgetrouwe teksten zijn teksten die gesteund worden door bewijzen en die de structuren van de 
werkelijkheid weergeven zoals die gezien wordt door alle terzake kundige en competente waarnemers. 
De teksten moeten ook belangeloos zijn in die zin dat de spreker er naar streeft zichzelf weg te cijferen 
uit de tekst om de feiten voor zichzelf te laten spreken. Dat soort teksten zouden we tegenwoordig vooral 
vinden in de natuurwetenschappen. 
Denken bepaalt de taal3. En taal vervult zijn taak als we een correct en doorzichtig beeld van de 
werkelijkheid krijgen gezien vanuit een soort van kosmisch Oog.
Het bezwaar tegen deze taalopvatting is volgens Sandywell dat zij voorbijgaat aan het gegeven dat taal per 

(1)   Plato’s dialoog tussen Socrates en Kratylos geldt als het begin van de Europese taalfilosofie. De vraagstelling 
is of de taal een systeem van conventionele, willekeurige tekens is of dat er een natuurlijk verband bestaat 
tussen teken en betekende. Sandywell gebruikt Dialogues (Oxford 1953) en de Penguinedities.

(2)   Een gedachte die ook ten grondslag ligt aan de competence-theorie van Chomsky.

(3)   Net het tegenovergestelde dus van de Sapir-Whorf visie die zegt dat de taal het denken 
bepaalt. In het volgende schijnt Sandywell zich bij die visie te willen aansluiten.
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se ipso de afbeelding van de werkelijkheid alleen maar kan deformeren, omdat ze nooit de materiële kloon 
van die werkelijkheid kan zijn. De ontwikkeling van de wetenschap is niet zozeer een ontwikkeling van 
de interpretatie van feiten uit de werkelijkheid, maar de ontwikkeling van teksten over de veronderstelde 
structuur van die (veronderstelde) feiten. Aangezien mensen in verschillende (taal)gemeenschappen 
leven, kunnen ze niet anders dan gebruik maken van bestaande gepreformeerde thematische concepten, 
denkschema’s, paradigma’s en veronderstelde toehoorders, alles bepaald door traditie en mode. 

3.5.1.2  Taal als een instrument

Ook deze opvatting gaat terug op Plato: “een naam is dus een soort van instrument” (Kratylos 388 A-B). 
Taal is een communicatiewerktuig en de woorden zijn de middelen daarvan. Het gaat er niet om wat het 
vóórstelt, maar om wat je er mee kunt doen. Maar als taal een instrument is, dan zouden er misschien ook 
andere instrumenten bestaan die in bepaalde situaties meer geschikt zouden zijn om het doel te bereiken, 
zoals de computer, muzieknotatie, formele systemen, symbolensets etc. In de Platonische opvatting is 
taal een ‘organon van organons’, een mechanisme dat talloze andere instrumenten kan genereren. Of in 
bewoordingen van Chomsky: “taal is een generatieve procedure die er voor zorgt dat gearticuleerde en 
gestructureerde uitingen van het denken vrijelijk geproduceerd en begrepen kunnen worden” (Sandywell, 
1996: 83). En de functies van taal zijn divers genoeg om de wereld en zijn velerlei aspecten te kunnen 
hanteren. De verschijningsvormen van taal zijn alleen maar weergaven van onderliggende dieptestructuren 
van denkprocessen en het doel van taalstudie is het mechanisme van de geest bloot te leggen. Vóórdat taal 
een ‘speculum mentis’ kan zijn, bestaat hij als een systeem van generatieve structuren.

3.5.1.3  Taal als een communicatief middel of medium

In deze opvatting is taal een handig communicatief voertuig, kanaal, of overdrachtssysteem dat 
betekenis, boodschappen, informatie en kennis vervoert. Taal is een systeem van tekens dat dient als 
een communicatiemiddel. Dus vóórdat taal een spiegel van de werkelijkheid of een instrument van 
feiten kan zijn, is hij een communicatiemiddel tussen met elkaar overleggende subjecten, dat gebruik 
maakt van toevallig ontstane tekens1. Sandywell citeert hiervoor Locke: “the use, then, of words is to be 
sensible marks of ideas; and the ideas they stand for are their proper and immediate signification” (1996: 
85). Woorden of tekens vertegenwoordigen ideeën. Die tekens dragen de gedachten en bedoelingen 
van een spreker over naar de geest van een ontvanger. Maar dan impliceert taalgebruik ook kennis van 
andere complexe systemen: communicatie, communicatieve doelstellingen, grammaticale regels, sociale 
gebruiken, instituties en wat dies meer zij. Taal, of het nu morse code of filosofisch proza is, is gewoon 
een overdrachtssysteem waarlangs zinvolle tekens en boodschappen uitgewisseld worden tussen het ene 
brein en het andere. En het doel van het versturen is er voor te zorgen dat de andere partij de bedoelingen 
met een bepaalde uiting begrijpt of onderschrijft.
Deze opvatting van taal en taalgebruik vooronderstelt een set van bestaande lexicale objecten en 
contextonafhankelijk materiaal (betekenissen, ideeën, communicatieve inhouden, bedoelingen, gedachten 
etc.) die vervolgens in circulatie gebracht worden door concrete acties van individuele communicatie.
Sandywell ziet als probleem bij deze opvatting dat taal beschouwd wordt als een objectieve intermediair 
tussen personen die al denken, voelen, handelen vóórdat ze van dat medium gebruik gaan maken. 
Weliswaar worden gedachten overgebracht, maar we ervaren de wereld niet in taal en bestaan niet in 
taal. 
Sandywell citeert Dewey (1958: 170): “Through speech a person dramatically identifies himself with 
potential acts and deeds; he plays many roles, not in successive stages of life but in a contemperaneously 
enacted drama. Thus mind emerges”. Dus juist in contact met de ander en het andere ontwikkelt iemand 
zijn persoonlijkheid en zijn denkvermogen.

(1)   Arbitrary signs.
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3.5.1.4  Taal als energie, expressie, productiviteit

Tenslotte is er ook een opvatting die de nadruk legt op de magische, expressieve en interpretatieve 
mogelijkheden van taal om op symbolische wijze ervaringen weer te geven, te construeren en te genereren. 
Betekenissen, gedachten, kennis en werkelijkheid worden gevormd in en door het gebruik van taal. 
Individuele mensen zijn primair sociale wezens die betekenisvolle werelden creëren door hun ‘symbolic-
practical’ bezig zijn. De andere taalopvattingen halen reflectie uit hun sociaal verband en gaan uit van een 
gepreformeerde gedachtenwereld. Deze opvatting echter werkt taal uit als ‘expressieve zelf-ontwikkeling’. 
We vinden dit ook terug bij Benjamin Lee Whorf1 volgens wie taal organisatie aanbrengt in ervaringen. 
We zijn geneigd taal te beschouwen als alleen maar een techniek voor expressie, maar we moeten ons 
realiseren dat taal in de eerste plaats de stortvloed van gewaarwordingen classificeert en arrangeert met 
als gevolg een bepaalde orde in de wereld. Ook Edward Sapir is volgens Sandywell die mening toegedaan: 
“Languages are more to us than systems of thought transference. They are invisible garments that drape 
themselves about our spirit and give a predetermined form to all its symbolic expression”2. Hij had ook 
kunnen wijzen op de uitspraak van Sapir (1949: 14-15): “... dat taal en denken niet in strikte zin twee 
aspecten van dezelfde zaak zijn. In het gunstigste geval kan de taal slechts het uitwendige facet zijn 
van het denken op het hoogste, meest veralgemeende niveau van uiting in symbolen. Vanuit een ander 
gezichtspunt gezien: taal is primair een pre-rationele functie”3. “Dit ingewikkelde proces van wederzijdse 
beïnvloeding van taal en denken ziet men onder zijn ogen plaats vinden. Het instrument maakt het 
product mogelijk, het product verfijnt het instrument” (1949: 17).
Sandywell behandelt vervolgens de in dit onderzoek al eerder ter sprake gekomen Sapir-Whorf 
hypothese4: “taal is een “rijk” van onbewuste a priori structuren: de ervaren werkelijkheid wordt 
letterlijk geconstrueerd door de linguïstische conventies en verbale gewoontes van een gemeenschap”. 
Door taalverschillen ontstaan verschillende wereldbeschouwingen. Hoe mensen de wereld ervaren en 
begrijpen hangt af van wat een gemeenschap kan uitspreken en grammaticaal bevestigen en dat hangt af 
van de syntactische en semantische onderscheiden en beperkingen die eigen zijn aan hun taal. 
Daarmee staat deze taalopvatting lijnrecht tegenover die van de taal-als-spiegel van bestaande objecten 
en relaties. Immers, taal vormt die objecten en relaties op expressieve wijze. 

3.5.1.5  Taal als een collectief proces

Wellicht nog een vijfde opvatting vinden we bij Mercer (2006). Die beschrijft denken als een collectief 
proces5. Dat komt mijns inziens neer op een uitwerking van wat hierboven als derde en vierde opvatting 
behandeld is: taal als een communicatiemiddel en taal als energie, expressie en productiviteit. Hij is 
van mening dat grote intellectuele of artistieke prestaties het gevolg zijn van voorafgaande gezamenlijke 
inspanningen van verschillende samendenkende individuen en noemt als voorbeelden: literatuur, DNA 
en de songs van de Beatles. Samen denken vat hij op zoals samen praten, de een zegt/denkt iets, de anders 
zegt/denkt iets terug. Daarbij functioneert taal niet als simpel instrument voor gedachtenoverdracht: 
“Language has not been designed as a means for transmitting ideas in a precise, unchanged form from one 
individual brain to another” (p. 5). Taal construeert gedachten, ideeën in die zin dat spreker en luisteraar 
elk hun eigen voorstelling van de werkelijkheid kunnen creëren, die echter wel gedeeltelijk gedeeld is. De 
vraag naar het verband tussen taal en denken is dan ook problematisch: “Rather than asking ‘How, if 

(1)   Carroll, J.B. (ed). (1956: 55). Language, Thought, and Reality: Selected Essays of Benjamin Lee Whorf.

(2)   Sapir, E. (1971). Language: an introduction to the Study of Speech. Herdruk van de editie van 1921.

(3)   Sapir, Edward. (1949). Wat is taal? Inleiding tot de taalkunde. Voor Nederland bewerkt door A.L. 
Sötemann, p. 17 e.v. Enige ambiguïteit kan Sapir echter niet ontzegd worden, immers op p. 7 
definieert hij taal als: “een zuiver-menselijke en niet-instinctieve methode om gedachten, gevoelens 
en verlangens over te dragen door middel van een systeem van willekeurig voortgebrachte symbolen”, 
waarmee hij zich zou rangschikken in een van de hiervóór behandelde taalopvattingen.

(4)   Die, zoals al eerder gesteld, natuurlijk geen hypothese is, maar eerder een vermoeden.

(5)   Zie echter ook Halliday (1978: 1): “Language arises in the life of the individual 
through an ongoing exchange of meanings with significant others”.
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at all, does acquiring a language influence the way an individual thinks’, I want to address the question 
‘How do we use language to make joint sense of experience’” (p. 8). Met die laatste opmerking sluit hij 
wellicht aan bij de moderne variant van het begrip taalgemeenschap: het begrip ‘discourse community’. 
In navolging van Kress (1985) versta ik onder ‘discourse’: systematically-organised sets of statements 
which give expression to the meanings and values of an institution. Beyond that, they define, describe, 
and delimit what is possible to say (and bij extension – what to do or not) with the respect to the area 
of concern of that institution, whether marginally or centrally. A discourse provides a set of possible 
statements about that given area, and organizes and gives structure to the manner in which a particular 
topic, object, process is to be talked about” (Kress, 1985: 7). Een discourse community stelt vast wat 
binnen de gemeenschap geldt als ‘waar’ of ‘niet waar’, ‘ juist’ of ‘niet juist’ (Van de Ven, 2001). Bolhuis 
(2005) verwijst naar het concept van ‘community of practice’ van Wenger. Zij constateert onder meer 
dat volgens Wenger kennis sociaal wordt geconstrueerd binnen die communities of practice en dat het 
delen van ervaringen en taal hand in hand gaan. Leren is participeren in die community en zo de kans te 
krijgen zelf ervaringen op te doen én de taal te leren waarmee deze ervaringen kunnen worden uitgedrukt” 
(Bolhuis, 2005: 38).

3.5.2  De functie van taal in de taalgemeenschap van de pabo 

Dewey laat zien dat je juist in contact met de ander en het andere je je persoonlijkheid en je denkvermogen 
ontwikkelt. Taal is een communicatief middel. Met die taal moet je jezelf reflecteren, nadenken over jezelf 
en je omgeving door naar jezelf en naar je omgeving te kijken. In hoofdstuk 1 heb ik de taal van Maaike 
besproken: Maaike komt uit een kleine plattelandsgemeenschap in Salland waar ze gewend is dialect te 
spreken, ze beweegt zich al 17 jaar in die taalgemeenschap. Als eerstejaarsstudent van de pabo moet ze 
nog erg wennen aan het taalgebruik op de pabo met een specifiek onderwijskundig en vakinhoudelijk 
jargon.
Ik heb toen geconcludeerd dat van Maaike verwacht wordt dat ze haar eigen taal ondergeschikt maakt 
aan de taal die op de pabo gesproken wordt. In bovenstaand heb ik verhelderd dat een taalgemeenschap 
zich kenmerkt door linguïstische conventies en verbale gewoontes die een gezamenlijk perspectief op de 
werkelijkheid verwoorden (en construeren). Maaike moet, behalve de communicatieve functie van taal, 
ook de magische, expressieve en interpretatieve mogelijkheden van de taal van de nieuwe taalgemeenschap 
waar ze als eerstejaarsstudent in terecht is gekomen, verkennen en met behulp van die nieuwe taal de 
nieuwe gewaarwordingen zien en classificeren. 
In paragraaf 2.6 heb ik geconcludeerd dat studenten het concrete professionele taalgebruik van docenten 
en leraren moeten overnemen, willen ze zich als professional kunnen manifesteren. Dat houdt in dat 
ik niet alleen moet kijken naar de retorica van de individuele student, maar ook naar de retorica van de 
taalgemeenschap van studenten aan een pabo, van docenten aan een pabo en van leraren in het primair 
onderwijs, dus ook naar taal als collectief proces.
In diezelfde paragraaf heb ik verwezen naar de taalkringen van Van Ginneken (1913), die beschouwd 
kunnen worden als taalgemeenschappen. Het modernere begrip ‘discourse community’ is breder, er 
wordt niet alleen gekeken naar het woordgebruik in een taalgemeenschap, maar ook naar de relatie tussen 
taal en werkelijkheidsconstructie. Maaike moet niet alleen leren de taal van de docenten te spreken, maar 
moet ook hun kijk op onderwijs overnemen om ingevoerd te raken in hun taalgemeenschap om straks als 
professional, als lid van de beroepsgroep leerkrachten primair onderwijs, te kunnen functioneren. 
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3.5.3  Hoe denkt een student als hij reflecteert?

Bij welke opvatting over het verband tussen taal, denken en werkelijkheid hoort het reflecteren van de 
student als schoolse opdracht?
Uiteraard is het niet mogelijk met zekerheid vast te stellen hoe een student denkt als hij reflecteert. 
Andermans denkproces onttrekt zich nog aan onze waarneming, alleen resultaten en tussenresultaten 
in de vorm van enig product geven aanwijzingen. Hersenonderzoek heeft wel uitgewezen in welke 
hersengedeeltes bepaalde activiteiten zich moeten afspelen, maar wat daar dan precies gebeurt bij het 
leren van woordjes, het interpreteren van een tekst, het overwegen of een opdracht al of niet uitgevoerd 
zal worden, bevindt zich voorshands nog in een black box. Wel zou het wellicht mogelijk zijn studenten te 
vragen middels introspectie de onderscheiden fasen in hun denkproces te reconstrueren en daar middels 
enquête onderzoek naar te doen. Het is de vraag hoe betrouwbaar de resultaten van zo’n onderzoek 
zouden zijn, ongeachte normaalverdelingen of coëfficiënten.
Deze paragraaf draagt dus noodzakelijk een hoog speculatief karakter en berust voornamelijk op 
mijn eigen introspectie en op educated guesses. Maar als we met Plato mogen aannemen dat mensen 
op dezelfde manier denken (dat is wat anders dan dat ze hetzelfde zouden denken), en ik zelf door 
introspectie een juiste reconstructie kan maken, dan moet het resultaat acceptabel zijn – op zijn minst 
voor de leden van mijn taalgemeenschap. Als ik het hierna over ‘de student’ heb, dan bedoel ik mezelf, en 
ik kan dat doen omdat ik in het kader van de reflectielessen zelf ook een reflectieverslag heb gemaakt. Dit 
geheel in overeenstemming met de werkwijze van Practitioner Research. Dat ik dan misschien tevens een 
ideaalmodel ontwerp, moet ik dan maar voor lief nemen. Ik kom hier in het hoofdstuk over de didactiek 
overigens nog op terug. In grote lijnen zal het proces als volgt verlopen: 
De student heeft een lesvoorbereiding gemaakt, aantekeningen over de les en misschien een lesverslag. 
Hij neemt die door en krijgt daarbij beelden van hoe het ook weer was. Het zijn net als in het citaat van 
Einstein hierboven min of meer vage beelden, soms een woord, soms een zin. Zo vormt hij zich weer 
een indruk van de gang van zaken, een indruk die steeds helderder wordt, en waarvan hij de elementen 
ten slotte kan benoemen. Hij heeft een relatie gelegd tussen werkelijkheid en taal, zoals in de eerste 
taalopvatting.
Hij selecteert uit alle elementen er een of een paar die hem bijzonder treffen en stelt zich voor dat hij daar 
over gaat vertellen. Taal wordt een medium voor zijn gedachten, zoals in de tweede taalopvatting.
Hij stelt zich een publiek voor en weet dat hij zijn taalgebruik daarop moet aanpassen. Hij wil ze op de 
hoogte brengen van de elementen die hem getroffen hebben en hij wil het publiek (de lezer, de luisteraar) 
duidelijk maken waarom die hem getroffen hebben. Taal wordt een communicatiemiddel voor hem.
Maar hij selecteert, en plaatst de gebeurtenissen in een breder verband, hij voelt er emoties bij, hij kent 
er waarden aan toe. Hij kleurt de gebeurtenissen en creëert daarmee een nieuwe werkelijkheid, zijn eigen 
werkelijkheid die hij met anderen wil delen. En daarmee zit hij in de laatste vorm: taal als expressie en 
creativiteit.

3.6  Een tentatieve omschrijving van reflecteren voor de lerarenopleiding

Op basis van mijn verzamelde bouwstenen zal ik een nieuwe tentatieve omschrijving van reflecteren in 
onderwijsleersituaties formuleren.
Ik herhaal alle bouwstenen nog een keer:
Voorwaarde‒  reflecteren moet aangeleerd worden volgens retorische principes;
Het thema van reflecteren is:‒  een reflexief proces; zich reflecteren; een denkproces; structureren; een bewuste activiteit; houdt ook 
rekening met historische, culturele en politieke waarden als aspecten van het wereldbeeld; een (subjectief) 
onderzoek van iemands’ antwoorden, opvattingen en veronderstellingen in het licht van de situatie; 
Het object van reflecteren is: ‒  de persoon van de reflectant in relatie tot de omgeving;
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Het doel van reflecteren is: ‒  het vergroten van het inzicht in de eigen situatie met als gevolg handhaving of verbetering van die  
 situatie;
Het motief van reflecteren is: ‒  het bevordert het leren; het vergroot het persoonlijk leren; het leidt tot zelfkennis en tot het beter leren  
 kennen en begrijpen van anderen; het heeft een utilitair doel;
Het proces van reflecteren:‒  vraagt om een systematische benadering; de reflectant roept in gedachten situaties op; is een creatief  
 proces;
De oorzaak van reflecteren is:‒  een opvallende situatie of ervaring;
Het product van reflecteren is:‒  bijvoorbeeld de reflectie als mondelinge opbrengst en het reflectieverslag als schriftelijke opbrengst.

Reflecteren is in elk geval een denkproces, reflecteren is dus nadenken. Ik heb ook gezegd dat reflecteren 
een reflexief proces is, de student denkt dus na over zichzelf. Maar dat doet hij wel in relatie tot zijn 
omgeving en dat is de onderwijsleersituatie waarin hij iets doet met leerlingen. Dus zowel datgene wat de 
student doet, hoe hij dat doet, waarom hij dat doet moet in de omschrijving een plaats krijgen. 
Het doel is tot inzichten te komen, nieuwe inzichten of bestaande inzichten te consolideren. Die inzichten 
gaan over de student zelf, maar ook over zijn leerlingen. Maar er is meer. In een onderwijsleersituatie 
zal de student ook inzichten moeten opdoen over zijn eigen leren en zijn eigen ontwikkeling. En niet 
te vergeten over het leren en de ontwikkeling van zijn leerlingen. Deze inzichten ontwikkelen de 
professionele identiteit van de student. Dit is een belangrijk (achterliggend) leerdoel van reflectie. 
Er wordt in een van mijn bouwstenen nog een andere thema genoemd: historische, culturele en politieke 
waarden als aspecten van het wereldbeeld. Dit is voor een omschrijving wel een hele mond vol, ik wil 
het samenbrengen onder de noemer: in relatie tot je wereldbeeld.
Als ik mijn overwegingen in de vorm van een omschrijving weergeef, kom ik tot het volgende: 
Reflecteren is 
1. nadenken over 
 1.1 wat je 
 1.2 op wat voor manier gedaan hebt
  1.2a in onderwijsleersituaties en
 1.3 waarom je dat op deze manier gedaan hebt, 
2. met het doel tot (nieuwe) inzichten te komen; 
 2.1 inzichten in/over
  2.1.1 jezelf 
  2.1.2 en je eigen leren
  2.1.3 en ontwikkeling,
  2.1.4 in relatie tot je wereldbeeld,
 2.2 inzichten in/over
  2.2.1 je leerlingen
  2.2.2 en hun leren
  2.2.3 en ontwikkeling,
  2.2.4 in relatie tot je wereldbeeld.
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Laat ik nu eens gaan kijken of ik alle bouwstenen heb verwerkt. Ik heb van het doel van reflecteren slechts 
het eerste deel opgenomen: “reflecteren leidt tot het vergroten van het inzicht in de eigen situatie” maar niet 
het tweede deel: “met als gevolg handhaving of verbetering van die situatie”. In een onderwijsleersituatie 
geldt dat er gestreefd wordt naar verbetering. Het nadenken van de student moet hem iets opleveren, moet 
hem handvatten bieden voor verbetering. Ik gebruik weliswaar de term verbetering, maar tegelijkertijd 
wil ik aantekenen dat het ook heel mooi is als een student tot het inzicht komt dat hij het goed gedaan 
heeft, maar dan is het wel een gefundeerd inzicht. En in dat opzicht is het een verbetering. Aan mijn 
omschrijving wil ik daarom nog een derde punt toevoegen:
3. inzichten die handvatten bieden voor verbetering 

Achterelkaar wordt dit:
“Reflecteren is nadenken over wat je op wat voor manier gedaan hebt in onderwijsleersituaties en waarom je dat op 
deze manier gedaan hebt, met het doel tot (nieuwe) inzichten te komen; inzichten in/over jezelf en je eigen leren en 
ontwikkeling, in relatie tot je wereldbeeld; inzichten in/over je leerlingen en hun leren en ontwikkeling in relatie tot je 
wereldbeeld; inzichten die handvatten bieden voor verbetering”1

Een voorwaardelijke bouwsteen voor het reflecteren is dat reflecteren aangeleerd moet worden volgens 
retorische principes. Als reflecteren van belang is voor de lerarenopleiding dan moet deze activiteit 
aangeleerd worden, waarbij duidelijk aangegeven wordt welke denkactiviteit ermee bedoeld wordt, wat 
het beoogde effect is, op welke wijze die activiteit gestructureerd kan of moet worden, wat de eisen zijn 
die aan de weergave van die activiteit gesteld kunnen worden en op welke wijze beoordeeld kan worden 
of er inderdaad sprake is geweest van een reflecterende activiteit teneinde de student te kunnen helpen bij 
zijn voortgezette reflectie op zijn eigen handelen. 
Van dit proces van reflecteren moet een neerslag gemaakt worden in de vorm van een reflectieverslag. 
Dat betekent voor de student dat hij niet alleen in staat is zijn taalgebruik aan te passen aan dat van de 
docent, hij moet zich dit taalgebruik ook eigen maken en laten zien dat hij steeds meer gaat behoren tot 
de taalgemeenschap van de opleiding en haar docenten. 
Docenten stellen eisen aan de professionaliteit van de student en verwachten van hem dat hij na vier 
jaar onderwijs beoordeeld kan worden volgens de normen van de beroepsgroep. Die normen moeten 
geëxpliciteerd worden in de opdracht voor de student en moeten ook met hem meegroeien van het 
eerste jaar naar het vierde jaar. Deze complexe zaken zullen niet in een omschrijving van reflecteren 
gevat kunnen worden, maar moeten opgenomen worden in een didactiek van het reflecteren en van een, 
daarvan afgeleide, didactiek van het schrijven van een reflectieverslag. Ik vind dit zo belangrijk dat ik in 
hoofdstuk 5 de didactiek van het reflecteren met behulp van retorische principes uiteen zal zetten. 
Veel bouwstenen hebben betrekking op het proces van reflecteren, zijn procesbouwstenen. In mijn 
analyse van omschrijvingen heb ik geconstateerd dat er nauwelijks gesproken wordt over het proces. Het 
is ook lastig om dit proces onder te brengen in een omschrijving, daarom geef ik een aparte beschrijving 
voor het proces van reflecteren.

3.6.1  Het proces van reflecteren

Reflecteren is nadenken, de reflectant denkt doelbewust en systematisch na over wat hij, op welke manier 
en waarom gedaan heeft op zijn stage of op school. Dat doet hij door terug te kijken naar wat er is gebeurd. 
Hij maakt plaatjes in zijn hoofd van die gebeurtenissen, hij ziet fragmenten voor zich en hij hoort flarden 
van gesprekken. Hij vraagt zich af over welke gebeurtenis hij meer zou willen weten, bijvoorbeeld omdat 
hij niet precies begrijpt wat er gebeurde, omdat hem iets opviel, omdat iets hem trof, of omdat hij blij was 
met iets. Hij kiest een gebeurtenis en maakt hier een verhaal van waarin hij vertelt wat er gebeurd is, wie 
erbij waren, wat er gezegd en gedaan werd, waar het plaatsvond. Nu schrijft de reflectant op wat hem 
intrigeert in die gebeurtenis, dat is zijn onderwerp waar hij meer over wil weten. Hij voert een gesprek 
met zichzelf, waarbij hij de punten uit de omschrijving van reflecteren als eerste uitgangspunt neemt. Hij 
is dus zowel interviewer als ondervraagde. Hij geeft commentaar op wat hij verteld heeft. Hij schrijft 

(1)   In par. 5.6 pas ik deze omschrijving aan op basis van mijn praktijkonderzoek.
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enkele antwoorden op, hij zoekt iets op in literatuur, hij vergelijkt dat met zijn eigen antwoorden. Hij 
kijkt ook naar zijn onderwerp met de ogen van anderen, bijvoorbeeld zijn leerlingen, leraren, ouders, en 
zijn docent op de pabo. Hij onderzoekt welke verschillende wereldbeeldaspecten, dus maatschappelijke, 
culturele, ethische en/of politieke opvattingen, samenhangen met zijn onderwerp. 
Vervolgens moet dit nadenken tot een product leiden. Dat kan zowel een mondeling als een schriftelijk 
karakter hebben. Mondelinge vormen die in de literatuur genoemd worden zijn: reflectie, reflectiegesprek, 
schriftelijke vormen zijn verslag, een logboek, een essay, een brief, al of niet met autobiografische elementen. 
In het onderwijs komen zowel de mondelinge als schriftelijke vormen voor. De reflectievaardigheid van 
studenten wordt beoordeeld op basis van het reflectieproduct. Bij de mondelinge vormen vallen de 
activiteit en het product vrijwel samen, dat heeft ongetwijfeld ook zijn voordelen, maar maakt het lastig 
te beoordelen. Bij de schriftelijke vormen is er op zijn minst enige temporele afstand tussen activiteit 
en product, en is een tastbaar product het resultaat, dat meer gelegenheid biedt voor een zorgvuldige 
beoordeling. In hoofdstuk 5 zal ik in de vorm van een stappenplan aanwijzingen geven voor het schrijven 
van een reflectieverslag en zal ik ingaan op de beoordeling ervan.

3.6.2  Voldoet mijn tentatieve omschrijving van reflecteren aan de eisen van een   
   goede omschrijving?

Ik was op zoek naar een didactisch bruikbare omschrijving die ingaat op wat reflecteren is (‘welke 
interpretatie’), waarop gereflecteerd wordt (‘het waarop’), waartoe reflecteren dient (‘het waartoe’) en 
dus ook waarom we het reflecteren zo belangrijk vinden (‘het waarom’) en hoe reflecteren onderwezen en 
geleerd kan worden (‘het hoe’). Daarnaast is de vraag in welk tekstgenre (genus) dat proces z’n neerslag 
krijgt (‘het genre’).
Mijn omschrijving geeft aan‒ wat reflecteren is (welke interpretatie): nadenken over wat je op wat voor manier gedaan hebt in  
 onderwijsleersituaties en waarom je dat op deze manier gedaan hebt; ‒  waarop gereflecteerd wordt: op je, jezelf dus;‒  waartoe gereflecteerd wordt: met het doel tot (nieuwe) inzichten te komen; inzichten in/over jezelf en  
 je eigen leren en ontwikkeling, in relatie tot je wereldbeeld; inzichten in/over je leerlingen en hun leren  
 en ontwikkeling in relatie tot je wereldbeeld; ‒ waarom we het reflecteren zo belangrijk vinden: het geeft inzichten die handvatten bieden voor  
 verbetering.
Mijn omschrijving is op een paar punten onvolledig: zo heb ik het proces van reflecteren niet opgenomen 
in de omschrijving, maar apart beschreven. De didactiek van het reflecteren, een belangrijke voorwaarde 
wil het reflecteren slagen, zal ik eveneens als een zelfstandig onderdeel behandelen. De wijze waarop de 
neerslag van het reflectieproces in de vorm van een product tot stand komt, zal ik als apart onderdeel 
van de de didactiek van reflecteren opnemen, en wel als de didactiek van het reflectieproduct. Dat geldt 
eveneens voor de beoordeling van de reflectieproducten. 
Ten slotte moet ik de vraag beantwoorden of mijn omschrijving wel voldoet aan de eisen die aan een goede 
omschrijving gesteld mogen worden. Op grond van mijn retorische analyse van enkele omschrijvingen 
van reflecteren heb ik de omschrijvingen gekwalificeerd als colloquiaal, quasi-wetenschappelijk, ambigu, 
onvolledig en/of circulair. Hoe zit dat met mijn omschrijving? Ik zal nagaan of deze kwalificaties ook van 
toepassing zijn op mijn omschrijving.‒  colloquiaal
In mijn omschrijving gebruik ik geen alledaags taalgebruik dat tot misverstanden zou kunnen leiden.‒  quasi-wetenschappelijk
Ik heb geen barbarismen of verbalismen opgenomen in mijn omschrijving, maar duidelijke, begrijpelijke 
taal.‒  ambigu
De gebruikte termen zijn niet ambigu, niet voor meerdere uitleg vatbaar. Het lastige begrip ‘nadenken’ 
heb ik nader toegelicht.‒  onvolledig
Mijn omschrijving is op een paar punten onvolledig. De vragen naar ‘het hoe’ zijn te complex om in een 
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korte en bondige omschrijving op te kunnen nemen. In een zelfstandig onderdeel zal ik hierop ingaan. ‒  circulair
Mijn omschrijving bevat geen circulaire begrippen.
Ik kan dan ook concluderen dat mijn omschrijving noch colloquiaal, noch quasi-wetenschappelijk, noch 
ambigu, noch circulair is. Ook heb ik het gebruik van ideografen vermeden.
 
Ik kan concluderen dat ik een didactisch bruikbare omschrijving van reflecteren heb ontwikkeld die 
echter niet los gezien worden van de toelichting waarin het proces beschreven wordt. Daarnaast is 
een belangrijke voorwaarde dat studenten leren reflecteren. Een goede omschrijving van reflecteren 
presenteren, is slechts het begin; een goede didactiek gebaseerd op retorische principes is een noodzakelijk 
vervolg. Dat is het centrale onderwerp van hoofdstuk 6, maar eerst zal ik het begrip reflectieverslag nader 
verkennen in het volgende hoofdstuk.
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Vierde brief aan mijn studenten

Eindelijk weten we wat reflecteren inhoudt, ik herhaal mijn omschrijving nog een keer: “Reflecteren is nadenken 
over wat je op wat voor manier gedaan hebt in onderwijsleersituaties en waarom je dat op deze manier gedaan 
hebt, met het doel tot (nieuwe) inzichten te komen; inzichten in/over jezelf en je eigen leren en ontwikkeling, 
in relatie tot de je wereldbeeld; inzichten in/over je leerlingen en hun leren en ontwikkeling in relatie tot je 
wereldbeeld; inzichten die handvatten bieden voor verbetering”. 
Van jullie wordt nu verwacht dat je van dat nadenken een mooi verslag maakt, een reflectieverslag. Maar hoe 
ziet zo’n verslag eruit en aan welke eisen moet zo’n verslag voldoen? 
Een reflectieverslag is de weergave in verslagvorm van het denkproces dat we reflectie hebben genoemd. Dus 
kunnen we de inhoud ervan voor een deel afleiden uit de omschrijving van reflecteren. De reflectie heeft 
betrekking op wat je op wat voor manier gedaan hebt in onderwijsleersituaties en waarom je dat op deze manier 
gedaan hebt. 
Ook het doel van reflecteren is bekend: Het doel is tot nieuwe inzichten te komen: inzichten over het eigen 
leren en ontwikkeling van de student, ook in relatie tot de zijn wereldbeeld, en verder ook over het leren en 
de ontwikkeling van zijn leerlingen en hun leren en ontwikkeling in relatie met zijn wereldbeeld. We hebben 
ook gezien dat je bij het reflecteren (op) jezelf reflecteert, jouw opvattingen staan dan ook centraal, het gaat 
uiteindelijk erom dat je een betere leraar wordt, of nog mooier geformuleerd: dat je je ‘professionele identiteit’ 
steeds meer ontwikkelt. 
Die weergave van het denkproces moet in verslagvorm. Je schrijft het verslag voor je docent om hem te informeren 
of jij in staat bent te reflecteren en of jij tot bepaalde inzichten komt. Dat betekent dat jij je docent aan de hand 
van een situatie in de klas moet vertellen hoe het met jou gaat. Je vertelt over die situatie en over je kinderen en 
misschien ook over je mentor, of over ouders, zodat je docent zich een goed beeld kan vormen van die situatie, 
wat je in die situatie gedaan hebt, hoe je gehandeld hebt, waarom je dat gedaan hebt en tot welke inzichten je 
bent gekomen.
Zoals elk verslag, bestaat ook een reflectieverslag uit vijf delen: een opening, een middenstuk met een inleiding, 
een uitwerking en een conclusie of samenvatting en een afsluiting. Elk deel heeft een eigen karakter.
En dan nu over het taalgebruik. Je richt je in je verslag tot je docent. Dat betekent dat je je taalgebruik ook 
moet aanpassen aan je docent. Je kiest heel bewust voor pabotaal, dus taal met vaktermen en onderwijskundige 
begrippen. Door deze taal laat je zien dat je niet alleen die termen begrijpt, maar dat je ze ook kunt toepassen in 
een verslag van je gedachten over je stage.

Dit lezen jullie allemaal in het komende hoofdstuk. En als jullie willen weten hoe je dat allemaal moet doen, 
waar je mee moet beginnen, hoe je laat zien dat je je ontwikkeld hebt, dan moeten jullie gauw doorbladeren naar 
mijn vijfde brief. 
 



Hoofdstuk 4
Naar een theoretisch model voor reflectieverslagen
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4.0  Inleiding

N u er een didactisch bruikbare omschrijving van reflecteren ligt, kan ik me concentreren op het 
reflectieverslag. De aanleiding tot mijn onderzoek was de dagreflectie van Maaike. Mijn eerste 
indruk van die tekst was: een aardig verhaal, maar belangrijke elementen ontbreken. Haar 

dagreflectie was vooral een chronologische weergave van gebeurtenissen op die dag en leverde nauwelijks 
nieuwe inzichten op. Interessant is nu te achterhalen waarom deze tekst zo weinig resultaat oplevert. 
Ik heb in hoofdstuk 3 de dagreflectie geschaard onder het bredere begrip reflectieverslag. Verslagen 
kun je opvatten als een subgenre van de hoofdgroep teksten. Ze hebben eigen kenmerken die hen 
onderscheiden van andere teksten en kenmerken waarin ze overeenstemmen met andere teksten. Meestal 
vormen verslagen de weergave van een proces, soms van het product als resultaat van een proces. Een 
boekverslag is een weergave van het proces van het lezen van dat boek en van de bevindingen van dat 
leesproces. Een onderzoeksverslag is de weergave van het onderzoeksproces en van de uitkomsten ervan. 
Verslagen kunnen zowel schriftelijk als mondeling zijn. Mondelinge verslagen kunnen synchroon met de 
gebeurtenissen lopen, schriftelijke verslagen hebben het karakter van een weergave van een proces dat 
voorbij en afgesloten is. Ik beperk mij tot schriftelijke reflectieverslagen die een weergave moeten zijn van 
het proces van reflecteren en de uitkomsten ervan.
Ik wil weten wat voor type tekst een reflectieverslag is en welke kenmerken dit verslag heeft. Ik laat me 
bij dit onderzoek weer leiden door de communicatieve retorica. Zij levert mij de begrippen waarmee ik 
reflectieverslagen kan definiëren.

4.1  Retorica en het genre reflectieverslag

De constructie van een tekst omvat volgens de retorica vijf taken (zie par. 2.3): de redenaar/schrijver 
moet allereerst een onderwerp bedenken voor zijn rede en hiervoor materiaal verzamelen (inventio), 
hij moet vervolgens dit materiaal ordenen en een opbouw maken (dispositio) en de juiste formulering 
kiezen (elocutio). Daarna moet deze nog uitgesproken worden in het openbaar. De tekst moet eerst 
uit het hoofd geleerd worden (memoria) en daarna voorzien worden van de juiste gebaren en de juiste 
intonatiepatronen (actio en pronuntiatio). Bovendien moet de redenaar/schrijver in zijn voorbereiding 
ook betrekken wat hij wil bereiken met zijn tekst (doelstelling), in welke situatie de tekst uitgesproken 
zal worden (bijvoorbeeld locatie en tijdstip), voor welke soort tekst hij kiest (welk genre) en wat voor 
publiek naar de rede zal komen luisteren; hij moet zijn rede aanpassen aan de opleiding, leeftijd, smaak 
etc. van zijn publiek. Vooral de eerste drie taken zijn voor mijn onderzoek van belang. Ik wil deze drie 
taken nader uitwerken. Ik laat me daarbij leiden door auteurs die ik in mijn hoofdstuk over de klassieke 
en nieuwe retorica heb geïntroduceerd. Quintilianus is mijn belangrijkste klassieke retoricus. Ik betrek 
ook weer Lausberg (1960) bij mijn onderzoek. Hij heeft in de jaren zestig de klassieke retorica zeer 
minutieus beschreven en voor een breder publiek toegankelijk gemaakt. Lausberg bespreekt niet alleen 
de opvattingen van Quintilianus, maar ook die van bijvoorbeeld Aristoteles en Cicero. Ook zal ik weer 
twee hedendaagse retorici ten tonele voeren: James L. Kinneavy (1971) en Peter van Lint (1980). Beide 
auteurs hebben in de jaren zeventig en tachtig onderzoek gedaan naar genrekenmerken. Bij Kinneavy 
baseer ik me op A Theory of Discourse. The aims of Discourse. Kinneavy kan gerekend worden tot de 
nieuwe retorici, omdat hij gebruik maakt van retorische categorieën als doelstelling, logica, organisatie 
en stijl. Bij Van Lint baseer ik me vooral op Vormen van taalverkeer. Een elementaire inleiding in de 
leer van de verstandhoudingsmiddelen. Daarin behandelt hij: doelstelling, situatie, thema, organisatie, 
taalgebruik, aard van de werkelijkheid, aard van de signalen, interactie en personage. 
Voor een omschrijving van het begrip ‘verslag’ kan ik niet terugvallen op enige klassieke opvatting, 
ofschoon het verslag als zodanig ook bij de Romeinen al bekend was: Caesar’s De Bello Gallico is eerder 
te beschouwen als een (zeer gekleurd) ooggetuigenverslag dan als een historische verhandeling. Ook 
Kinneavy (1971) en Van Lint (1980) bieden niet veel houvast. Kinneavy geeft geen nadere omschrijving 
van verslag en Van Lint neemt de woordenboekomschrijving van verslag over: “mededeling omtrent 
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de toedracht van een gebeurtenis of van de toestand van iets” (1980: 208). Eggerer en Pröstler1 (1980) 
grenzen het af van het ‘Erlebnisbericht’ en van de ‘Beschreibung’ en noemen het een weergave van 
‘Ereignisse und Tätigkeiten’ Als ik Van Lint volg dan is een reflectieverslag: een mededeling omtrent 
de toedracht van het reflecteren of van de stand van zaken op basis van die reflectie en als ik Eggerer en 
Pröstler volg: een weergave van wat er bij het reflecteren gebeurt en van de activiteit van het reflecteren. 
Van Lint spreekt niet over de mate van subjectiviteit of objectiviteit, Eggerer en Pröstler verwachten 
van een verslag de grootst mogelijke objectiviteit. Aangezien het bij reflectieverslagen echter gaat om 
persoonlijke, dus subjectieve reflecties kan ik die eis niet overnemen. Een reflectieverslag nadert dan wat 
zij ‘Erlebnisbericht’ noemen.
Hoe verloopt nu de constructie van een reflectieverslag? In de inventiofase moet de redenaar/schrijver 
een onderwerp bedenken en materiaal verzamelen. In de inventiofase van een reflectieverslag moet de 
reflectant een onderwerp bedenken. Dat noem ik het thema. Het thema van de reflectieverslagen is de 
bezinning op de ontwikkeling van de (aspirant)leraar in relatie tot zijn klas en zijn wereldbeeld. In nauw 
verband met het thema staat de doelstelling die de reflectant met zijn te construeren tekst heeft.
Onder de dispositio zal ik niet alleen de feitelijke opbouw van een verslag verstaan, maar ook de keuze 
van een verslag als genre. Op basis van genretheoretische opvattingen in de communicatieve retorica en, 
als hoofdstuk daaruit, in de literatuurwetenschap, zal ik een reflectieverslag definiëren als subgenre van 
het genre verslag, te weten de resultante van o.a. een bepaalde inhoud, structuren en patronen.
Onder elocutio zal ik verstaan woordkeuze, zinsbouw, stijlfiguren, register en leesbaarheid.
Daarnaast zal ik een aantal dramaturgische aspecten in de beschouwing betrekken: situatie en personage, 
die niet in een van deze groepen vallen, maar wel beslissingen in elke groep kleuren of bepalen.
Om greep te krijgen op de reflectieve momenten ontwikkel ik een model, waarin inventio, dispositio 
en elocutio nader uitgewerkt en aangepast worden. Ik zal nu de onderscheiden, maar in de praktijk 
niet altijd scheidbare taken, aan een nader onderzoek onderwerpen2. Ofschoon de categorieën die ik ga 
hanteren min of meer ingeburgerd zijn in het spraakgebruik, hecht ik eraan ze zorgvuldig te definiëren 
en te plaatsen in een traditie3. 

4.2  Reflecteren als inventioprocedure. Doelstelling en thema

4.2.1  De doelstelling van het reflectieverslag

Volgens Lausberg (1960) is de hoofddoelstelling bij de retorica persuadere, overtuigen. De spreker 
wil zijn publiek ergens van overtuigen. Deze hoofddoelstelling kan opgesplitst worden in een aantal 
subdoelstellingen, namelijk docere (onderwijzen), delectare (vermaken) en movere (bewegen). Lausberg 
kiest echter een duidelijke positie door te beweren dat de hoofddoelstelling van de retorica persuadere 
is. Ik heb al eerder opgemerkt (zie paragraaf 2.3 en 2.4.1) dat ik het met deze beperking van retorica niet 
eens ben en een bredere opvatting van retorica huldig.
Over de subdoelstellingen docere, delectare en movere zegt Lausberg het volgende: “Hiervon richtet 
sich das docere an den Intellekt, während das delectare und das movere sich an das Gemüt wenden 
(...) Das docere (...) ist der intellektuelle Weg der persuasio, der besonders in der narratio und in der 
argumentatio eingeschlagen wird” (p. 140). “Das delectare bewirkt die (...) delectatio und dadurch die 
Sympathie des Publikums mit dem Redegegenstand (im Parteisinne der Redners) und mit dem Redner 
selbst” (p. 141). “Das movere (...) bewirkt eine (als solche nur momentane, wenn auch in ihrer Wirkung 
durchaus nachhaltige) seelische Erschütterung des Publikums im Sinne einer Parteinahme für die Partei 
des Redners” (p. 143).
Ik laat Quintilianus zelf hierover aan het woord (XII.10.59-61): “In principe zou het dan zo zijn, dat 
het eerste type speciaal geschikt is om te informeren, het tweede om emoties op te roepen, en dat derde, 

(1)   Eggerer en Pröstler (1980: 19) kunnen ook gezien worden als nieuwe retorici, gezien het 
gebruik van retorische categorieën als “Inhalt, Zweck, Adressat, Gattungen”.

(2)   In hoofdstuk 6 zal ik hiervoor het ‘cakewalkmodel’ introduceren.

(3)   Dat doe ik in het voetspoor van Poulakos (1993) Rethinking the History of Rhetoric, 
omdat daarmee de continuïteit en het brede kader zichtbaar worden.
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welke naam je er ook voor gebruikt, om het publiek te amuseren of, wat anderen zeggen, voor zich in te 
nemen; en bij het informeren past precisie, wanneer men de toehoorders voor zich probeert te winnen 
zou mildheid op haar plaats zijn, en voor het opwekken van emoties is kracht vereist. Daarom zullen 
uiteenzetting en bewijsvoering voornamelijk op dat fijne stijltype berusten, een type dat ook als men 
geen andere kwaliteiten toevoegt, aan zichzelf genoeg heeft. De middelste manier van spreken bevat meer 
metaforen en is aantrekkelijk door stijlfiguren, lieflijk door uitweidingen, zit muzikaal goed in elkaar en 
streelt het oor door haar sententiën; zij stroomt rustig als een rivier waarvan het water helder is maar 
door welig begroeide oevers overschaduwd wordt. Maar het derde type, dat rotsblokken meesleurt, ‘geen 
brug duldt’ en zelf zijn oevers bepaalt, zal, vol en bruisend, zelfs een rechter die tegenstribbelt meeslepen 
en hem dwingen zich stroomafwaarts mee te laten trekken. Zo’n redenaar zal doden tot leven roepen”, 
Uit beide citaten mag blijken dat de doelstelling van een tekst een belangrijke rol kan spelen bij het 
bepalen van het tekstgenre. Dat behandel ik hierna bij de tekstorganisatie.
Het doel van reflecteren is tot (nieuwe) inzichten te komen. Die moeten er ook in staan. En niet alleen 
inzichten over het eigen leren en de ontwikkeling van de student, ook in relatie tot zijn wereldbeeld, en 
tevens over het leren en de ontwikkeling van zijn leerlingen en hun leren en ontwikkeling, ook weer in 
relatie met zijn wereldbeeld.
Zoals ik in hoofdstuk 3 heb beschreven, is de reflectiehype mede kunnen ontstaan door de opkomst van het 
constructivisme. Zelf zie ik weinig heil in het constructivisme, het heeft zijn pretenties niet waargemaakt. 
Dat neemt niet weg dat het een aantal belangrijke oude leerprincipes en systemen geïncorporeerd heeft, 
zoals de mathetiek die het herontdekt heeft. Als complement van didactiek als ars docendi, is mathetiek 
de kunde van het leren, de ars discendi, zoals ontwikkeld door Comenius. Hoofdmomenten zijn daarvan, 
naast het principe van de herhaling van leerstof, de zelfontdekking door de leerling en de waarde van 
construerende activiteiten (Papert, 1993). In het reflecteren en het reflectieverslag zoals ik dat zie, zijn 
beide componenten duidelijk aanwezig: de student ontdekt zelf zijn plaats in zijn wereld en geeft daar 
vorm aan in de constructie van een verslag volgens het bouwplan van de retorica. 

4.2.2  Het thema van het reflectieverslag

De inhoud van het reflectieverslag, dus het thema ervan, kan afgeleid worden van mijn gebruiksomschrijving 
van reflecteren die ik in hoofdstuk 3 op basis van literatuuronderzoek voor de onderwijspraktijk ontwikkeld 
heb. Ik heb reflecteren omschreven als: “Reflecteren is nadenken over wat je op wat voor manier gedaan 
hebt in onderwijsleersituaties en waarom je dat op deze manier gedaan hebt, met het doel tot (nieuwe) 
inzichten te komen; inzichten in/over jezelf en je eigen leren en ontwikkeling in relatie met je wereldbeeld 
en inzichten in/over je leerlingen en hun leren en ontwikkeling in relatie tot je wereldbeeld; inzichten 
die handvatten bieden voor verbetering”. De elementen  van deze omschrijving moeten terugkomen als 
thema van het reflectieverslag.
Een reflectieverslag is een weergave van het denkproces. De nieuwe omschrijving van reflecteren geeft al 
aan wat de inhoud is van het verslag. Hiervoor heb ik het proces van reflecteren beschreven, dat levert ook 
stof op voor de inhoud van het reflectieverslag. 

Het proces van reflecteren
Reflecteren is nadenken, de reflectant denkt doelbewust en systematisch na over wat hij, op welke manier 
en waarom gedaan heeft op zijn stage of op school. Dat doet hij door terug te kijken naar wat er is gebeurd. 
Hij maakt plaatjes in zijn hoofd van die gebeurtenissen, hij ziet fragmenten voor zich en hij hoort flarden 
van gesprekken. Hij vraagt zich af over welke gebeurtenis hij meer zou willen weten, bijvoorbeeld omdat 
hij niet precies begrijpt wat er gebeurde, omdat hem iets opviel, omdat iets hem trof, of omdat hij blij was 
met iets. Hij kiest een gebeurtenis en maakt hier een verhaal van waarin hij vertelt wat er gebeurd is, wie 
erbij waren, wat er gezegd en gedaan werd, waar het plaatsvond. Nu schrijft de reflectant op wat hem 
intrigeert in die gebeurtenis, dat is zijn onderwerp waar hij meer over wil weten. Hij voert een gesprek 
met zichzelf, waarbij hij de punten uit de omschrijving van reflecteren als eerste uitgangspunt neemt. Hij 
is dus zowel interviewer als ondervraagde. Hij geeft commentaar op wat hij verteld heeft. Hij schrijft 
enkele antwoorden op, hij zoekt iets op in literatuur, hij vergelijkt dat met zijn eigen antwoorden. Hij 
kijkt ook naar zijn onderwerp met de ogen van anderen, bijvoorbeeld zijn leerlingen, leraren, ouders, en 
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zijn docent op de pabo. Hij onderzoekt welke verschillende maatschappelijke, culturele, ethische en/of 
politieke opvattingen samenhangen met zijn onderwerp. 

Het gaat niet om primaire ervaringen als leuk en moeizaam. Het gaat erom wat er leuk en moeizaam is 
en waarom het leuk en moeizaam is met het doel tot inzichten te komen. Theoretische kennis is hierbij 
belangrijk.

4.3  De opbouw van het reflectieverslag: de dispositio

4.3.1  De opbouw op zichzelf

Voor het begrip dispositio staan tegenwoordig woorden als opbouw, structuur of organisatie van een 
tekst. Over de ordening van de stof, de dispositio, spreekt Lausberg (1960) maar kort1. Hij omschrijft 
dispositio als: “die Ordnung der in der inventio gefundenen Gedanken im Hinblick auf die der eigenen 
Partei dienende utilitas” (p. 241). De functie van de dispositio is “die Aufteilung eines Ganzen” (p. 241). 
Lausberg geeft een aantal indelingsmogelijkheden: een tweedeling, een driedeling en twee verschillende 
vierdelingen (p. 241-244). Het principe van de utilitas (het algemeen of individuele nut) kan op twee 
verschillende manieren in de tekst tot uiting komen, namelijk als ordo naturalis en als ordo articifialis. 
Als ‘ordo naturalis’: “gilt die von Natur gegebene oder durch Gewöhnung als von Natur gegeben 
angesehene Ordnung” (p. 245). Dit ordeningsprincipe leidt tot de volgende organisatie: exordium – 
narratio – argumentatio – peroratio. De ‘ordo artificialis’: “besteht in der durch die Rücksicht auf die 
utilitas bedingten absichtlichen (‘kunstvollen’) Abweichung von ordo naturalis” (p. 247). Daarmee is 
de mogelijkheid gegeven tot allerlei varianten in de hoofdindeling. Lausberg somt voorts wel een aantal 
andere varianten op, maar ordent ze verder niet, mogelijk omdat hij het begrip ‘Ordnung’ beperkt tot 
geleding. Misschien is een verdergaande systematisering in de varianten van de ordo artificialis mogelijk 
met behulp van organisatieprincipes als hiërarchie en functie of retorisch-communicatieve principes als 
strategie, taktiek, manoeuvre of zelfs taalfilosofische concepten als taalhandelingen. Op een deel van 
deze problematiek kom ik terug in par. 4.3.2 en 4.4.1. De organisatie is een tekstintern element en is 
direct zichtbaar in de tekst.
Met ‘organization’ refereert Kinneavy (1971: 151) aan de klassieke dispositio. Een nauwkeurige 
omschrijving van dit tekstkenmerk ontbreekt. Uit de index blijkt echter dat “Entrance; Introduction; 
Confirmation; Confutation; and Conclusion” de verschillende onderdelen zijn waaruit een tekst 
opgebouwd kan zijn.
Ook Van Lint (1980: 271) verwijst naar de dispositio: “Met organisatie bedoelen we de volgorde waarin 
de gegevens gepresenteerd worden, de hiërarchie van die gegevens onderling en de functie ervan tegenover 
elkaar”.
Al volgens Quintilianus hoort er in de tekst een duidelijke geleding te zijn. De ordening is sterk afhankelijk 
van het beoogde doel. “De ene partij acht het voordeliger het ene punt als eerste aan de orde te stellen, de 
andere haalt liever iets anders naar voren: anders zou de aanklager steeds de volgorde van alle pleidooien 
bepalen” (VII.1.3). Quintilianus heeft zelf ook een voorkeur: “Ik zal dan ook weergeven – en ik heb 
daar nooit een geheim van gemaakt – welke handelwijze ik zelf altijd heb gevolgd: mijn inzichten zijn 
deels gebaseerd op het onderwijs dat ik zelf heb genoten, deels op de praktijk, en deels op rationele 
overwegingen” (VII.1.3). Hij vervolgt: “Want niet alleen de onderdelen van de rede moeten geordend 
worden, ook binnen die delen komt eerst de ene gedachte, dan de volgende en daarna een derde. Het 
vergt niet slechts inspanning om deze in de juiste volgorde te zetten, maar ook om ze zo naadloos aaneen 
te klinken dat er een heuse samenhang ontstaat: laat het een lichaam zijn, geen ledematen“ (VII.10.16). 
Zijn principiële drie- of vijfdeling is overgenomen door vrijwel alle school- en studieboeken in latere tijd. 
Een verslag heeft een inleiding, een uitwerking en een conclusie of samenvatting. 
Later is op verschillende manieren voortgeborduurd op deze basisschema’s. Zo onderscheidt Van Lint 
(1986) de hoofdfasen: begroeting, opening, middenstuk, afsluiting en heenzending. Het middenstuk 
verdeelt hij in inleiding, kern (of basis, of romp, hij is niet erg consequent in de benoeming) en conclusie 

(1)     Quintilianus wijdt er 50 pagina’s aan (2001: 341-391).
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of samenvatting, waardoor eigenlijk een geleding in zeven onderscheiden fasen ontstaat, waarbij hij 
overigens opmerkt dat begroeting en opening vaak onontwarbaar met elkaar verweven zijn, en soms 
naadloos overgaan in de inleiding die deel uitmaakt van het middenstuk. 
In navolging van Van Lint voeg ik aan de driedeling van Quintilianus van inleiding, uitwerking en 
conclusie of samenvatting toe: een opening en een afsluiting. In een schema ziet dat er als volgt uit:

1. opening
2. middenstuk

2.1 inleiding
2.2 uitwerking
2.3 conclusie of samenvatting

3. afsluiting

Een reflectieverslag is geen chronologische weergave van gebeurtenissen, maar de weergave van het 
denkproces. Door aandacht te hebben voor een goede opbouw, is de kans heel groot dat de reflectie ook 
meer gestructureerd wordt.

4.3.2  De opbouw in verband met het genre

4.3.2.1  Genrebepaling op basis van doelstelling

De structuur van een tekst wordt in belangrijke mate bepaald door het gekozen genre. Een brief heeft 
een andere structuur dan een column, en een zakelijke brief is weer anders gestructureerd dan een 
persoonlijke. Er wordt ook wel geprobeerd de genres te bepalen aan de hand van de doelstelling van de 
tekst. Zo speelt de categorie doelstelling een belangrijke rol bij de indeling in de drie genera, al wordt 
de gehanteerde doelstelling door Lausberg (1960) niet expliciet als indelingscriterium voor genres 
genoemd. Hij spreekt bijvoorbeeld over “vom Redner intendierte Beziehungen des Redegegenstandes 
zum Zuhörer” (p.52). Maar ook over ‘richtet sich’, ‘sich wenden an’, ‘bewirkt’ en ‘Wirkung’, wat wijst op 
beoogde resultaten, intenties, effecten en doelstellingen. Bij de gerechtelijke rede, genus iudiciale, wil de 
redenaar de rechter van een bepaalde zaak overtuigen, zijn doelstelling is dus overtuigen. Dat geldt in 
mindere mate bij de politieke rede, genus deliberativum, hier wil de redenaar zijn toehoorders de waarde 
van de verschillende standpunten laten zien, en hij hoopt dat ze zijn standpunt zullen gaan huldigen, 
hij heeft dus respectievelijk een valuatieve en een activerende doelstelling. Bij de gelegenheidsrede, 
bijvoorbeeld bij een lofrede, genus laudativum, wil de redenaar dat iedereen zal inzien hoe geweldig de 
toegesproken persoon is, hij heeft een doelstelling die je met een nieuwe retorische term affectief kunt 
noemen.
Deze indeling op basis van beoogde doelstelling wordt niet alleen niet geëxpliciteerd, bovendien wordt 
ze niet consequent doorgevoerd. Daarvoor is de indeling in de drie genera ook ‘te grof ’. De beoogde 
doelstelling is een tekstextern element, dat wil zeggen dat dit element vaak niet zonder meer uit de tekst 
gehaald kan worden. 
Kinneavy ( 1971)  hanteert als classificatiecategorie voor zijn genre-indeling de gekozen doelstelling (‘aim 
of discourse’). Hij beschouwt de ‘aim’ ook als een tekstextern element: “How is aim determined? Obviously, 
it is partly determined by the cultural context and the situational context in both of which the text of the 
discourse is a part. This means, of course, that the intent of the author of the text partially determines the 
aim of the discourse” (p. 49). Op deze wijze onderscheidt hij vier soorten discourses, namelijk ‘reference 
discourse’, ‘persuasive discourse’, ‘literary discourse’ en ‘expressive discourse’. Hij relateert deze vier 
tekstsoorten aan de doelstelling. De doelstelling bij het reference discourse is: “to designate or reproduce 
reality” (p. 39). Centraal staat hier de werkelijkheid. De doelstelling van het persuasive discourse is: “to get 
the decoder to do something or believe something” (p. 39.) De decoder, de ontvanger, staat hier centraal. 
Bij het literaire discourse staat het signaal centraal. Het doel is een tekst te creëren: “worthy of being 
appreciated in its own right” (p. 39). De doelstelling bij het expressieve discourse is: “expression of some 
aspect of the personality of the encoder” (p. 38). De encoder, de zender, staat centraal bij dit discourse. 
In hoofdstuk 3 heb ik laten zien dat bij het reflecteren de reflectant gebeurtenissen selecteert en in een 
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breder verband plaatst. Hij kleurt die gebeurtenissen en creëert daarmee een nieuwe werkelijkheid, zijn 
eigen werkelijkheid die hij met anderen wil delen. Bij reflectieverslagen gaat het om persoonlijke, dus 
subjectieve reflecties1. Voor mijn onderzoek naar reflectieve teksten zal ik me dan ook in eerste instantie 
richten op het expressieve discourse.
Kinneavy onderscheidt binnen het expressieve discourse twee groepen zenders, namelijk individuen 
en de maatschappij. Voorbeelden van genres die tot het expressieve discourse van individuen behoren 
zijn: dagboeken, gebeden, zelfdodingsbriefjes. Voorbeelden van de tweede groep zijn; declaraties van 
onafhankelijkheid, mythen en contracten (p. 61).
In de inleiding op het laatste hoofdstuk van zijn boek over expressieve discourse schrijft Kinneavy (1971: 
393-394): “If this book had been written a number of years ago, there would be no chapter on expressive 
discourse”. Echter: “as several philosophers have pointed out, it is easy to take the expressive component of 
language for granted precisely because it is so fundamental” (p 394). Hij hecht zoveel waarde aan expressie 
dat “a democracy which ignores expression has forgotten its own roots” (ib. p. 396). De bedoeling van dit 
hoofdstuk is: “to show (that) expressive discourse is a very important sense. Psychologically prior to all 
the other uses of language” (p. 396), omdat het dient “to beget and develop personality” (p. 418) of met 
andere woorden: “to enable a new social personality to achieve self-determination” (p. 410). Kinneavy 
verbindt aan expressie de eis van oprechtheid: “sincerity is a basic characteristic of expression”2 ( p. 406). 

Als inderdaad de doelstelling leidt tot een indeling in tekstsoorten zoals Kinneavy beweert, dan zouden 
reflectieve teksten tot het expressive discourse kunnen behoren.
Van Lint onderscheidt drie doelstellingen: de reïsche, de affectieve en de activerende. Bij de affectieve 
doelstelling onderscheidt hij de emotieve, de valuatieve en de speelse doelstelling3.

Conclusie

Het reflectieverslag is een bepaald type verslag. Bij de klassieke auteurs zullen we geen referentie 
aantreffen aan het verslag-als-genre. In de terminologie van Lausberg zou het reflectieverslag als genre 
het beste passen in het genus deliberativum, in die van Kinneavy zou het expressive discourse zijn en bij 
Van Lint zou het bij de teksten met een affectieve doelstelling thuis horen4.

4.3.2.2 Genrebepaling op basis van thema en beoogd publiek

Volgens Lausberg (1960) maakt Aristoteles een indeling in genera op basis van de relatie tussen thema 
en publiek: “Es sind zwei vom Redner intendierte Beziehungen des Redegegenstandes zum Zuhörer 
möglich: der Zuhörer kann angesprochen werden: 1. als Entscheidungsfäller mit dem von Redner 
intendierten Ziel einer Aktivierung des Handelns des Zuhörers; 2. nur als passiv geniessender 
Zuschauer mit dem (von Redner intendierten oder nicht intendierten) Ergebnis der (intellektuellen oder 
emotionalen) ästhetischen Teilhabe des Zuhörers an Gegenstand (res) und sprachlicher Formulierung 
(verbal) der Rede” (p. 52). Op grond van deze twee verschillende relaties met betrekking tot het thema 
komt Aristoteles tot een indeling in ‘drei Gattungen der Redegegenstände’ (p. 53). Deze worden ook 
‘genera rhetorices’ genoemd. Volgens Lausberg is het genre metonymisch van aard, dat wil zeggen dat 
het genre de naam draagt van de themagroep die kenmerkend is voor dit soort redevoering, namelijk 
judiciale, deliberatieve en demonstratieve themagroepen.
Zo komt Aristoteles tot een indeling in drie genera, namelijk genus iudiciale, genus deliberativum en 
genus demonstrativum. Met ‘Gegenstand’ wordt hier klaarblijkelijk bedoeld een terrein in brede zin, 
waarop het onderwerp betrekking heeft, een themagroep dus. Zo’n groep wordt ook wel ‘domein’ 

(1)  Waarbij ik meteen aanteken dat er wel eisen gesteld moeten worden aan die subjectieve reflecties. 

(2)   Dat sluit aan bij het verwerven van een professionele identeit.

(3)   Van Lint (1980) geeft een overzicht van gesproken vormen van taalverkeer en deelt die in op basis van deze 
doelstellingen. Zijn 1986 bouwt daar op voort en geeft een taxonomie van de vormen van taalverkeer waarbij de 
dialoog de basisvorm is en de schriftelijke en multimediale vormen afgeleiden zijn van de gesproken vormen.

(4)  Zie hiervoor de publicaties van Van Lint over taalexpressie (1984, 1985, 1986). Ook Pauw (1981, 1983, 1986). 
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genoemd. Dit in tegenstelling tot de materia, de stof, het (specifieke) thema, dat in de inventio gevonden 
en uitgewerkt moet worden.
Het lijkt er dus op alsof hier geen sprake is van een onderwerp, maar van een strategie1: bij de drie genoemde 
genera passen drie verschillende strategieën. Bij het genus iudiciale past de argumentatieve strategie, 
bij het genus deliberativum de overwegende strategie, bij het genus demonstrativum de emotionerende 
strategie, in combinatie met een grote vormelijke aandacht. Lausberg spreekt ook over ‘Elemente’ uit 
een bepaald genre die in een ander genre verwerkt kunnen worden: “Die Reden jedes der drei genera 
können natürlich Elemente der beiden anderen genera enthalten, besonders wenn durch die Länge der 
Rede Exkurse möglich sind. Es gibt also im genus iudiciale deliberative und epideiktische Elemente. Im 
genus deliberativum gibt es judiciale und epideiktische Elemente. Das genus demonstrativum wird als 
Hilfsbestandteil der beiden übrigen genera verwandt” (p. 61). Deze deliberatieve en judiciale elementen 
zouden overeen kunnen komen met respectievelijk de deliberatieve en argumentatieve strategie.
Bij de indeling van genres maakt Kinneavy (1970) geen gebruik van het thema als classificatiecategorie. 
Van Lint (1980: 21) noemt het thema ook wel het onderwerp van gesprek. Het thema is een bepaald deel 
uit de werkelijkheid waarover gecommuniceerd wordt. Er is een relatie tussen de aard van de werkelijkheid 
en het thema. Een thema kan zowel fictioneel als factioneel van aard zijn.
Uiteraard wordt het reflectieverslag mede gedetermineerd door het thema: de bezinning, de reflectie. 
En de student kan over van alles en nog wat reflecteren, mits het voldoet aan de eerder genoemde 
omschrijving van reflecteren: nadenken over (quid) wat je (quomodo) op wat voor manier gedaan hebt 
in onderwijsleersituaties en (cur) waarom je dat op deze manier gedaan hebt. In principe levert dit een 
oneindig scala aan mogelijke soorten reflectieverslag op, maar daar zal ik me niet toe laten verleiden.

Wat het publiek betreft kunnen we kort zijn. Als een reflectieverslag expressief is, dan is het geïntendeerde 
publiek in de eerste plaats de schrijver zelf. Maar het is een hybride vorm, de andere lezer is de begeleidende 
docent. Die beoordeelt de vaardigheid in het reflecteren en de kwaliteit van de reflectie op basis van het 
verslag. Misschien (hopelijk) niet in de eerste plaats om met etiketten als voldoende of onvoldoende te 
gaan zwaaien, maar om met de student verder na te denken over bepaalde aspecten uit die reflectie of om 
de student te helpen dieper en beter te gaan reflecteren. Maar dat breng ik te berde in hoofdstuk 6. Wel 
heeft het aspect publieksgerichtheid consequenties voor de leesbaarheid. Het geïntendeerde publiek van 
een reflectieverslag is, naast de student zelf, iemand met minimaal een hbo-opleiding, gewend aan het 
lezen van complexe teksten. Daar kom ik in par. 4.4.2 op terug. 

4.4  Taalgebruik van het reflectieverslag

4.4.1  Taalgebruik 1: woordkeuze, zinsbouw, strategie en stijl

Een van de basiselementen in een retorisch model voor de analyse of de productie van teksten is de categorie 
taalgebruik. Van dat taalgebruik kunnen verschillende aspecten bestudeerd worden: stilistische aspecten 
zoals stijlfiguren en beeldspraak, grammaticale elementen als woorden en zinnen, communicatieve 
elementen zoals verbale strategieën, taalhandelingen en leesbaarheid en wereldbeeldaspecten zoals die 
zich manifesteren in vakjargon of ideografen.
Het zal duidelijk zijn dat een indeling als hier gegeven in zichzelf ambigu is. De prioriteit van stijl of 
grammatica is eeuwig punt van discussie (Darbyshire, 1971: 13), evenals de vraag wat er eerder is: 
grammatica of retorica (Gray, 1977). Daar zal ik me dan ook niet mee bezighouden. 
In hoofdstuk 2 heb ik twee soorten regels voor het taalgebruik besproken, namelijk de efficiëntieregels en 
de esthetische regels. Die esthetische regels zijn vooral voorwerp van aandacht geweest in de stilistische 
retorica. Quintilianus wijdt er een heel boek aan. Vandaar ook dat Lausberg de meeste aandacht, gezien 
het grote aantal bladzijden, besteedt aan het taalgebruik, de elocutio. De elocutio omschrijft hij als volgt: 
“Die elocutio setzt die in der inventio gefundenen und in der dispositio geordneten Gedanken in Sprache 
um” (p. 248). In de elocutio worden een aantal eisen opgesomd waaraan stijl moet voldoen. Ik citeer 
Quintilianus (VIII.1.1): “Bij afzonderlijke woorden moet erop toegezien worden dat ze Latijns, helder en 

(1)   Zie volgende paragraaf.
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fraai zijn, en dat ze passen bij wat we willen bewerkstelligen; bij woordcombinaties, dat deze foutloos zijn, 
dat ze op de juiste plaats staan, en dat ze volgens de regelen der kunst gearrangeerd worden” (‘stijldeugden’, 
zegt Krol (1980: 16); Gerbrandy (2001: 397) gebruikt die term ook). Zo moet het taalgebruik correct 
(latinitas) (Lausberg, 1960: 254), duidelijk (perspicuitas) (p. 274), fraai beeldend (ornatus) (p. 277) en 
passend (aptum) (p. 507) zijn.
De deugd ornatus leidt tot een uitvoerige behandeling van diverse stijlfiguren, taalgebruiksvormen die 
afwijken van de ‘normale’ uitingsvormen en dus een gevolg zijn van een kunstgreep. Is er een afwijking ten 
aanzien van de woordvorm of woordvolgorde, dan spreekt men van figurae elocutionis (p. 310), is er een 
afwijking ten aanzien van de gedachtevorm dan spreekt men van figurae sententiae (p. 275). Lausberg 
merkt hierbij op dat de grens tussen de figurae elocutionis en figurae sententiae onscherp is: “es gibt 
also Figuren, die von dem einen Theoretiker zu den figurae elocutionis, von einem anderen Theoretiker 
zu den figurae sententiae geschlagen werden, je nachdem ob die sprachliche Formulierung oder der 
gedankliche Inhalt als für die betreffende Figur charakteristik angesehen wird” (p. 375).
Een aantal auteurs verengt de retorica zelfs tot deze elocutio. In onze uitdrukking ‘retoriek’ in de zin 
van: dat is slechts retoriek, wordt aan deze verenging van de retorica gerefereerd. Retoriek betekent hier 
overdreven, bombast of zelfs quasi-verheven welsprekendheid. 
‘Style’ wil Kinneavy (1970: 358) als volgt opvatten: “the style of a discourse is dictated by its nature, its 
purpose, its logic, even its organization”. Dit wordt de organische kijk op stijl genoemd. Kinneavy beroept 
zich hier onder andere op de opvattingen van Aristoteles. Hij verwijst niet expliciet naar de retorische 
elocutio.
Van Lint’s (1980) opvattingen over het taalgebruik vinden we verspreid in verschillende publicaties. 
In de eerste plaats in zijn analyses van de gesprekken met de minister-president. In 1977 komen aan 
de orde1: woordkeuze, woordcategorieën, zinslengte en verschillende stijlfiguren. In 1980 spreekt hij 
slechts terloops over stijl, maar introduceert het begrip ‘verbale strategie’. Dat is volgens hem “een bewust 
gekozen en doelbewust uitgevoerde manier van omgang met de (procedurele) spelregels in een vorm van 
taalverkeer” (1980:  42). Hij demonstreert dat de doelstelling van een tekst samenhangt met de te kiezen of 
gekozen strategie. Hij noemt de volgende strategieën: informatieve (meedelende), narratieve (vertellende), 
descriptieve (beschrijvende), deliberatieve (overwegende), imperatieve (bevelende), argumentatieve 
(redenerende), emotionerende (op het gevoel van het publiek gerichte) en expressieve (eigen emoties en 
inzichten uitende). Deze strategieën worden zichtbaar in het taalgebruik. Hij meent die strategieën te 
kunnen benoemen naar het voorkomen van bepaalde woorden of soorten woorden in een tekst, en daarmee 
zijn strategieën naar zijn mening een deelverzameling van de verzameling stijlkenmerken. Pas in 1992 en 
1993 werkt hij de stijlkenmerken van strategieën uit aan de hand van een aantal tentatieve voorbeelden 
in twee artikelen bedoeld voor de Artificiële-intelligentiegebruikersgroep. In zijn publicatie uit 1981 
verstaat hij onder stijl: “Stijl is een kwestie van woordkeus, van woordcombinaties en van zinsbouw, en 
wordt bepaald door het beoefende genre, door de situatie en door individuele kenmerken” (1981: 213) en 
behandelt hij voorts patronen, figuren en sjablonen, toegelicht aan het actuele taalgebruik van politici. 
Ik neem van hem het strategiebegrip over als kenmerk van reflectieverslagen. Niet alle strategieën zullen 
voorkomen in de reflectieverslagen. ‒ gezien het persoonlijke karakter ervan zal de expressieve strategie voorkomen;‒ omdat het om de weergave van gebeurtenissen gaat, kun je de narratieve strategie verwachten;‒ omdat het om nieuwe inzichten gaat, zal de argumentatieve een belangrijke rol spelen;‒ en mogelijk vinden we ook de descriptieve2. 
Bij de expressieve moeten we nog onderscheid maken tussen small talk die zich manifesteert in woordjes 
als ‘leuk’, ‘fijn’, ‘gezellig’, ‘eng’ en dergelijke en een meer sophisticated vorm blijkend uit woorden als 
‘dominant’, ‘ijverig’, ‘interessant’, ‘kritisch’.
Bij de argumentatieve strategie gaat het om woorden waarmee denkrelaties worden aangeduid als: 
‘daardoor’, ‘doordat’, ‘immers’, ‘nadenken’, ‘want’, ‘waardoor’, ‘zodat’.
Bij de descriptieve strategie betreft het woorden die een beschrijving weergeven: ‘driehoekig’, ‘flets’, 
‘gekarteld’, ‘kneedbaar’, ‘krom’, ‘langwerpig’, ‘rood’, ‘zoet’.

(1)   Van der Hoek in Van Lint (1977, hoofdstuk 11).

(2)   Voor deze strategieën heb ik woordlijsten gemaakt, zie par. 5.3.5.
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Volgens Van Lint (2002: 52) kunnen m.b.v. de narratieve strategie verschillende tekstsoorten geconstrueerd 
worden: “Gebeurtenis, voorval, geschiedenis, daad, handeling, al deze elementen vormen het thema van 
een “narratieve strategie”, een strategie waarin verteld wordt wat er voor verandering in tijd, volume 
en/of ruimte plaats vond, vooral in verband met personen. In die narratieve strategie wordt gebruik 
gemaakt van werkwoorden die handelingen of veranderingen aanduiden: lopen, instorten, omhoog gaan, 
ontmoeten, schoppen etc. Zij staat dus in contrast tot de descriptieve strategie waarin een toestand wordt 
weer gegeven. Door de narratieve strategie worden verschillende tekstsoorten geconstrueerd: 

expressieve tekstsoorten:   verhaal, vertelling, novelle, roman
conversationele tekstsoorten:  anekdote, mop 
economische tekstsoorten:   proces-verbaal, protocol, verslag 
(ether)mediale tekstsoorten:  reportage

Al deze tekstsoorten behandelen gebeurtenissen of een geschiedenis. Daarin stemmen ze overeen met 
dramatische tekstsoorten”.
Verder meent hij drie varianten van de narratieve strategie te kunnen onderscheiden (net als bij de 
descriptieve strategie in zijn visie):
“De technisch-wetenschappelijke variant kom je tegen bij de wetenschappelijke verslaggeving van 
processen en gedragingen, de objectief-registrerende bij allerlei vormen in het zakelijk-economische 
verkeer, en de subjectief-interpreterende bij allerlei vormen in de dagelijkse omgang en in de literatuur” 
(Van Lint, 2002: 53).
Van Lint vermeldt het reflectieverslag niet als aparte tekstsoort. De narratieve strategie figureert in het 
reflectieverslag op verschillende plaatsen. Allereerst in de vertelling, waarin een gebeurtenis of een reeks 
gebeurtenissen in de klas weergegeven wordt m.b.v. de narratieve strategie. Vervolgens komt de narratieve 
strategie voor in het ontwerp, waarin een mogelijke gebeurtenis of reeks gebeurtenissen in de toekomst 
weergegeven wordt. En ten slotte is het reflectieverslag zelf ook weer een weergave van het reflectieproces 
op de gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen in de klas. En in dat reflectieverslag zijn ook opgenomen: 
de eerste vertelling, het becommentariëren van de gebeurtenis, het kijken vanuit een ander perspectief en 
het leggen van relaties met vakliteratuur en wereldbeeld (waarmee de gebeurtenis veralgemeniseerd wordt 
en daarmee een symboolfunctie gaat krijgen), en het resultaat van de ontwerpfase met gebruikmaking 
van de resultaten uit commentaar en relatielegging1.
Volgens Van Lint behoort het verslag tot de economische tekstsoorten waarin de narratieve strategie 
objectief-registrerend van aard. Dit zakelijke genre kan volgens hem wel degelijk persoonlijke en zelfs 
expressieve elementen bevatten. Het reflectieverslag is een weergave van een gebeurtenis die de student 
om de een of andere reden getroffen heeft, dat levert dus al persoonlijke en vermoedelijk ook expressieve 
elementen op om die keuze te verantwoorden.

Taalgebruik manifesteert zich dus in:‒ woordkeuze;‒ zinsbouw;‒ strategieën;‒ stijl.

(1)   Hierbij speelt de argumentatieve strategie een belangrijke rol, zoals ik in 6.3 zal laten zien.
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4.4.2  Taalgebruik 2: de leesbaarheid

Er is nog een dimensie die in verband met het taalgebruik besproken moet worden: de publieksgerichtheid. 
Een redenaar/schrijver ‘dient’ zijn taalgebruik aan te passen, niet alleen aan de situatie (zie lager), of het 
onderwerp, maar ook aan het publiek. Dat is al van oudsher bekend. Ook bij het thema is het publiek 
(‘Zuhörer’) ter sprake gekomen. Die publieksgerichtheid is een aspect van de interactie in bredere zin: 
het samenspel tussen de deelnemers aan het taalverkeer. De redenaar moet zich laten beïnvloeden door 
het publiek dat bij zijn redevoering aanwezig zal zijn1. De redenaar kan door middel van het gebruik van 
bepaalde stijlfiguren, ‘Figuren der Publikumszugewandtheit’, het contact tussen zichzelf en zijn publiek 
intensiveren (Lausberg, 1960: 276). Van tevoren moet de redenaar zich inleven in zijn publiek: “Der 
Redner muss, bevor er dem Publikum die fingierte Augenzeugenschaft einreden kann, in seiner eigenen 
Vorstellungskraft ein Phantasieerlebnis produzieren” (p. 401-402). “Hat der Redner in seiner eigenen 
Vorstellungskraft sich zum fiktiven Augenzeugen gemacht, so muss er nunmehr das Publikum in diese 
Augenzeugenschaft hineinziehen. Hierfür gibt es mehrere sprachliche Mittel, die nicht alle auf einmal 
angewandt zu werden brauchen, sondern einzeln oder gemeinsam dem Autor zur Verfügung stehen” 
(p. 402). Quintilianus geeft als voorbeeld de beschrijving van een decadent diner: “Ik zag voor me hoe 
sommigen binnenkwamen, anderen vertrokken, sommigen wankel van de wijn, anderen nog gapend na 
het drinkgelag van de vorige avond. De vloer was smerig, glibberig van de wijn, bedekt met verlepte 
kransen en visgraten. Wat zou iemand die daar werkelijk naar binnen was gegaan, meer gezien hebben?” 
(VIII.3.66-67). In dit voorbeeld zijn de stijlfiguren vergelijking, opsomming en climax te herkennen. In 
de elocutio (taalgebruik) worden stijlfiguren uitvoerig behandeld.
Bij Kinneavy (1970) is de interactie (of publieksgerichtheid) geen categorie.
Bij Van Lint (1980: 110) wordt de categorie interactie bepaald door drie hoofdelementen: de 
spreekbeurttijd, de wijze van spreekbeurtwisseling, de spreek- en luisterstandpunten. Hij beperkt zich 
tot de mondelinge vormen van taalverkeer en bespreekt in zijn hoofdstuk over de monoloog zowel de 
persoon van de spreker als factor in de interactie als de aard van het publiek waar de spreker rekening 
mee moet houden (p. 224-227). Van de twaalf eigenschappen die een rol zouden kunnen spelen2  neem ik 
alleen de opleiding c.q. ontwikkeling van de lezer over om de leesbaarheid van een tekst te bepalen.

In het leesbaarheidsonderzoek worden formules en procedures ontwikkeld om de leesbaarheid van 
teksten te bepalen in relatie tot een bepaald ontwikkelingsniveau3. Met de Flesch-Douma formule kan 
snel getoetst worden of de leesbaarheid op het niveau van de doelgroep is. 
De formule voor Reading Ease (RE) luidt: 

RE = 206, 84 – (0,77 * woordlengte) – (0,93 * zinslengte)

(1)   Zie ook Quintilianus (2001: 564-565).

(2)   Genus, natio, patria, sexus, aetas, educatiio, habitus corporis, fortuna, conditio, anima natura, studia, acta 
dictaque. Van Lint (1992) werkt dat minutieus uit voor de constructie van personages bij toneelschrijven.

(3)   Zie o.m. Het leesbaarheidsonderzoek van Van Hauwermeiren (1975).
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De woordlengte en de zinslengte uit deze formule staan voor het gemiddeld aantal lettergrepen per 
honderd woorden en het gemiddelde aantal zinnen. 
De interpretatie van de RE score is als volgt:

re-score WaarDering opleiDingsniveau

0-30 zeer moeilijk academici

30-50 moeilijk havo/vwo

50-60 tamelijk moeilijk mavo

60-70 standaard vbo

70-80 tamelijk makkelijk groep 8

80-90 gemakkelijk groep 7

90-100 zeer gemakkelijk groep 6

Een score voor de leesbaarheid tussen 90 en 100 is zeer gemakkelijk en leesbaar voor groep 6 van de 
basisschool. Een score van 80 en 90 wordt omschreven als gemakkelijk, gericht op groep 7 van de 
basisschool. Tussen 70 en 80 betekent dat de tekst vrij gemakkelijk is, gericht op groep 8; tussen 60 en 70 
is het niveau een standaardniveau, gericht op vbo, tussen 50 en 60 wordt gezien als vrij moeilijk, leesbaar 
voor lezers met een mavo opleiding; tussen 30-50 is de tekst leesbaar voor lezers met een havo/vwo niveau 
en van 0-30 wordt de tekst als zeer moeilijk beschouwd en geschikt voor mensen met een universitaire 
opleiding.
Met name de toepassing van de formules is sinds enige tijd voorwerp van forse kritiek. Maes en Jansen 
(2001)1  zeggen er over:
“De gedachte achter leesbaarheidsformules is dat de begrijpelijkheid van een tekst nagenoeg wiskundig 
kan worden vastgesteld op grond van een formule waarvan de variabelen bestaan uit objectief meetbare 
eigenschappen van de tekst, zoals woord- en zinslengte. Het recept was vervolgens eenvoudig. Wie op 
een betrouwbare en relatief snelle manier de begrijpelijkheid van een tekst wilde meten, hoefde slechts de 
gemiddelde woordlengte uit te rekenen, de gemiddelde zinslengte te bepalen, de resulterende getallen in 
een formule te stoppen, en de uitslag te bepalen. Wat simpel rekenwerk – met de hand toen nog – en het 
karwei was dus geklaard. Hoe mooi het ook zou zijn om op die manier objectief de kwaliteit van teksten 
te kunnen vaststellen, de wetenschappelijke basis bleek bijzonder labiel (zie onder meer Schriver, 1993; 
Jansen, 1995; Noordman & Maes, 2000). Leesbaarheidsformules zijn gebaseerd op de gedachte dat de 
begrijpelijkheid van teksten bepaald wordt door oppervlakkige aspecten van teksten, aspecten die de 
vorm van woorden en zinnen betreffen. En dat is wat te simpel. Cognitieve psychologen en taalkundigen 
zijn het er ondertussen over eens geraakt dat het verwerken van teksten meer inhoudt dan het decoderen 
van de oppervlaktevorm van woorden en zinnen (Noordman & Maes, 2000). Het mooist valt dat te 
illustreren door in een tekst lange woorden en zinnen te vervangen door korte varianten, en te constateren 
dat daarmee de begrijpelijkheid van de tekst in het geheel niet hoeft te zijn gediend, zoals bijvoorbeeld in 
het onderzoek van Davidson & Kantor, 1982, duidelijk is geworden. Het mag dan ook geen verrassing 
zijn dat leesbaarheidsformules in serieuze taalkundige en psychologische publicaties al ruim twintig jaar 
over de hele linie als ondeugdelijk meetinstrument voor tekstkwaliteit van de hand worden gewezen. 
Wat wel een verrassing mag heten, een enigszins pijnlijke nog wel, is dat de leesbaarheidsformules, 
nu ze in digitale vorm zo gemakkelijk kunnen worden toegepast, weer zijn opgedoken in massaal 

(1)   Zie http://academic.sun.ac.za/afrndl/tna/maes01.html
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gebruikte tekstverwerkingssoftware om daarbinnen naar alle waarschijnlijkheid door tal van niet nader 
geïnformeerde gebruikers kritiekloos te worden toegepast”.
Anders dan Maes en Jansen (2001) pretenderen, is die kritiek helemaal niet nieuw, maar wordt die al geuit 
sinds Flesh zijn formules propageerde. En wat meer is, ondanks alle gerechtvaardigde bezwaren die tegen 
een kritiekloos gebruik van de formules kunnen worden ingebracht (zoals tegen alles wat kritiekloos 
geponeerd wordt) blijft het gegeven dat het toepassen van de formule een goede eerste indicatie geeft van 
het niveau van de tekst. Van der Wouden & De Jong (2006) maken voor hun onderzoek naar ministeriële 
toespraken gebruik van het aantal woorden en de gemiddelde woordlengte. De zinslengte laten ze buiten 
beschouwing omdat deze volgens hen “een buitengewoon problematische notie” is bij gesproken taal: 
“Het vaststellen van zinsgrenzen in mondelinge spraak is problematisch en subjectief ” (2006: 378).
Formules hebben dan ook hun weg gevonden op allerlei gebieden. De Raad van Europa heeft zes 
leesvaardigheidsniveaus vastgesteld van A1 (“vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen 
kunnen begrijpen”) tot en met C2 (“moeiteloos vrijwel alle vormen van geschreven taal kunnen lezen, 
inclusief abstracte, structureel of linguïstisch complexe teksten”). Overheidsteksten moeten volgens Visser 
& Heij geschreven worden op B1-niveau: “Daar staan veel voorkomende en concrete woorden in, korte 
zinnen, en weinig of geen figuurlijk taalgebruik” (in een interview met Grezel, 2006: 233). Volgens Visser 
& Heij wordt met dit niveau 95 procent van de bevolking bereikt1. Om dit niveau te kunnen vaststellen 
hebben ze Texamen ontwikkeld: een soort meetlat voor teksten2. Texamen kijkt volgens de ontwerpers 
niet alleen naar woord- en zinslengte, maar ook naar frequentie, dubbelzinnigheid en abstractheid van 
woorden en beoordeelt Texamen de plaats van de hoofdgedachte in de tekst en voorzetselketens (Grezel, 
2006: 235).
Een belangrijke toepassing is die in de uitgave van school- en kinderboeken waarbij die boeken beoordeeld 
en geschreven worden op AVI-niveau3.
Meestal wordt de formule gebruikt om na te gaan of een bepaalde tekst niet te moeilijk is voor de met de 
tekst beoogde doelgroep. Een reflectieverslag mag de mate van complexiteit en abstractie vertonen die 
passen bij hbo-verslagen die pretenderen te reflecteren, d.w.z. systematisch en vanuit een meta-niveau 
nadenken over een handeling, een gebeurtenis, een proces of een attitude en gericht zijn op een lezer met 
minstens een hbo-opleiding.

4.4.3  Taalgebruik 3: register en wereldbeeld

Hiervoor heb ik geponeerd dat in taalgebruik te onderscheiden zijn: woordkeuze, zinsbouw, stijl en 
strategieën. Dat wekt de schijn dat woordkeuze een werkelijke vrije keuze is voor de taalgebruiker, terwijl 
die uiteraard alleen kan kiezen uit de woorden die hij tot zijn beschikking heeft. Iemands register wordt 
bepaald door zijn afkomst, opvoeding, de groepen waar hij toe is gaan behoren met hun eigen sociolecten 
en zijn opleiding. In hoofdstuk 2 heb ik laten zien dat studenten op een lerarenopleiding beschouwd 
kunnen worden als een groep of gemeenschap en daarmee als een taalgemeenschap (of taalgroep) met 
linguïstische conventies en verbale gewoontes. Datzelfde geldt voor docenten aan een lerarenopleiding, 
zij vormen een eigen taalgemeenschap met eigen linguïstische conventies en verbale gewoontes, waarin 
specifiek vakinhoudelijk en onderwijskundig jargon een belangrijke plaats innemen. Studenten staan 
nu voor de taak om het taaleigen van de taalgemeenschap van docenten te leren beheersen. Dit als 
voorbereiding op het beheersen van het concrete taalgebruik van de beroepsgroep waar ze straks na 
hun afstuderen toe gaan behoren, namelijk leraren primair onderwijs. In par. 1.1 heb ik dit professioneel 
taalgebruik genoemd.

In hoofdstuk 3 heb ik aandacht besteed aan de relatie taal-gemeenschap, dat die relatie hierin bestaat dat 
binnen de taalgemeenschap (discourse community) conventies bestaan over wat op welke wijze besproken 

(1)   Dit wordt bestreden door Carel Jansen: “hij bestrijdt dat 60 procent van de Nederlanders niet 
verder komt dan niveau B1. Dat percentage zou veel lager liggen. (Grezel, 2006: 234).

(2)   Zie de website: www.texamen.nl

(3)   Ook op basis van een formule ontwikkeld door het Katholiek Pedagogisch Centrum waarin gemiddelde 
woordlengte en zinslengte een rol spelen bij de bepaling van 9 AVI-niveaus (leesniveaus voor basisonderwijs).
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wordt. Ik ga hier, even exploratief als in hoofdstuk 3, nader in op de specifieke vraag naar de relatie tussen 
taal en denken.
In eerste instantie interesseert me nu de relatie tussen wereldbeeld en taalgebruik met de belangwekkende 
achterliggende vraag: in hoeverre bepaalt de taal het wereldbeeld en daarmee de reflectie van de studenten. 
Dit wekt associaties met de befaamde Sapir-Whorf-hypothese en dat is ook de bedoeling. We verkennen 
die nu in vogelvlucht.
In de eerste plaats: het was geen hypothese, althans niet in de zin van een wetenschappelijk te falsifiëren 
hypothese. Het was een observatie, een overweging zo men wil, eerst van Sapir, later overgenomen door 
diens leerling Whorf. Sapir betoogde in 19291:
“Human beings do not live in the objective world alone, nor alone in the world of social activity as 
ordinarily understood, but are very much at the mercy of the particular language which has become 
the medium of expression for their society. It is quite an illusion to imagine that one adjusts to reality 
essentially without the use of language and that language is merely an incidental means of solving specific 
problems of communication or reflection. The fact of the matter is that the 'real world' is to a large 
extent unconsciously built upon the language habits of the group. No two languages are ever sufficiently 
similar to be considered as representing the same social reality. The worlds in which different societies 
live are distinct worlds, not merely the same world with different labels attached... We see and hear and 
otherwise experience very largely as we do because the language habits of our community predispose 
certain choices of interpretation”.
Whorf verscherpt deze uitspraak in 19402:
“We dissect nature along lines laid down by our native languages. The categories and types that we 
isolate from the world of phenomena we do not find there because they stare every observer in the face; 
on the contrary, the world is presented in a kaleidoscopic flux of impressions which has to be organized 
by our minds – and this means largely by the linguistic systems in our minds. We cut nature up, organize 
it into concepts, and ascribe significances as we do, largely because we are parties to an agreement to 
organize it in this way – an agreement that holds throughout our speech community and is codified in 
the patterns of our language. The agreement is, of course, an implicit and unstated one, but its terms are 
absolutely obligatory; we cannot talk at all except by subscribing to the organization and classification of 
data which the agreement decrees” (Whorf, 1940: 213-214). 
Zoals gebruikelijk vonden deze opvattingen navolgers en tegenstanders. Onder de tegenstanders valt 
zeker Robert Firth. In een forumdiscussie op internet3 zegt hij: “Let me confess – I've never really 
accepted the Sapir-Whorf hypothesis. Mainly because it didn't seem to square with my own experience 
of language. To give one example: there was no people ever who were more concerned with the future 
than the Egyptians. But their verb has no future tense! You have to use the optative, so instead of “I will 
come tomorrow” you say “I hope to come tomorrow”. 
And take another example: English. English is a very rich language, but its words are imprecise, they carry 
broad shades of meaning (see what I mean). But the practice of science, for instance, requires extreme 
precision. In theory, then, speakers of English should be absolutely useless at science. But we're not, for 
the simple reason that, when we talk about science, we don't use English, we use a vocabulary drawn 
almost entirely from Latin and Greek. Oh, and some German, for instance in quantum mechanics. 
This suggests strongly that Whorf was wrong: people are quite capable of thinking against the grain 
of their language, and to do so they use metaphors, linguistic conventions, or in extreme cases steal the 
appropriate words from other languages. It doesn't really matter where the words come from – if the 
concept is needed, the words will happen”.

Onder de voorstanders tekenen zich al gauw twee richtingen af, de preciezen en de rekkelijken. De 
preciezen vallen te scharen onder de paraplu van het ‘linguistic determinism’, de rekkelijken onder die 
van het ‘linguistic relativism’. Volgens het linguïstisch determinisme is het denken volledig afhankelijk 
van en bepaald door taal, volgens het linguïstisch relativisme wordt het wereldbeeld van mensen bepaald 

(1)   Zie Sapir, 1958: 69.

(2)   Ook Whorf, B.L. (1956). Language, Thought and Reality.

(3)   The Sapir-Whorf Hypothesis Hoax on VMs List. Wed. 22 sep. 1999.
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door hun taal, dat wil zeggen dat mensen met een andere taal ook anders tegen de wereld aankijken. 
Het linguïstisch determinisme vindt nauwelijks meer aanhangers, tenzij misschien bij enkele verstokte 
Calvinisten die op basis van een letterlijke interpretatie van Genesis 1 (De schepping van hemel en aarde 
in zes dagen) en Johannes 1:1 (“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord 
was God.”) vasthouden aan de prioriteit van taal. Het linguïstisch relativisme is in de loop der tijden 
ook relatiever geworden en leert nu dat de manier waarop mensen tegen de wereld aankijken ook sterk 
beïnvloed wordt door de soort taal die ze gebruiken. Chandler (1995: 18) drukt het als volgt uit:
“the emphasis is on the potential for thinking to be ‘influenced’ rather than unavoidably 'determined' by 
language;
it is a two-way process, so that ‘the kind of language we use’ is also influenced by ‘the way we see the 
world’; 
any influence is ascribed not to ‘language’ as such or to one language compared with another, but to 
the use within a language of one variety rather than another (typically a sociolect - the language used 
primarily by members of a particular social group);
emphasis is given to the social context of language use rather than to purely linguistic considerations, 
such as the social pressure in particular contexts to use language in one way rather than another.”

De invloed van de taal op het denken is niet zo zeer gerelateerd aan het formele systeem (de langue 
in de termen van De Saussure), maar aan culturele conventies en individuele variaties van taalgebruik 
(parole). Dat sluit aan bij de pragmalinguïstische opvatting dat betekenis niet inherent is aan een tekst, 
maar voortkomt uit de interpretatie van die tekst, en dat die interpretatie gevormd wordt door de 
socioculturele omgeving, zie ook mijn paragraaf 3.5.1. Chandler (1995: 18) zegt: “Conventions regarding 
what are considered appropriate uses of language in particular social contexts exist both in 'everyday' 
uses of language and in specialist usage. In academia, there are general conventions as well as particular 
ones in each disciplinary and methodological context. In every subculture, the dominant conventions 
regarding appropriate usage tend to exert a conservative influence on the framing of phenomena. From 
the media theory perspective, the sociolects of sub-cultures and the idiolects of individuals represent a 
subtly selective view of the world: tending to support certain kinds of observations and interpretations 
and to restrict others.”
Het pragmalinguïstische standpunt wordt ook gedeeld in Michael (2002: 107-116). Michael relateert 
“the impact of language on thought to the patterning of the concrete discursive practices that mediate 
and constitute those distributed cognitive processes that arise via social interaction.” Hij citeert met 
instemming Hutchins (1995: 232):
“When cognitive activities are distributed across social space, the language or languages used by task 
performers to communicate are almost certain to serve as structuring resources, and the structure of 
language will affect the cognitive properties of the group even if they do not affect the cognitive properties 
of individuals in the group”.
Hij betoogt aan de hand van de analyse van een tweetal groepssessies waarin berekeningen moesten 
worden uitgevoerd dat een groep al doende, dat wil zeggen sprekend en overleggend, concepten ontwikkelt 
waarmee een probleem kan worden opgelost, en dat tegelijkertijd dat spreken en overleggen dient om 
concepten te creëren en te concretiseren.

Hutchins (1995) maakt een voorbehoud ten aanzien van “the cognitive properties of individuals in 
the group”, Shouby (1970: 688-7031) is ervan overtuigd dat er een sterke wederzijdse afhankelijkheid 
bestaat tussen taal en psychologie. Het intellectuele leven van een mens vindt plaats middels twee 
soorten van symbolische processen: perceptuele en linguïstische. De perceptuele kunnen visueel zijn, 
auditief, olfactorisch of kinesthetisch, en zijn meestal concreet en tastbaar. De linguïstische kunnen ook 
visueel, auditief of zelfs kinesthetisch zijn, maar aangezien ze betrekking hebben op woorden, ideeën, 
gewaarwordingen en gevoelens, zijn ze toch meestal niet concreet of tastbaar, maar hebben ze betrekking 
op concepten of hypotheses. Het gebruik van beelden van concrete zaken is natuurlijk aan beperkingen 
onderhevig en minder geschikt voor de ontwikkeling van denken op een metaniveau. Hoe dat precies in 

(1)   Oorspronkelijk in Middle East Journal 5, 1951: 284 e.v.
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een individueel geval uitpakt is afhankelijk van een groot aantal factoren. 
Heeft dat nog wat met de reflectieverslagen te maken? Alles. Laten we de ideeën uit deze paragraaf eens 
toepassen op de reflectieverslagen. Het is niet te boud om te veronderstellen dat die zouden moeten 
weerspiegelen: ‒ de ‘everyday uses of language’, het idiolect van de individuele schrijver;‒ de ‘specialist usage’, het sociolect van de schooltaal i.c. het register van pedagogie en onderwijskunde;‒ het register van de kindertaal waarin de schrijvers geacht worden dagelijks met jonge kinderen te  
 converseren;‒ de thuistaal, in het geval van de studenten van de Pabo in Zwolle veelal het Sallands dialect van de  
 kleine middenklasse of van landbouwers of loonwerkers;‒ het taalgebruik van jongeren, mede beïnvloed door dat van populaire media. 
Die tezamen zullen sommige soorten van observaties ondersteunen en andere juist verhinderen of 
beperken. 

4.4.4  Taalgebruik 4: passepartouts en sleurspraak

Daarnaast speelt mee dat taalgebruik in hoge mate een ritueel karakter1 draagt met vaste openingen, 
voortzettingen2, passepartouts en sleurspraak. In de werkgroep Artificiële Intelligentie van de HCC 
(Afkorting van Hobby Computer Club) is zelfs enige jaren geleden een model ontwikkeld waardoor 
een computer een gesprek met mensen zou kunnen voeren3, uitsluitend gebaseerd op het gebruik van 
passepartouts. 
Studenten moeten in hun reflectieverslagen beantwoorden aan sociale verwachtingen en blijk geven 
van pedagogische en onderwijskundige inzichten, toegepast op hun eigen didactische handelen in 
de klas. Ze moeten de taal van hun eigen taalgemeenschap ondergeschikt maken aan die van de 
pabotaalgemeenschap. Het valt te verwachten dat in de reflectieverslagen elementen van het idiolect, 
passepartouts en sleurspraak te vinden zullen zijn. Mochten studenten wel in staat zijn vakinhoudelijke 
en onderwijskundige begrippen te hanteren, dan valt moeilijk te beoordelen in hoeverre dit gebruik van 
‘vaktaal’ berust op mechanismen of verbalisme. 

Dit alles leidt tot de volgende veronderstellingen:‒  de reflectieverslagen vertonen in woordkeus de invloed van het idiolect;‒  de reflectieverslagen vertonen in woordkeus de invloed van de pabotaal;‒  de reflectieverslagen vertonen in woordkeus de invloed van de taal van de basisschool.
Daarbij is het de bedoeling dat de invloed van de pabotaal toeneemt naarmate de auteur in een hoger 
leerjaar zit.

Samenvatting:

Het taalgebruik in het reflectieverslag manifesteert zich in woordkeuze, zinsbouw, strategieën en stijl. 
Het is bestemd voor een lezer met minimaal hbo-niveau. De publieksgerichtheid voorzover het betreft 
de opleiding van de lezer valt te achterhalen met een leesbaarheidsonderzoek. Het register van de auteur 
wordt mede bepaald door de taal van de opleiding, de pabotaal en door de taal van de basisschool waar 
hij zijn stage loopt.

(1)   Zie Goffman (1967) Interaction Ritual.

(2)   Zie Knapp (1978) Social Intercourse. From Greeting to Goodbye.

(3)   Voortbouwend op het befaamde Elisa programma.
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4.5  Dramaturgische aspecten

Het is gebruikelijk theater te beschrijven in termen van situatie, personage, plot, tijd en ruimte1. Of 
drama aspect is van de retorica of andersom is weer een kip of ei-kwestie. Ze zijn minstens nauw verwant, 
zeker bij spreken in het openbaar: een speelvlak, een publiek dat toeschouwt, eisen van opbouw van 
spanning etc2. Ik beschouw drama als een onderdeel van de communicatieve retorica en zal hier aspecten 
bespreken die zeker bij beide uitingsvormen horen: situatie en personage.

4.5.1  Situatie/thematiek

Het begrip situatie, ook wel te noemen ‘omstandigheden’ komt al voor in de klassieke retorica3, datgene 
waar het omgaat, c.q. de thematiek. Met name Quintilianus benadrukt het belang er van voor de 
presentatie. Ook is de situatie in de betekenis van plaats van handeling, setting, mede bepalend geweest 
voor de indeling in drie genera en is dus te beschouwen als een classificatiecategorie. De situatie is, evenals 
de doelstelling, een tekstextern element. De gerechtelijke rede wordt uitgesproken in de rechtszaak bij 
een geding, de politieke rede op een volksbijeenkomst en de gelegenheidsrede voor een feestvierend 
gezelschap (Lausberg, 1960: 54- 55). Maar dat is niet het begrip situatie dat ik hier bedoel. Hier gaat het 
om de situatie waarover het reflectieverslag handelt, niet om die waarin het wordt aangeboden.
In het Nederlands is de term situatie ambigu. Ze kan betrekking hebben op de positie en op de setting. 
Een vrouw komt bij de bank en vraagt om een lening omdat haar financiële situatie dat noodzakelijk 
maakt. Wanneer de bankemployé haar vraagt nadere gegevens te verstrekken zegt ze: “Liever niet in deze 
situatie”. In het eerste geval is er sprake van een omstandigheid, een positie waarin de vrouw zich bevindt. 
In het tweede geval wordt de plaats van handeling, namelijk de openbare hal van de bank, bedoeld. Hier 
wordt de betekenis: plaats van handeling, setting, bedoeld.
Bij Kinneavy (1971) komt de categorie situatie niet voor. Van Lint (1980) heeft een bredere opvatting 
van de situatie en noemt het geheel van de omstandigheden waaronder de boodschap tot stand komt. 
Hij maakt onderscheid tussen de (betrekkelijk) onveranderlijke omstandigheden, zoals cultuur, milieu, 
klimaat, maatschappij, tijdperk en de veranderlijke, zoals de plaats van handeling, de toevallige omgeving, 
het tijdstip. Dit noemt hij de setting of, met een theaterterm, de scène. Ten slotte noemt hij ook de relaties 
tussen de verschillende agonisten4 en die omstandigheden en de houding die ze er tegenover aannemen 
(1980: 36). In feite is dit het conflict (par. 5.3.4). 
Ik laat hier onder ook vallen de plot: de loop van de gebeurtenissen. In reflectieverslagen zal geen sprake 
zijn van een uitgewerkte handeling, hoogstens van een met een paar woorden verteld incident. Daarom 
is het niet nodig dit aspect apart te belichten. Datzelfde geldt voor de aspecten tijd en ruimte. Hoe 
belangrijk ook in literaire en dramaturgische analyses, het valt niet te verwachten dat reflectieverslagen 
aan die aspecten veel aandacht zullen besteden. Maar als overkoepelende categorie blijft situatie wel 
nodig: de lezer moet een indruk krijgen van de setting waarin zich de handeling afspeelt die de aanleiding 
vormt tot de reflectie.

4.5.2  Personage en spreekstandpunt

Een tekst wordt uitgesproken of geschreven door iemand. Voor die persoon hebben we verschillende 
benamingen. Het is de spreker, de auteur of de schrijver van de tekst. We kunnen die persoon ook met 
algemenere termen aanduiden, bijvoorbeeld met zender of met agonist. In hoeverre is de persoon van 
de spreker of de schrijver belangrijk? “Der Redner (der Schriftsteller) muss den Verdacht der Arroganz 
meiden, da er sich sonst die Sympathien des Publikums verscherzt” (Lausberg, 1960: 157). En: “Seine 

(1)   Zie diverse artikelen in Scholen in Toneel.

(2)   Zie ook Quintilianus (2001: boek XI) over de pronuntiatio en de actio (de 
voordracht): stemgebruik, houding en beweging, uiterlijk voorkomen.

(3)   Quintilianus (2001: 565-567) gebruikt ‘situatie’ in de betekenis van plaats 
van handeling, setting is afkomstig uit de dramaturgie.

(4)   De term agonist is ook ontleend aan de dramaturgie. Zie Verhagen (1963).
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Partei muss der Redner als rechtschaffen loben und als seitens der präpotenten Gegenpartei ungerecht 
verfolgt hinstellen” (Lausberg, 1960: 158). Volgens Quintilianus moet de redenaar/schrijver een goed 
man zijn: “Wij willen dus door onderricht de volmaakte redenaar vormen, die niet kan bestaan als hij niet 
ook een goed man is, en daarom vooronderstellen wij niet slechts een uitstekende aanleg in het spreken, 
maar voortreffelijke eigenschappen op ieder gebied” (I.Inleiding.9).
Voor de zender gebruik ik liever de theaterterm personage om daarmee ook de persoonlijke kant van de 
zender in de terminologie te benadrukken.
Bij reflectieverslagen treedt het personage in dubbele hoedanigheid op: als personage in de besproken 
handeling en als auteur. Als personage in de besproken handeling komt het voor in confrontatie met 
andere personages: leerlingen, kinderen, medestudenten, mentor. Naarmate zo’n personage sterker 
wordt neergezet, in die mate wordt het verslag boeiender1. 
Met termen uit de literatuurwetenschap spreek ik van een flat character als de beschrijving globaal of 
vaag is en van round character als de beschrijving meer gedetailleerd is en vele aspecten bevat waarnaar 
Quintilianus verwijst (V.10.24-30)2.
Als auteur zijn er meerdere perspectieven mogelijk: de auteur kan zich opstellen als waarnemer van de 
handeling, als deelnemer aan de handeling, als commentator van de handeling. Een variant daarvan 
vinden we in het spreekstandpunt: als wie spreekt de auteur? In de ik-vorm, in de wij-vorm, in de zij-
vorm, in de neutraliserende je-vorm? 

4.6  De kenmerken van een reflectieverslag

In dit hoofdstuk heb ik onderzocht welke kenmerken een reflectieverslag heeft. Ik heb me bij dit onderzoek 
laten leiden door de communicatieve retorica. Ik heb de volgende kenmerken gevonden:
genre‒  het reflectieverslag is een subgenre van het verslag.
thema‒  het reflectieverslag is de weergave in verslagvorm van een denkproces dat we reflectie noemen;‒  aspecten van dat denkproces zijn: wat je gedaan hebt en hoe, waarom je het op deze manier gedaan hebt  
 en welke lering je eruit trekt;‒  in het reflectieverslag wordt een relatie gelegd met wereldbeeldaspecten.
doelstelling‒  het doel is tot (nieuwe) inzichten komen;‒  en de docent inzicht geven in het leerproces.
opbouw‒  er is aandacht voor een goede opbouw, bij voorkeur een vijfledige structuur
publieksgerichtheid‒  het reflectieverslag heeft de reflectant zelf als beoogd publiek én de begeleidende docent;‒  het is gericht op een lezer met minstens hbo-niveau.
taalgebruik‒  er is aandacht voor efficiëntieregels;‒  er wordt professionele taal gebruikt;‒  er is een combinatie van verschillende strategieën mogelijk; de nadruk zal moeten liggen op de narratieve  
 strategie, gecombineerd met de argumentatieve en deliberatieve strategie.
dramaturgische aspecten‒  er is aandacht voor de situatie;‒  er is aandacht voor de personages;‒  er wordt een keuze gemaakt voor een bepaald spreekstandpunt.

(1)   Het zou beschreven kunnen worden aan de hand van dezelfde items als die besproken zijn bij het publiek. 

(2)   Van Lint (1992) neemt deze twaalf aspecten over.
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4.7  Conclusie

Een reflectieverslag is een subgenre binnen het genre verslag en is de weergave in verslagvorm van een 
denkproces dat we reflectie noemen. De reflectie heeft betrekking op wat je op wat voor manier gedaan hebt 
in onderwijsleersituaties en waarom je dat op deze manier gedaan hebt. Het doel is tot nieuwe inzichten 
te komen: inzichten over het eigen leren en ontwikkeling van de student, ook in relatie tot je wereldbeeld, 
en verder ook over het leren en de ontwikkeling van zijn leerlingen en hun leren en ontwikkeling in relatie 
tot je wereldbeeld. Het verslag vertoont de kenmerken van elk verslag in taalgebruik, te onderscheiden 
in woordkeus, zinsbouw, strategie en stijl, in opbouw in vijf delen en de dramaturgische aspecten situatie 
en personage.
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Vijfde brief aan mijn studenten

Het zal jullie inmiddels wel duidelijk zijn dat ik niet zo tevreden ben over het reflecteren op de pabo, maar hoe 
denken jullie daar zelf over? In september 2005 heb ik derdejaarsstudenten gevraagd aan een onderzoek mee te 
doen. 38 studenten hebben meegedaan. In mijn vijfde brief richt ik me tot deze groep studenten.

Op mijn vraag wie mee wilde werken aan een ander reflectietraject kreeg ik veel reacties. “Eindelijk gebeurt 
er iets aan die vreselijke reflectieverslagen”, zo mailde één van jullie mij. Ik heb mijn theoretische model voor 
het reflectieverslag vertaald naar vier lessen van een uur (meer tijd kon niet vrijgemaakt worden) en op jullie 
uitgeprobeerd. 

Ik ben begonnen met een enquête om er achter te komen wat jullie onder reflecteren verstaan of jullie het een 
zinvolle activiteit vinden, wat er volgens jullie verbeterd zou kunnen worden etc. In mijn lessenserie heb ik met 
jullie gesproken over wat nu eigenlijk reflecteren is en jullie een nieuwe omschrijving ervan gepresenteerd. Ook 
hebben we samen stilgestaan bij de kenmerken van het reflectieverslag en ik heb twee voorbeelden laten zien. 
Na afloop van de serie hebben jullie een reflectieverslag nieuwe stijl ingeleverd, plus nog een reflectieverslag 
uit het vorige jaar. Beide verslagen heb ik zorgvuldig geanalyseerd. Ik heb jullie namen, zoals ik met jullie heb 
afgesproken, gewijzigd. Maar ik vermoed dat jullie met enige moeite je fictieve naam wel kunnen ontcijferen, en 
anders herken je vast wel een enkele passage uit jouw verslag en op die manier kun je je nieuwe naam afleiden. 
Voor alle uitkomsten verwijs ik je naar de bijlagen achterin dit proefschrift.
In de tweede enquête die ik na afloop van het traject heb afgenomen, zijn jullie heel positief over de nieuwe 
aanpak. Jullie hebben als groep gevraagd of jullie ook na afloop van het onderzoek door mochten gaan met deze 
aanpak, dat beschouw ik als een groot compliment. 

Als ik de oude reflectieverslagen en de reflectieverslagen nieuwe stijl met elkaar vergelijk, dan zie ik een toename in 
reflectie en een grote toename in de kwaliteit van het verslag. Toch zie ik mogelijkheden om met name die reflectie 
breder en dieper te maken, ik ben dan ook minder tevreden dan jullie. Ik wil heel graag dat jullie nadenken over 
opvattingen over het beroep, over het vak als leraar, over leerlingen, over het curriculum, en dan ook nog het liefst 
in relatie tot het wereldbeeld dat jullie hebben. Dat aspect van jullie professionele beroepsidentiteit moet versterkt 
worden. Ook het taalgebruik kan beter. Als toekomstige leraren moeten jullie de taal gebruiken die hoort bij 
jullie beroep, dus professionele taal. Hier moet op de pabo meer aandacht voor komen.
 

Hoe dat zou kunnen, lees je in mijn volgende brief.
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5.0  Inleiding

I n hoofdstuk 3 heb ik een didactisch bruikbare omschrijving van reflecteren ontwikkeld en in hoofdstuk 
4 heb ik de kenmerken van het reflectieverslag beschreven. Op basis van dit voorlopige theoretische 
kader heb ik praktijkonderzoek uitgevoerd, en de uitkomsten van dat praktijkonderzoek leveren 

weer bouwstenen voor de didactiek van het schrijven van reflectieverslagen (hoofdstuk 6). In dit hoofdstuk 
presenteer ik de opzet en de resultaten van het praktijkonderzoek dat ik met derdejaarsstudenten heb 
uitgevoerd op de Katholieke Pabo Zwolle. 
Ik heb me de volgende vragen gesteld:
1. Wat zijn de ervaringen van studenten met reflecteren en het schrijven van reflectieverslagen ‘oude  
 stijl’?
2. Wat zijn de ervaringen van studenten met reflecteren en het schrijven van reflectieverslagen geschreven  
 op basis van de ontwikkelde retorische principes?
3. Zijn er verschillen waar te nemen tussen reflectieverslagen ‘oude stijl’ en verslagen ‘nieuwe stijl’?
4. Voldoen reflectieverslagen die op basis van retorische principes geschreven zijn aan de genretheoretische  
 eisen van een reflectieverslag?
sche eisen van een reflectieverslag? 
5. Vertonen deze verslagen reflectieve momenten? 
6. Vertonen deze verslagen brede en diepe reflectie? 
7. En leren studenten er ook van? En zo ja, wat leren ze er dan van?

5.1  Praktijkonderzoek 

5.1.1  Werkwijze

Mijn literatuuronderzoek naar reflecteren en retorica leidde tot een theoretisch model voor het 
schrijven van reflectieverslagen. Daarin heb ik een bruikbare omschrijving van het begrip reflecteren 
op een lerarenopleiding opgenomen. Mijn eigen ervaringen als lerarenopleider hebben eveneens een rol 
gespeeld1. Voor mijn theoretisch onderzoek heb ik gebruik gemaakt van essentiële aspecten ontleend aan 
de theorie m.b.t. (communicatieve) retorica, met inbegrip van elementen uit literatuurwetenschappen 
en linguïstiek. Mijn praktijkonderzoek probeert na te gaan of een eerste didactische vertaling van het 
theoretisch model studenten helpt bij het schrijven van reflectieverslagen. Voor dat praktijkonderzoek 
heb ik enkele instrumenten ontwikkeld:‒ Mijn ervaringen als pabodocent en als onderzoeker heb ik gebruikt om een vragenlijst op te stellen voor  
 mijn onderzoeksgroep bestaande uit 38 studenten. Deze vragenlijst beoogt de ervaringen van studenten  
 met het reflecteren en het schrijven van reflectieverslagen in beeld te brengen.‒ Vervolgens heb ik een lessenserie ontwikkeld, gebaseerd op mijn theoretisch model, waarin ik zowel  
 mijn eigen ervaringen als die van de studenten heb verwerkt. Deze serie functioneert daarmee als een  
 schakel tussen mijn theoretisch model en de wijze waarop studenten moeten reflecteren. Studenten  
 hebben op basis van deze lessenserie retorische reflectieverslagen geschreven. ‒ Voor de analyse van de reflectieverslagen heb ik een analysemodel ontwikkeld met reflectie en retorica  
 als hoofdcategorieën. Voor het ontwikkelen van dat model was het nodig een eerste inventarisatie  
 te maken van aspecten van de taalgemeenschappen (zie de paragrafen 2.6, 3.5.2 en 4.4) die in de  
 reflectieverslagen verwacht kunnen worden.‒ Ik heb een tweede vragenlijst geconstrueerd om studenten te bevragen naar hun bevindingen met  
 reflecteren en het schrijven van retorische reflectieverslagen.

(1)   Sinds 1979 ben ik lerarenopleider, eerst aan een opleiding voor dramadocenten, vanaf 1994 aan een pabo.
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5.1.2  Beschrijving van de onderzoeksgroep

Het pilotonderzoek naar de kwaliteit van reflectieverslagen, waarvan ik in publicaties1 verslag heb gedaan, 
heb ik in het studiejaar 2003-2004 verricht onder eerstejaarsstudenten. Deze studenten zijn in het 
studiejaar 2005-2006 doorgestroomd naar het derde jaar. Voor mijn empirisch onderzoek heb ik wederom 
een beroep gedaan op dit cohort studenten. In een bijeenkomst met alle derdejaarsstudenten heb ik kort 
meegedeeld wat het doel van het onderzoek was: ze gerichter en gestructureerder te leren reflecteren 
in de vorm van een lessenserie van vier bijeenkomsten van één uur. De tijdsbesteding zou ongeveer 10 
uur zijn en er was plaats voor veertig studenten. Aanvankelijk hebben zich 48 studenten opgegeven, 10 
hebben zich om allerlei redenen teruggetrokken, 38 (=33,6% van het totaal aantal derdejaars) hebben 
uiteindelijk de lessen gevolgd en alle gevraagde producten geleverd2. Om redenen van privacy heb ik hun 
namen gewijzigd. Behalve een gefingeerde naam heeft ook elke student een nummer, noodzakelijk i.v.m. 
de bewerking middels het computerprogramma RANGE and FREQUENCY (Heatley e.a., 2002).
Van de 38 studenten hebben 17 het mbo als vooropleiding (= 44,7%), 19 hebben de havo afgerond 
(50%) en 2 het vwo (5,3%). Onder de 38 studenten bevinden zich twee jongens. Dit is een redelijke 
afspiegeling van de populatie in het derdejaar, zowel wat betreft vooropleiding als geslacht. Ook qua 
studievorderingen laat de onderzoeksgroep een gemiddelde zien van het cohort dat in 2003 begonnen 
is met de studie. De maximaal te behalen credits in kwartaal 1 en 2 zijn 28, zie bijlage 1. Opvallend is 
het grote aantal onvoldoendes op de theoretische vakken onder zowel de groep derdejaarsstudenten als 
de onderzoeksgroep (ongeveer 30 %, zie bijlage 2). De onvoldoendes betekenen dat slechts een gering 
aantal credits behaald is in het eerste semester. Dit is een direct gevolg van de herkansingsmogelijkheden 
die studenten geboden worden om in een volgend kwartaal de module pas af te ronden. Ook zijn er 
studenten die in januari al vervroegd naar hun internationale stage zijn vertrokken, waardoor ze niet 
konden meedoen aan de reguliere toetsing op de KPZ. 

5.2  Lessen over het schrijven van reflectieverslagen

De principes van de retorica liggen ten grondslag aan zowel de genretheoretische kenmerken van het 
reflectieverslag, als aan het schrijven van deze verslagen. Dat betekent dat ik in mijn lessen aandacht zal 
besteden aan retorische categorieën als doelstelling, publieksgerichtheid, inhoud, opbouw en taalgebruik. 
Ik zal beginnen met een nieuwe omschrijving van reflecteren die gevolgen zal hebben voor de inhoud van 
een reflectieverslag. Daarna richt ik me op de doelstelling en de opbouw, vervolgens op de publieksgroep 
en het taalgebruik.
De lessenserie bestond uit vier3 lessen op de woensdagmiddagen in september en oktober 2005. De groep 
van 38 studenten vond ik te groot voor een effectieve instructie en heb ik gesplitst in twee groepen: een 
a-groep van 22 studenten en een b-groep van 16. Aan het begin van elke les tekenden studenten de 
presentielijst. De a-groep kreeg les van 12.30 – 13.30 uur, de b-groep van 14.14-15.15 uur. 
In een schema ziet de lessenserie er als volgt uit:

(1)   Zie Pauw & Van de Ven (2005 a) en Pauw (2005).

(2)   Een reflectieverslag uit het tweede jaar en een reflectieverlslag nieuwe 
stijl. Hier stond een vergoeding van € 50,-- tegenover.

(3)   Aanvankelijk zou de serie uit vijf lessen bestaan van 1,5 uur; dit was roostertechnisch niet mogelijk.
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les inHouD

eerste
Introductie op de lessenserie; 
Bespreken eisen en voorwaarden; 
Invullen (digitale) enquête;

tweede 
Bepalen beginsituatie studenten;
Bespreken nieuwe omschrijving van reflecteren; 
Bepalen inhoud van een reflectieverslag; 
op basis van de nieuwe omschrijving;

derde
Bespreken doelstelling van het reflectieverslag; 
Bepalen opbouw van een reflectieverslag;

vierde

Bespreken voor wie het reflectieverslag 
bedoeld is (publieksgerichtheid); 
Aspecten van taalgebruik bespreken;
Afspraken over het vervolgtraject: 
‒ inleveren nieuw reflectieverslag;
‒ invullen van een tweede enquête;
‒ terugkoppeling onderzoeksgegevens naar  
    studenten. 

5.2.1  Het bepalen van de beginsituatie aan de hand van een enquête vooraf over  
  het schrijven van reflectieverslagen

Om de beginsituatie te kunnen bepalen, heb ik aan het begin van de eerste les van de lessenserie studenten 
digitaal een enquête laten invullen, zie bijlage 3. De enquête bestaat uit een vragenlijst met 21 voor het 
merendeel open vragen. Ik heb geen gebruik gemaakt van een beoordelingsschaal, omdat ik niet alleen 
geïnteresseerd was in hun antwoorden, maar vooral ook in hun motivatie.

De analyse van de gegevens uit de enquête heb ik voorgelegd aan een vakcollega en een collega pedagogie 
en met hen besproken om tot een juiste interpretatie van de antwoorden te komen. 
De resultaten van de enquête geven een wisselend beeld: soms is er sprake van tevredenheid, dan weer 
van grote ontevredenheid. Reflecteren staat voor 33 studenten gelijk aan de tweede fase uit het model 
van Korthagen: terugblikken op je handelen. Bijna de helft van de studenten noemt dit ook het doel van 
reflecteren. 
Over het algemeen wordt het reflecteren gezien als een zinnige activiteit. 33 studenten beoordelen hun 
reflectieverslagen met een voldoende of zelfs hoger. 23 studenten geven aan waar ze tevreden over zijn, 
bijvoorbeeld over het feit dat ze goed kunnen terugblikken, leerpunten kunnen formuleren, goed kunnen 
nadenken; 15 studenten vertellen waarover ze ontevreden zijn: over de herhalingen, de onduidelijkheid, 
de oppervlakkige vragen, het ontbreken van diepgang, erg veel werk, het ontbreken van concrete 
voorbeelden. 
Iedereen heeft (ten minste) een voldoende beoordeling gekregen van de begeleidende docent, slechts 15 
studenten hebben van de docent commentaar gekregen op de inhoud. 
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Op de vraag naar de publieksgerichtheid antwoorden 14 studenten dat ze het verslag voor zichzelf 
schrijven, 16 schrijven het voor de docent en 8 geven aan dat ze het zowel voor zichzelf schrijven als voor 
de docent.
Bijna iedereen vindt het schrijven van een reflectieverslag lastig, ook geeft bijna iedereen een 
verbetersuggestie en bij de laatste open vraag geven 26 studenten nog eens aan wat er allemaal veranderd 
zou moeten worden aan de vragen: andere, betere of makkelijkere vragen en minder vragen. 

Zoals ik al opmerkte, geeft de enquête een wisselend beeld: aan de ene kant zijn studenten dus redelijk 
tevreden over de kwaliteit van hun schrijfproducten, aan de andere kant ervaren ze het schrijven ervan 
als lastig. Dat schrijven wordt belemmerd door de vragen (ze willen bijvoorbeeld andere vragen, of er 
zijn te veel vragen). Ook klagen ze meerdere malen over het feit dat ze zichzelf zo vaak moeten herhalen, 
herhalingen die een gevolg zijn van soortgelijke vragen in andere stagedocumenten.

5.2.2  Beschrijving van de retorische lessenserie

Eerste les woensdag 14 september 2005
Inhoud: introductie en enquête
In de introductie heb ik kort het doel van de lessen uiteengezet: de studenten gerichter en gestructureerder 
te leren reflecteren. Voorts heb ik meegedeeld welke producten ik graag van hen wilde hebben: twee keer 
een enquête, één keer aan het begin van de lessenserie en één keer na het schrijven van het reflectieverslag 
nieuwe stijl1, een reflectieverslag uit het studiejaar 2004-2005 en een reflectieverslag nieuwe stijl. Uiteraard 
heb ik hun ook ingelicht over het feit dat ik deze producten voor mijn promotieonderzoek zou gebruiken 
en hun toestemming gevraagd deze producten geanonimiseerd te mogen gebruiken. Die toestemming 
heb ik gekregen. 
Om de uitkomsten van de enquête niet te beïnvloeden, heb ik de studenten direct aan het begin van de 
lessenserie gevraagd een digitale enquête in te vullen en aan mij te mailen. Nadat iedereen de enquête 
ingevuld had, heb ik mondeling de laatste vraag besproken: Wat zou er volgens jou verbeterd moeten 
worden? De vele herhalingen, de onzinnige hulpvragen, de onduidelijkheden in de opdrachten waardoor 
ze het verschil niet meer wisten tussen reflecteren en evalueren, de onduidelijke relatie tussen het 
reflectieverslag en andere stagedocumenten (w.o. het pop: het persoonlijk ontwikkelingsplan) werden 
herhaaldelijk genoemd. 

Tweede les woensdag 21 september 2005
Inhoud: nieuwe omschrijving van reflecteren, inhoud van een reflectieverslag
De uitkomsten uit de enquête heb ik gebruikt om de beginsituatie te bepalen. Opvallend is bijvoorbeeld 
dat bijna alle studenten reflecteren zien als ‘terugblikken’, deze formulering is terug te vinden in de tweede 
fase van de spiraal van Korthagen, geen enkele student verwijst naar de betekenis van ‘spiegelen’. Ik wilde 
een duidelijker antwoord op de volgende vragen: wat is er voor kennis over reflecteren, welke opvattingen 
en ideeën hebben ze hierover en welke vooroordelen zijn aanwezig? 
Aan de hand van het reflectieverslag van de eerstejaarsstudent Maaike2 heb ik hun de volgende opdracht 
gegeven:‒ Is dit een goed reflectieverslag en zo ja, waarom?‒ Onderstreep in de tekst waar Maaike volgens jou reflecteert. Motiveer je keuze. 
Studenten hebben eerst individueel deze vragen beantwoord en daarna in tweetallen besproken. De 
meesten vonden dit voor een eerstejaars een behoorlijk reflectieverslag. Slechts een enkeling vond dit 
vooral een beschrijving van de gebeurtenissen op die dag en geen reflectie. 
Maaike reflecteert volgens de studenten vooral aan het eind van het verslag waarin ze de tips van haar 
mentrix opsomt:
Ik heb daar altijd nog wel moeite mee. Annemarie had me als tip gegeven om op een stoel te gaan 

(1)   In de lessen heb ik deze verslagen ‘reflectieverslagen nieuwe stijl’ genoemd, in 
mijn onderzoek spreek ik over retorische reflectieverslagen.

(2)   Zie par. 1.1.
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staan, omdat ik klein ben en een hoog stemmetje heb. Wanneer ik op een stoel ga staan, heb ik een 
vaste plek waar kinderen me goed kunnen zien. Vanaf die positie kan ik de groep beter begeleiden en 
overzien. Ik vond deze activiteit in vergelijking met vorige week beter gaan, er zat meer structuur in 
en het resultaat was beter. 
De kinderen deden enthousiast mee en de meeste vonden het ook leuk om te doen. Ik trek deze 
conclusie, omdat veel leerlingen een glimlach hadden en zonder tegen stribbelen meededen. 
Tips die ik had meegekregen:
Bij een activiteit waarbij veel herrie is, op een stoel gaan staan om orde te krijgen,
Op een vaste plek gaan staan en blijven staan, zodat leerlingen weten waar ze mij kunnen ‘vinden’. 
Ook werd vaak aangestreept:
Ik had vaak een paar vervelende, lacherige meiden moeten waarschuwen, want op oogcontact 
reageerden ze niet. Ik vond het naar dat ze naar één waarschuwing nog niet beseften dat ze moesten 
stoppen. Ze bleven maar door gaan. Nadat ik had gezegd dat dit de laatste waarschuwing was, 
konden ze wel ineens braaf mee doen. Dus dat werkte wel.
Een enkel tweetal vond dat Maaike in de volgende passage ook reflecteert : 
Er zat meer structuur in deze les dan in de vorige en door de tips die ik de vorige keer had meegenomen 
ging het ook een stuk beter. 
En:
Ik had niet gedacht dat sommige leerlingen op die leeftijd al zo goed over hun emoties konden 
praten.

Vervolgens ontstond een discussie over het verschil tussen reflecteren en evalueren. Was dat dan niet 
hetzelfde? Ik heb uitgelegd dat er wel degelijk sprake is van een verschil: evalueren is toetsen of je je 
doel behaald hebt en reflecteren is met een bepaald doel ergens over nadenken. Ik heb de volgende 
omschrijving1 van reflecteren uitgedeeld en besproken:

“Reflecteren is nadenken over wat je op wat voor manier gedaan hebt in onderwijsleersituaties en waarom 
je dat op deze manier gedaan hebt, met het doel tot (nieuwe) inzichten te komen; inzichten over jezelf 
en je eigen leren en ontwikkeling, inzichten over je leerlingen en hun leren en ontwikkeling, inzichten 
die handvatten bieden voor verbetering”2. 
Met als toelichting:
Wat betekent deze omschrijving voor de inhoud van je reflectieverslag?
In elk geval is een reflectieverslag een verslag van het nadenken. Dus niet zozeer een weergave van 
wat je gedaan hebt, maar van het nadenken over wat je gedaan hebt. Nadenken over wat je gedaan 
hebt en op wat voor manier je het gedaan hebt.
Maar vooral over nadenken waarom je dat op deze manier hebt gedaan. Je geeft dus redenen aan, 
ik heb zo en zo gehandeld, omdat…. of ik zo gehandeld, want…. Hierbij kun je ook verwijzen naar 
literatuur die je gelezen hebt, of die je aangeboden hebt gekregen in de lessen.
Daarna komen de nieuwe inzichten: wat voor inzichten heeft je nadenken over je wijze van handelen 
opgeleverd over jezelf en over je leerlingen?
Vervolgens gingen studenten in tweetallen na of deze elementen uit de omschrijving ook in het verslag 
van Maaike terug te vinden waren. Ze concludeerden dat Maaike wel schrijft over wat ze gedaan heeft en 
op wat voor manier ze het gedaan heeft, maar nauwelijks over waarom ze het gedaan heeft. Aan het eind 
komt ze tot een paar inzichten, maar dat was toch wel weinig. Daarna kregen ze als huiswerk mee om op 
dezelfde manier naar een oud reflectieverslag van zichzelf te kijken.

Conclusie na twee lessen
De beginsituatie van studenten over wat reflecteren is, is vrij laag. Ze schieten te kort in kennis en 
vaardigheid. Ze weten niet wat reflecteren is.

(1)   Pauw & Van de Ven (2005).

(2)   Het aspect wereldbeeld is niet opgenomen in deze omschrijving. In par. 5. 6 stel ik mijn omschrijving bij.
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Derde les woensdag 26 september 2005
Inhoud: doelstelling en opbouw van een reflectieverslag
We beginnen met een korte terugblik op de nieuwe omschrijving van reflecteren. Studenten vonden deze 
omschrijving wel duidelijker dan hun oude omschrijving, waarin reflecteren omschreven wordt als “het 
jezelf kritisch spiegelen aan de ‘omgeving’. Dit betekent dat je goed (dat is: afstandelijk en kritisch) naar je 
eigen gedrag kijkt”. Ze vonden het echter lastig om hun oude verslagen te analyseren. Ongetwijfeld is de 
nieuwe gebruiksomschrijving nog niet geïnternaliseerd. Uit de analyses verderop zal ook blijken dat het 
voor studenten moeilijk is om de vernieuwingen toe te passen.
Daarna heb ik met hun gesproken over het doel van het reflectieverslag: waarom schrijf je zó n verslag? In 
de omschrijving is opgenomen: “met het doel tot (nieuwe) inzichten te komen; inzichten over jezelf en 
je eigen leren en ontwikkeling, inzichten over je leerlingen en hun leren en ontwikkeling, inzichten die 
handvatten bieden voor verbetering”. Je hebt dus een verbeteringsdoel. Je wilt je lespraktijk verbeteren, 
maar dat kan pas wanneer je weet wat je niet zo goed hebt aangepakt en dus ook (nieuwe) inzichten hebt 
opgedaan. Dus (nieuwe) inzichten over het probleem dat aan de orde is, en waar je meer over wilt weten 
en dat te maken heeft met jezelf en je eigen leren en ontwikkeling en over je leerlingen en hun leren en 
ontwikkeling. Daarnaast heb je nog een tweede doel: je wilt je rayondocent1 informeren over je leerproces. 
Hij moet een correcte indruk krijgen van de wijze waarop je bezig bent op je stageschool. 
Deze dubbele doelstelling lokt veel commentaar uit: “ik schrijf het toch voor mezelf ”. Klaarblijkelijk 
hebben de studenten niet in de gaten dat het verslag gelezen (en beoordeeld!) wordt door een docent. Ik 
bespreek met hun de retorische categorie publieksgroep: voor wie schrijf je nu eigenlijk je verslag? Na 
veel discussie komen we toch tot de conclusie dat je in een onderwijssituatie het verslag schrijft voor een 
dubbele publieksgroep: voor jezelf en voor je rayondocent.
Daarna heb ik de retorische categorie opbouw aan de orde gesteld. Hoe wordt een reflectieverslag 
opgebouwd? Waar begin je mee? Is er sprake van een chronologische volgorde zoals in het verslag 
van Maaike of is een andere opbouw aan te bevelen? Studenten vonden het lastig en vroegen naar een 
voorbeeldverslag. Ik heb hun een reflectieverslag gegeven dat ik zelf geschreven heb op basis van mijn 
theoretisch model. In tweetallen hebben ze het verslag bekeken. Ze hadden veel commentaar op de lay-
out die volgens hen niet overzichtelijk was. Wel vonden ze het begin mooi: de essentiële aspecten waarop 
gereflecteerd wordt, stonden in het begin. Ook de beschrijving van het voornemen, vonden ze goed. De 
opbouw in een opening, een middenstuk en een afsluiting vonden ze plezierig. 
Wel hadden veel studenten moeite met de verwijzing naar de theorie:
Ik vind voorlezen op de basisschool een belangrijke activiteit. In Scholen in Toneel heb ik hier ook 
al eens over geschreven. Voorlezen is belangrijk,omdat kinderen leren te luisteren, ze vormen zich 
beelden bij de tekst, ze vinden voorlezen een plezierige activiteit, ze verrijken hun woordenschat, ze 
leren ervaringen en gevoelens te verwerken, voorlezen geeft een verbondenheid met elkaar enzovoort. 
Voorlezen is ook een belangrijke maatschappelijke activiteit. Belangrijke toespraken worden nog 
steeds voorgelezen. Vorige week dinsdag las de Koningin de troonrede voor, die integraal uitgezonden 
werd. Voor leraren geldt dat ze niet alleen moeten kunnen voorlezen aan hun leerlingen, maar ook 
een toespraak moeten kunnen houden voor ouders of voor leden van de gemeenteraad. 
Zij waren van mening dat dit onderdeel niet in een reflectieverslag thuishoort en dat dit afleidt van datgene 
waar het om gaat. Ik heb laten zien dat je in een reflectieverslag vaststelt wat de essentiële aspecten 
zijn waar je meer over wilt weten. Vervolgens geef je argumenten als onderbouwing voor je bewering, 
bijvoorbeeld in de vorm van verwijzingen naar bepaalde literatuur. Ik kon niet iedereen overtuigen.

Conclusie
De categorie publieksgerichtheid blijft lastig, deze bespreek ik opnieuw.
De opbouw van een reflectieverslag is wel duidelijk geworden aan de hand van het voorbeeldverslag. 
Studenten hebben moeite met het verbreden van een bepaalde situatie en met het beargumenteren.
 

(1)    De rayondocent is verbonden aan de pabo en begeleidt en beoordeelt de student in de stage.
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Vierde les, woensdag 5 oktober 2005
Inhoud: publieksgerichtheid en taalgebruik
In deze laatste les is wederom de publieksgerichtheid aan de orde gekomen. Voor wie schrijf je nu je 
reflectieverslag? Als we kijken naar de doelstelling van het reflectieverslag is er inderdaad ook sprake van 
een lastige situatie: je schrijft je verslag voor je eigen leerproces en voor de rayondocent die je informeert 
over dat leerproces. Deze opvatting kon niet door iedereen gedeeld worden. 
De laatste retorische categorie die ik besproken heb, is het taalgebruik. Aan welke eisen moet je 
taalgebruik voldoen als je ervan uitgaat dat je schrijft voor je rayondocent? Studenten noemen dan: geen 
spelfouten laten zitten en niet te populair. We hebben gesproken over het verschil tussen mondeling 
taalgebruik en het meer formelere schriftelijke taalgebruik. En aangezien het ook de bedoeling is dat je je 
rayondocent informeert over je leerproces, geef je hem, waar dat relevant is, ook inzicht in je theoretische 
kennis. Dat betekent o.a. dat je de geëigende vaktermen zult gebruiken in je verslag, je gebruikt pabotaal. 
In een reflectieverslag over de derdejaarsstage kunnen bijvoorbeeld voorkomen: adaptief onderwijs en 
aanvankelijke leerprocessen. En woorden die horen bij de lessen taal en rekenen zijn bijvoorbeeld visuele 
discriminatie, aanvankelijk lezen, leerlijnen, getalbegrip. 
Vervolgens heb ik een tweede reflectieverslag aan hen voorgelegd en besproken. Dit verslag was veel 
uitgebreider en eerder een narratief essay1 te noemen dan een reflectieverslag. Studenten vonden dit 
verslag te gekunsteld: “Zo schrijf je geen reflectieverslag”, vond een van de studenten. Ze vielen met 
name over de geciteerde dialogen, de bespiegelingen van de reflectant over het boek Provokation im 
Unterricht, de lengte van het verslag, de namen van leerlingen in het verslag (namen van leerlingen 
mochten alleen met initialen aangeduid worden), de karakterisering van bepaalde leerlingen (“Reyna 
lijkt me superintelligent, maar als ze een jongen was, zou ik denken dat ze adhd had”) en de uitweidingen 
waarin, volgens de studenten, de reflectant liet zien wat hij allemaal wist. 
Samen zijn we gaan analyseren of dit verslag voldeed aan de kenmerken van een goed reflectieverslag. 
De reflectant gaf er wel blijk van dat hij nagedacht had over zijn lessen en waarom hij het op die manier 
gedaan had. Hij kwam ook tot nieuwe inzichten over zichzelf en zijn leerlingen. Het verslag had verder 
een duidelijke opbouw met een opening, een middenstuk en een afsluiting. Ook werd je als lezer 
geïnformeerd over het leerproces van de reflectant. Ik heb laten zien dat je in de verschillende studiejaren 
andere eisen kunt stellen aan reflectieverslagen. En dat juist in dit reflectieverslag eerder sprake is van een 
narratief essay.
Vervolgens heb ik de opdracht voor het reflectieverslag nieuwe stijl uitgedeeld en samen met studenten 
besproken.

(1)    Zie par. 6.4.5 voor nadere uitleg.
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5.2.3  Evaluatie van de lessen

Vier bijeenkomsten van een uur zijn veel te weinig als voorbereiding op het schrijven van retorische 
reflectieverslagen. Studenten zijn welwillend geweest, hebben meegedacht en meegewerkt, maar de kloof 
tussen de oude wijze van reflectieverslagen schrijven en de retorische aanpak is erg groot. Ze hebben de 
nieuwe opzet kunnen besnuffelen, maar in deze korte tijd heb ik hun niet duidelijk kunnen maken hoe 
reflectie verbreed en verdiept kan worden. Deels werd dit veroorzaakt door de uiterst lage beginsituatie 
van de studenten: ze schieten te kort in kennis en vaardigheid en ze weten niet wat reflecteren is, hoewel 
ze al meer dan twee jaar reflectieverslagen schrijven.

5.3  Analyse van de niet-retorische en de retorische reflectieverslagen

Alle studenten van mijn onderzoeksgroep hebben twee reflectieverslagen via de mail opgestuurd: een 
oud reflectieverslag uit het tweede jaar en een retorisch reflectieverslag n.a.v. de eerste stageperiode in 
het derde jaar. 
Van de 38 oude reflectieverslagen bleken er drie voor mijn onderzoek niet bruikbaar te zijn: één student 
had alleen het lege format opgestuurd, een tweede had slechts de helft van het verslag ingeleverd en een 
derde had een evaluatieverslag aangeleverd. De retorische reflectieverslagen van deze drie studenten heb 
ik ook uit het onderzoeksbestand gehaald1. Dat betekent dat mijn onderzoek betrekking heeft op 35 oude 
en 35 retorische reflectieverslagen. In het vervolg zal ik niet meer spreken over oude reflectieverslagen, 
maar over niet-retorische.

5.3.1  Bewerking van de niet-retorische verslagen

Alvorens de analyse te kunnen uitvoeren, heb ik de niet-retorische reflectieverslagen moeten bewerken. 
Ongeveer de helft van de studenten heeft het format voor reflectieverslagen gedownload van de website 
van de pabo en ingevuld2. In dit format is de opdracht opgenomen en in een tweekolommentabel staan 
de reflectievragen en de hulpvragen. Ik ben echter geïnteresseerd in het schriftelijk taalgebruik van de 
student, niet in dat van de opsteller van het format. Daarom heb ik de opdracht en alle vragen verwijderd 
uit de verslagen om de analyses zuiver te houden3. De andere helft van de studenten heeft weliswaar 
niet het format ingevuld, maar wel de reflectievragen overgenomen. Ook deze vragen heb ik verwijderd 
uit de verslagen. Het probleem blijft dat studenten soms in hun antwoord een deel van de reflectievraag 
verwerken, dit heb ik niet gecorrigeerd. Bij de resultaten van de analyse kom ik hierop terug. Bij de analyse 
van de retorische reflectieverslagen speelde dit probleem niet, omdat er geen format werd aangeboden. 
Wel zijn er twee voorbeeldverslagen besproken. Ik zal bij de analyse van de retorische reflectieverslagen 
ook ingaan op de relatie met de twee voorbeeldverslagen.

5.3.2  Het analysemodel voor de niet-retorische en de retorische reflectieverslagen 

Het analysemodel dat ik ga gebruiken bij de analyse van de reflectieverslagen is gebaseerd op het 
prescriptiemodel model zoals ik dat in hoofdstuk 4 heb ontwikkeld. Het analysemodel bestaat uit twee 
hoofdcategorieën: reflectie, die bepaald wordt door de inhoud van het verslag, en retorica, gevormd door 
dramaturgische aspecten, het taalgebruik en de opbouw van het verslag.
In een schema ziet het analysemodel er als volgt uit:

(1)    Het betrof de reflectieverslagen van de studenten met de nummers 36, 37 en 38.

(2)   https://sharepoint.kpz.nl

(3)    Met dank aan Freyja van Lint voor haar hulp bij het opschonen van de niet-retorische reflectieverslagen.
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Naam en nummer student:     
    

categorie KerntHema subtHema aanWezig opmerKingen

a reflectie

1. nadenken over

1.1 (quid) wat

1.2.(quomodo) je 
op wat voor manier 
gedaan hebt 
1.2.a in onderwijs-
leersituaties

1.3. (cur) en 
waarom je dat 
op deze manier 
gedaan hebt,

2. met het 
doel (finis) 
tot (nieuwe) 
inzichten te 
komen; 

2.1 inzichten 
in/over 

 

2.1.1 jezelf

2.1.2 en je 
eigen leren 

2.1.3 en 
ontwikkeling
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categorie KerntHema subtHema aanWezig opmerKingen

a reflectie 2.2 inzichten 
in/over

2.2.1 je leerlingen 

2.2.2 en hun leren 

2.2.3 en 
ontwikkeling

samenvatting: 
kwaliteit van 
de reflectie

1. expliciet 
breder kader

2. literatuur

3. wereldbeeld

b retorica

1. dramaturgische 
aspecten

1.1 situatie/
thematiek

1.2 personages/
spreekstandpunt

 2. taalgebruik als 
resultante van 
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categorie KerntHema subtHema aanWezig opmerKingen

2.1 leesbaarheid 
(inc. publieks- 
gerichtheid)

2.2 woordkeuze 
(waaronder 
register)

b retorica 2.3 zinsbouw/
grammatica

2.4 stijlfiguren

2.5 strategieën, 
i.c. argumentatie

3. opbouw volgens 
tekststramien 
verslag

3.1 opening

3.2 inleiding

3.3 uitwerking

3.4 conclusie/
samenvatting

3.5 afsluiting

samenvatting: 
kwaliteit van 
de retorica

Achtereenvolgens zal ik mijn werkwijze toelichten en bij elke analysecategorie verantwoorden op 
grond van welke criteria ik tot mijn scores ben gekomen. Dat doe ik door voorbeelden te geven uit de 
verslagen.
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5.3.3  Werkwijze 

Allereerst heb ik willekeurig een aantal verslagen doorgelezen en mogelijke problemen geïnventariseerd. 
Vervolgens heb ik de problemen voorgelegd aan een vakcollega en een pedagoog en criteria bepaald 
voor ‘aanwezigheid’. Aan de hand van deze criteria heb ik tien verslagen geanalyseerd, waarbij ik mijn 
bevindingen zeer nauwgezet heb genoteerd. Vervolgens heb ik mijn meelezers gevraagd dezelfde tien 
verslagen te analyseren. De uitkomsten hebben we besproken en de criteria voor enkele onderdelen 
aangescherpt. De analyses heb ik uiterst welwillend uitgevoerd. Zodra een student maar één keer liet 
zien dat hij nadacht over iets, een motivatie gaf, een beeld schetste van een kind, er enige sprake was van 
een specifieke tekstopbouw, heb ik dit gehonoreerd met ‘is aanwezig’ en ‘een plusje’ ingevuld. Voor het 
ontbreken ervan heb ik ‘een min’ ingevuld.
Voor het onderzoek naar de strategieën en de verschillende taalgemeenschappen heb ik gebruik gemaakt 
van het computerprogramma RANGE and FREQUENCY ontwikkeld in Nieuw Zeeland door Alex 
Heatley e.a. (2002)1. Dit programma is in staat om op basis van woordlijsten te bepalen hoeveel procent 
van een tekst correspondeert met die woordlijsten. Ook kan de spreiding in woordfamilies uitgedrukt 
worden. 

5.3.4  Verantwoording scores reflectie

De eerste hoofdcategorie is reflectie. De verschillende rubrieken en onderverdelingen zijn afgeleid van 
mijn omschrijving over reflecteren. 

Nadenken over wat, hoe en waarom
Deze rubriek bestaat uit drie onderdelen: wat, wat voor manier (hoe) en waarom. Als er in een verslag 
verwezen wordt naar wat de student in de stage gedaan heeft en waarover hij nagedacht heeft, levert dat 
een voldoende score op. Voorbeelden zijn: consequent zijn, oplossingsstrategieën bij rekenen, creatieve 
lessen, overzicht krijgen en verschillen zien tussen kinderen.
Als vervolgens beschreven wordt op welke manier hij al of niet consequent is geweest en voorbeelden 
geeft hoe hij dit aangepakt heeft, betekent dit dat dit aspect aanwezig is.
Bij het derde onderdeel verwacht ik dat hij gaat uitleggen waarom hij dat zo gedaan heeft. Elis (nr. 6) 
geeft in haar retorische reflectieverslag2 een motivatie voor de afwisseling van klassikaal en zelfstandig 
werken: 
“Wat verder belangrijk voor mij is geweest zijn de instructielessen aanvankelijk lezen en schrijven. 
Dagelijks heb ik dit instructie uur (letterlijk een uur!) gegeven, aan ongeveer 35 groep 3 leerlingen (dus 
gedeeltelijk andere kinderen dan uit mijn stamgroep). Het overzicht dat ik miste bij handvaardigheid, 
heb ik hier juist wel. Ik wissel het instructie uur bewust af met klassikaal lesgeven en zelf aan de slag 
gaan. Wanneer kinderen zelf aan de slag gaan, bijvoorbeeld met schrijven of de letterdoos, heb ik alle rust 
en tijd om rond te lopen, kinderen te helpen etc. Tot deze afwisseling ben ik langzamerhand gekomen, 
omdat ik merkte dat de kinderen snel onrustig werden als een activiteit te lang duurt”.
Elis beschrijft eerst wat ze gedaan heeft (instructie uur gegeven), daarna op wat voor manier (instructie 
uur afwisselen met klassikaal lesgeven) en waarom ze dit gedaan heeft (kinderen werden snel onrustig 
als een activiteit te lang duurt) en ze geeft nog een voorbeeld van die afwisseling. Voor deze drie 
onderdelen krijgt ze bij de analyse drie keer ‘een plus’, omdat deze aspecten drie keer aanwezig zijn.

Nieuwe inzichten 
Deze rubriek is gesplitst in inzichten over jezelf en inzichten over je leerlingen. De onderdelen zijn wel 
hetzelfde: leren en ontwikkeling.
Bij nieuwe inzichten over jezelf hoort dat de student opschrijft hoe hij reageert en handelt in de klas. Een 
mooi voorbeeld is te lezen bij Merel (nr. 22) “Ik heb in eerdere stages gemerkt dat ik snel geneigd ben om 
mij sterk aan te passen aan de manier van lesgeven van mijn mentor. Ik blijf wel mijzelf, maar probeer niet 

(1)    Zie http://www.vuw.ac.nz/lals/staff/PaulNation.

(2)    In de citaten heb ik spel- , type- en (enkele opvallende) grammaticale fouten verbeterd.
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te veel anders te doen dan de leerlingen en mijn mentor gewend zijn. Ook in de afgelopen stageperiode 
betrap ik mijzelf er op dat ik lesgeef zoals mijn mentor dat doet. Dit is niet een verkeerde manier, maar 
ik merk dat het niet mijn manier is”.
Merel refereert aan eerdere stages die haar al een bepaald inzicht over zichzelf hebben opgeleverd. Nu 
krijgt ze opnieuw het inzicht: dat ik lesgeef zoals mijn mentor dat doet en dat dit niet mijn manier is. 
Bij Merel is het aspect tot (nieuwe) inzichten te komen aanwezig.
Daarnaast verwacht ik dat studenten zich bewust worden wat ze zelf leren, hoe ze leren en welke 
situaties leerbevorderend, dan wel leerbelemmerend zijn. Bij ontwikkeling wil ik dat ze hun ontwikkeling 
beschrijven, dus in welke opzichten ze vooruit zijn gegaan, dan wel dat er sprake is van stagnatie. 
Merci (nr. 28) vertelt het volgende over zichzelf en over haar leren en ontwikkeling: “Tijdens lessen 
vroeg ik me vaak af waarom bepaalde dingen die met orde te maken hadden mij niet lukten terwijl ik ze 
op precies dezelfde manier wilde doen als de mentoren. Een tijdje heb ik hiermee rond gelopen tot een 
van mijn mentoren zei dat het leek alsof ik altijd enthousiast en spannend wilde vertellen. Dit beperkte 
zich helaas niet tot voorlezen maar ging door in alles. Alles wilde ik te spannend maken waardoor de 
spanning verdween en er geen variatie in mijn stemgebruik of mimiek te bekennen was. Deze was altijd 
al afwisselend. Aan de hand van deze tip heb ik geprobeerd sommige dingen “normaler” te vertellen en 
mijn emoties sterk te laten wisselen en dit ook duidelijk te maken. Mijn mentor heeft bijvoorbeeld geteld 
dat binnen een minuut ik wel 9 keer ssssht heb gezegd en dat dit soort dingen op den duur hun effect 
verliezen”.
Merci laat in dit voorbeeld zien dat ze leert van een opmerking van haar mentor: het leek alsof ik altijd 
enthousiast en spannend wilde vertellen. Ze herkent dit: Alles wilde ik te spannend maken. Ze 
probeert sommige dingen normaler te vertellen. Ze laat zien hoe ze leert en hoe ze zich probeert te 
ontwikkelen.
Bij inzichten over de leerlingen gaat het bij het eerste onderdeel vooral over het gedrag en de houding van 
de kinderen, daarna over hoe kinderen leren en welke middelen al dan niet werken. Bij de ontwikkeling wil 
ik lezen hoe kinderen zich ontwikkeld hebben. Voor de aspecten ‘ jezelf en je eigen leren en ontwikkeling’ 
krijgt Merci ‘een plus’.
Ik laat Annie (nr. 1) aan het woord: 
“Ik had ook een heel mooi leermoment bij rekenen, dit kwam heel spontaan uit de leerlingen en ik was 
tijdens dit moment eigenlijk ongemerkt bezig met adaptief onderwijs. Ik vond dat erg mooi en ik hoop 
dat ik nog veel van die momenten krijg. Ik had tijdens een rekenles op A-4tjes de getallen 1 tot en met 
10 geschilderd. In de klas hingen verschillende getallenlijnen, deze heb ik allemaal afgedekt, zodat de 
leerlingen hier niet op konden kijken. Ik gaf alle leerlingen een getal en samen gingen we op het bord de 
getallenlijn van 1 t/m 10 maken. Als ik een naam van een leerling zei, dan mochten ze het getal die ze 
vast hadden op de juiste plek op het bord ophangen. Op een gegeven moment was er geen 7. De leerlingen 
gingen op een A-4tje de 7 schrijven en daarna mocht een leerling de 7 op de juiste plek op het bord 
hangen. Een jongen zei: “Ik kan ook twee zevens achter elkaar opschrijven.” Toen vroeg ik: “Wat voor 
getal krijg je dan? Heb je dan nog wel 7?” De jongen keek eens goed naar zijn papier. 
“Nee”, zei hij “dan heb ik 77”. Daarna vroeg ik: “Waar zou 77 op de getallenlijn liggen?” De jongen ging 
staan en in de klas kijken, vanaf de tien ging hij verder tellen en hij bleef staan als hij bij een volgend 
tiental was en zo telde hij verder tot de 77. Hij stond toen aan de andere kant van het lokaal. De andere 
leerlingen zaten vol bewondering te kijken hoe hij dat wist en deed. De leerling mocht daarna twee zevens 
achter elkaar op het bord hangen, zodat iedereen zag hoe 77 eruit zag. De andere leerlingen hebben 
tijdens het maken van de getallenlijn niet alleen geleerd hoe je van 1 t/m 10 telt en de getallenlijn wordt, 
maar ze hebben ook inzicht gekregen hoe 77 eruit ziet en hoeveel verder dat getal op de getallenlijn ligt. 
Ook hebben ze door het tellen van deze leerling geleerd hoe je verder kan tellen tot 77, dit zullen veel 
leerlingen niet onthouden, maar ze hebben wel gehoord welke getallen er allemaal zijn tot 77. Zo hebben 
ze tijdens dit moment heel mooi van elkaar geleerd en ik ben ingegaan op de verschillende niveaus van de 
leerlingen.” Ook Annoes krijgt ‘een plus’ voor de aspecten ‘ jezelf en je eigen leren en ontwikkeling’.
Annie (nr. 1) vertelt uitgebreid hoe een jongen twee zevens achter elkaar opschrijft en dan 77 heeft. 
Annie nodigt de jongen uit om het getal op de getallenlijn aan te wijzen: vanaf de tien ging hij verder 
tellen en hij bleef staan als hij bij een volgend tiental was en zo telde hij verder tot de 77. Ook betrekt 
ze de andere leerlingen erbij en vertelt ze expliciet wat ze geleerd hebben: De andere leerlingen hebben 
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tijdens het maken van de getallenlijn niet alleen geleerd hoe je van 1 t/m 10 telt en de getallenlijn wordt, 
maar ze hebben ook inzicht gekregen hoe 77 eruit ziet en hoeveel verder dat getal op de getallenlijn 
ligt. Ook hebben ze door het tellen van de leerling geleerd hoe je verder kan tellen tot 77, dit zullen 
veel leerlingen niet onthouden, maar ze hebben wel gehoord welke getallen er allemaal zijn tot 77.  
Voor de onderverdeling inzicht in je leerlingen, hun leren en ontwikkeling krijgt Annie ‘een plus’.
 
Ik wil graag dat reflectie een bepaalde breedte en diepte bezit. Bij de kwaliteit van de reflectie let ik erop 
of de student in staat is een voorval in de klas te verbreden naar een algemener probleem of patroon. Bij 
literatuur moet de student expliciet bepaalde literatuur aanhalen, dus niet schrijven dat de literatuur hier 
niets over zegt, maar de opvatting van een bepaalde auteur weergeven. Ten slotte moeten opvattingen van 
de student over onderwijs en opvoeding, over maatschappelijke, culturele, politieke zaken die samen het 
wereldbeeld vormen, resoneren in de tekst.
Een mooi voorbeeld van verbreding en verdieping van de reflectie zien we bij Lenie (nr. 13) die over 
vooroordelen vertelt:
“Wanneer je als stagiaire een klas binnenkomt zie je verschillende gezichten, bij elk van deze gezichten 
heb je gelijk een gevoel. Het boek “Sociale psychologie voor het onderwijs” beschrijft dat je kinderen 
kan indelen naar kleding, gedrag en bijvoorbeeld leerresultaten. Ook beschreven ze het “self fullfilling 
prophecy” eigenlijk is dit een gevaar voor de leerkracht, het beschrijft dat je gaat handelen naar je 
vooroordelen en dat de kans groot is dat een leerling zich ook daadwerkelijk naar dit vooroordeel gaat 
gedragen. Terwijl ik de theorie in dit boek las kwamen er gedachten bij mij op als “belachelijk” en “dat 
kan toch niet”. Mijn verbazing heb ik meegenomen naar mijn stageschool en inderdaad er was één leerling 
die mijn aandacht trok, de vooroordelen die ik over haar had waren dat ze nogal gezet is en een enorm 
grote mond kan hebben, als dit kind boos is dan blijft ze ook uren achter elkaar boos. Ik wist enerzijds dat 
dit kind een gevaar voor mij kan opleveren op het gebied van “self fullfilling prophecy”. Mijn begeleider 
verwoordt ook dat dit kind maar moet leren om haar zin niet te krijgen met het vragen van negatieve 
aandacht, aangezien dit thuis wel het geval is. Toch ben ik op een geheel eigen wijze naar het kind gaan 
kijken, ook heb ik getracht het kind positieve feedback te geven en minder lang stil te staan bij het straffen 
van het kind. Ik heb de relatie tussen mij en het kind deze week centraal gesteld”.
Ze is in staat een verband te leggen tussen theorie en praktijk, dus tussen het boek Sociale psychologie 
voor het onderwijs en de kinderen in de school waardoor je gaat handelen naar je vooroordelen en 
dat de kans groot is dat een leerling zich ook daadwerkelijk naar dit vooroordeel gaat gedragen. 
Aanvankelijk beoordeelt ze dit als ‘belachelijk ’. Op haar stage constateert ze echter: Mijn verbazing 
heb ik meegenomen naar mijn stageschool en inderdaad er was één leerling die mijn aandacht trok, 
de vooroordelen die ik over haar had waren dat ze nogal gezet is en een enorm grote mond kan 
hebben, als dit kind boos is dan blijft ze ook uren achter elkaar boos. Ze herkent het bij zichzelf en 
kan maatregelen nemen: Toch ben ik op een geheel eigen wijze naar het kind gaan kijken, ook heb ik 
getracht het kind positieve feedback te geven en minder lang stil te staan bij het straffen van het kind. 
Ik heb de relatie tussen mij en het kind deze week centraal gesteld.
Lenie laat zien dat ze in staat is haar ervaring in het expliciet bredere kader te plaatsen van de literatuur 
en het daar beschreven gedrag van leraren. Ze herkent hier haar eigen gedrag om snel klaar te staan met 
vooroordelen en ze ziet het gevaar: Ik wist enerzijds dat dit kind een gevaar voor mij kan opleveren op het 
gebied van ‘self fullfilling prophecy’. Ze laat hier ook zien hoe haar opvattingen als wereldbeeldaspecten 
in de tekst doorklinken. De drie aspecten: expliciet breder kader, literatuur en wereldbeeld zijn expliciet 
aanwezig en hiervoor krijgt ze ‘een plus’. 

De tweede hoofdcategorie is de retorica, uitgesplitst in dramaturgische aspecten, taalgebruik en 
opbouw. 
Bij dramaturgie gaat het om situatie/thematiek en personage/spreekstandpunt. Bij situatie/thematiek 
verwacht ik dat de student een beeld geeft van de situatie, met aandacht voor de ruimte waarin die situatie 
zich afspeelt, voor de tijd en vooral ook voor wat in de dramaturgie ‘het conflict’ genoemd wordt, datgene 
waar het in de gebeurtenis om gaat. Dat kan een ordeprobleem zijn, het pedagogische probleem van het 
pesten, het onderwijskundige probleem van het aanleren van de tafels, het maatschappelijke probleem 
van kinderen uit achterstandsgezinnen etc. Maar het kan ook gerelateerd zijn aan de inrichting van het 
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klaslokaal, de beschikbare tijd, het moment van de dag of het jaargetijde.
Bij het personage/spreekstandpunt vraag ik me af of ik op basis van wat de student schrijft, het kind, de 
mentor, een ouder of de student zelf voor me kan zien. Worden die zo levendig beschreven dat ik het 
karakter van de personen een beetje leer kennen? In deze categorie vormt de situatie in brede zin dus het 
thema van dit deel van het verslag. 
Alle elementen uit die beschreven situatie kunnen weer thema worden in de fase van het becommentariëren, 
zowel aspecten van personages of hun relaties, als aspecten van ruimte, tijd of conflict. Ik geef een 
voorbeeld: Marjol (nr. 26) geeft de volgende beschrijving van een voorval met een paar jongens: “Het 
groepje jongens achterin de klas en het groepje rechts voor probeert iedere keer hoever ze kunnen gaan. Zij 
zijn sterk bezig met uit te vechten wie de sterkste, stoerste en knapste is. Het probleem is dat wanneer ik 
deze jongens op hun gedrag wijs, ze wel even rustiger zijn, maar snel weer in hun oude houding vervallen. 
Apart zetten aan een andere tafel zetten of zelfs de klas uitzetten heeft dus weinig zin gehad. A. hoorde 
eerst ook bij deze jongens, maar nu ik een paar keer lachte om zijn grapjes en iedere keer hetzelfde grapje 
met hem uithaalde gaat het tussen ons wel goed.” 
Als lezer krijg je een beeld van de situatie die ze beschrijft: Het groepje jongens achterin de klas en het 
groepje rechts voor probeert iedere keer hoever ze kunnen gaan. Zij zijn sterk bezig met uit te vechten 
wie de sterkste, stoerste en knapste is. Hier zou het conflict dat van het leiderschap in een groep kunnen 
zijn.
Dan zoomt ze in op één van de jongens, A: A hoorde eerst ook bij deze jongens, maar nu ik een paar 
keer lachte om zijn grapjes en iedere keer hetzelfde grapje met hem uithaalde gaat het tussen ons wel 
goed. Ook zo’n sterke, stoere, knappe jongen. In dit zelfde fragment laat Marjol zien hoe zij een relatie 
met die jongen probeert op te bouwen. Hier zou het conflict een relatieprobleem kunnen zijn, maar ook 
dit zou een leiderschapsconflict kunnen betekenen. Waar het om gaat, is dat de weergave van situatie en 
personage levendig is, voldoende diepgang heeft en voldoende stof voor becommentariëring biedt.
De beschrijving van zowel de situatie als het personage is nog vrij summier, maar het begin is er en 
daarom krijgt ze hiervoor ‘een plus’.

Onder de categorie taalgebruik vallen leesbaarheid, woordkeuze, zinsbouw/grammatica, stijlfiguren 
en strategieën. De leesbaarheid is via internet m.b.v. de Douma formule voor de Nederlandse teksten 
bepaald1. Gemiddeld ligt de score rond de 70 punten met uitschieters naar boven van 82,02 en naar 
beneden van 49,06. Een score voor de leesbaarheid tussen 80 en 90 wordt omschreven als gemakkelijk, 
gericht op groep 7 van de basisschool. Tussen 70 en 80 betekent dat de tekst vrij gemakkelijk is, gericht 
op groep 8; tussen 60 en 70 is het niveau een standaardniveau, gericht op vbo, tussen 50 en 60 wordt 
gezien als vrij moeilijk, leesbaar voor lezers met een mavo opleiding; tussen 30-50 is de tekst leesbaar voor 
lezers met een havo/vwo niveau en van 0-30 wordt de tekst als zeer moeilijk beschouwd en geschikt voor 
mensen met een universitaire opleiding. Alle studenten hebben een met (tenminste) havo vergelijkbaar 
opleidingsniveau en schrijven hun tekst voor een docent met een eerstegraadsbevoegdheid, meestal met 
een universitair niveau.
Studenten schrijven o.a. voor hun begeleiders die tenminste een hbo-opleiding hebben, vaker nog een 
universitaire opleiding. Zelf hebben ze tenminste havo en kunnen teksten lezen met een leesbaarheidsscore 
tussen 30 en 50. Dat betekent dat ik de cesuur eigenlijk bij 50 zou moeten leggen. Aangezien slechts  één 
student deze score heeft behaald, zal ik om pragmatische redenen de cesuur bij 60 punten leggen, d.w.z. 
een leesbaarheid van 60 of lager levert ‘een plusje’ op. 

(1)    Zie http://www.cs.utexas.edu/users/s2s/latest/readability1/src/index.cgi?lang=English&conte
nt=readabilityi In par. 4.4.2 heb ik gewezen op de bezwaren van leesbaarheidsformules.
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5.3.5  Verantwoording woordlijsten taalgemeenschappen

Om zicht te krijgen op het taalgebruik van studenten in de reflectieverslagen, dus zowel de niet-retorische 
als de retorische, heb ik op basis van deze 70 verslagen een groslijst gegenereerd met alle woorden die 
hierin voorkomen. Dit monnikenwerk hoeft tegenwoordig niet meer met de hand geturfd te worden, 
in mijn geval heeft het programma RANGE and FREQUENCY van Heatley e.a. (2002) dit voor mij 
gedaan.
In par. 2.6 heb ik laten zien dat een student in verschillende taalgemeenschappen functioneert en 
toegepast op de reflectieverslagen formuleer ik in par. 4.4.4 de volgende veronderstellingen:‒ de reflectieverslagen vertonen in woordkeus de invloed van het idiolect;‒ de reflectieverslagen vertonen in woordkeus de invloed van de pabotaal;‒ de reflectieverslagen vertonen in woordkeus de invloed van de taal van de basisschool.
Daarbij is de verwachting dat de invloed van de pabotaal toeneemt naarmate de auteur in een hoger 
leerjaar zit.
Dat betekent dat ik voor mijn onderzoek woordlijsten moet maken voor het idiolect, de pabo en de 
basisschool. Ik richt me in eerste instantie op de taalgemeenschappen van de pabo en op de basisschool, 
omdat ik vermoed dat ik deze taalgemeenschappen in de reflectieverslagen zal tegenkomen. Al eerder 
heb ik drie taalgemeenschappen onderscheiden: de taalgemeenschap van de leefwereld van de student, 
het idiolect van de individuele student, de taalgemeenschap van de pabo en de taalgemeenschap van 
de basisschool. Studenten moeten de taal van de pabo en van de basisschool herkennen, begrijpen en 
uiteindelijk zelf ook beheersen, ze moeten toegroeien naar professionele taal. De opdracht voor het 
schrijven van een reflectieverslag is geschreven in de taal van de pabo met in meer of mindere mate nieuwe 
termen als ‘reflecteren’, ‘ jezelf spiegelen’, ‘omgeving’, ‘kritisch’, ‘afstandelijk’. 
In de groslijst, bestaande uit 70.215 woorden, heb ik allereerst onbetekenende woorden zoals ‘de’, ‘het’, 
‘van’, ‘een’, ‘er’, ‘etc.’, ‘tot’, ‘ter’, ‘uit’ opgenomen in een stoplijst. Het woordje ‘de’ komt bijvoorbeeld 3206 
keer voor. Deze woorden doen verder niet mee in mijn onderzoek. 
Als eerste heb ik de woordlijst van de taalgemeenschap van de pabo opgesteld. Deze lijst heb ik ter 
validering voorgelegd aan een vakcollega en een collega pedagogie en aangescherpt. In het vervolg zal 
ik deze woordlijst aanduiden als pabotaal. Het schrijven van een reflectieverslag is een opdracht van de 
pabo, de inhoud ervan heeft betrekking op de opleiding, dat levert woorden op die betrekking hebben op 
de organisatie en inhoud van de opleiding. Voorbeelden hiervan zijn ‘inloopdag’, ‘kwaliteitskenmerken’, 
‘mentor’, ‘rayondocent’, ‘stageschool’, ‘stagedocument’, ‘demonstratieactiviteit’. Van studenten wordt 
verwacht dat ze bepaalde lessen geven met een specifieke opbouw en inhoud. Termen die hierbij horen 
zijn o.a.: ‘inleiding’, ‘kern’, ‘afsluiting’, ‘aanschouwelijk materiaal’, ‘lesdoel’, ‘lesmodel’, en ‘lesevaluatie’. 
Het zijn termen die wijzen op verbreding en/of verdieping, die het anekdotische te boven gaan. Dan zijn 
er nog specifieke woorden die samenhangen met de organisatie op de pabo zoals ‘module’, ‘semester’, ‘owp’, 
‘toetsweek’. In de lessen pedagogiek worden pedagogische en onderwijskundige theorieën onderwezen die 
samengaan met een bepaald vakjargon. Voorbeelden zijn: ‘relatie’, ‘competentie’ en ‘autonomie’, ‘adaptief ’, 
‘differentiatie’, ‘afstemmen’, ‘taakgericht’, ‘sociogram’, ‘tijdsteekproef ’, ‘basisontwikkeling’, ‘instructie’, 
‘leerstijlen’ en ‘succeservaring’.
Naast de lessen pedagogiek worden er ook vakdidactische lessen gegeven in alle basisschoolvakken met 
als hoofdvakken Nederlands en rekenen. Ook deze vakken kennen hun eigen jargon. Voorbeelden voor 
Nederlands zijn: ‘elementaire leeshandeling’, ‘leesniveau’, ‘leesbegeleiding’; voor rekenen: ‘getalbegrip’, 
‘getallenlijn’, ‘splitsen’, ‘denkstrategieën’.
Dan zijn er nog woorden die zowel op de pabo als op de basisschool gebruikt worden. Als er sprake 
is van specifiek onderwijs op de pabo waarbij dat woord centraal staat, heb ik het opgenomen in de 
taalgemeenschap pabo. Voorbeelden zijn: ‘dagritmekaarten’ en ‘dagschema’. Studenten leren de 
achtergronden hiervan en zien het gebruik ervan in de stage. Datzelfde geldt voor de ‘hoeken’ 
die samenhangen met de onderwijsvisie basisontwikkeling: in de pabo krijgen ze de theorie over 
basisontwikkeling en de theorie over de functie en de werking van de hoeken. 
De tweede lijst die ik heb aangelegd is die van de taalgemeenschap basisschool, in het vervolg noem ik 
deze de basisschooltaal. Ook deze lijst heb ik weer voorgelegd aan een vakcollega en een pedagoog en 
aangescherpt. In deze lijst staan zowel algemene woorden die in de klas gebruikt worden, zoals ‘ juf ’, 
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‘bureau’, ‘cijfers’, ‘computer’, ‘pen’, ‘invallen’, ‘klasje’, ‘knapste’, als de benaming van bepaalde methodes en 
schoolmateriaal zoals ‘Pennenstreken’, ‘leeskast’, ‘reuzenleesboek’; de lessen die gegeven worden: ‘taal’, 
‘rekenen’, ‘muziekles’; de organisatie van de basisschool met ‘onderbouw’, ‘middenbouw’, ‘bovenbouw’ en 
‘combinatieklassen’; de type scholen als ‘dalton’, ‘ jenaplan’ en ‘montessorischool’. In deze lijst komen ook 
woorden voor die in de huiselijke sfeer gebruikt worden, denk bijvoorbeeld aan ‘stoel’, ‘boek’, ‘vingers’, 
‘vraag,’ ‘luisteren’, ‘tekenen’, ‘regels’, ‘potlood’, ‘snoepje’, ‘fruit’. Deze woorden heb ik wel opgenomen, 
omdat ze in de verslagen vaker voorkomen. In de verslagen vormen ze onmisbare schakels bij het verhalen 
over activiteiten, voorvallen en gebeurtenissen. 
Tussen de niet-ingedeelde woorden bleken woorden te zitten die betrekking hebben op materialen en 
activiteiten die slechts in één reflectieverslag voorkomen. Deze woorden passen niet alleen in de leefsfeer 
van kinderen, maar zullen ook buiten de school gemeengoed zijn. Deze heb ik opgenomen in een sublijst 
basisschooltaal restgroep. Voorbeelden uit deze lijst zijn ‘handpop’, ‘piraten’, ‘heksenkop’, ‘camera’, 
‘medaille’, ‘mol’. 
Studenten moeten zich zowel kunnen uitdrukken in de pabotaal als in de basisschooltaal. In het overzicht 
(zie bijlage 6) is te zien dat het percentage basisschoolwoorden de woorden die tot de taalgemeenschap 
pabo behoren ver overtreft. Bij de basisschooltaal loopt de score uiteen van 8,14 tot 20,04%; bij de pabotaal 
varieert de uitkomst tussen 1,64 en 10,55%. Bij het beoordelen van het register van de student heb ik me 
gericht op de pabotaal. Wanneer bij een student meer dan 8% van zijn woorden tot de pabotaal behoren, 
krijgt hij ‘een plusje’ voor het register.

5.3.6  Verantwoording scores taalgebruik

Bij zinsbouw en grammatica heb ik gekeken naar opvallende fouten. Zo leveren twee fouten in 
werkwoordspelling al een onvoldoende score op, daarnaast heb ik gekeken naar contaminaties, 
slordigheden, zoals het vergeten van een woord, en typefouten. 

Voor de expressieve, de narratieve, de argumentatieve en de descriptieve strategie heb ik eveneens 
woordlijsten gemaakt1. Met behulp van RANGE and FREQUENCY heb ik berekend hoeveel procent 
van de woorden gerekend kunnen worden tot een bepaalde strategie. De expressieve strategie heb ik wel 
onderzocht, maar niet betrokken bij mijn oordeel, want die bleek geen discriminerend effect te hebben. 
Des te belangrijker bleken de narratieve en argumentatieve strategie. Ik heb allereerst gekeken naar de 
scores voor de argumentatieve strategie, omdat deze grote verschillen in de scores liet zien. Wanneer de 
score van de argumentatieve strategie boven de 3% uitkomt, en de narratieve strategie boven de 8%, levert 
dat ‘een plus’ op, zie bijlage 7.

5.3.7  Verantwoording scores opbouw

Opbouw
De opbouw bestaat uit vijf onderdelen: opening, inleiding, uitwerking, conclusie/samenvatting en 
afsluiting. Voor elk onderdeel kan een voldoende gehaald worden. De niet-retorische verslagen kennen 
eigenlijk alleen een rijgstructuur waarbij de antwoorden op de richtvragen aaneengeregen worden. Slechts 
een enkele student is in staat hiervan af te wijken en toch een tekststructuur aan te brengen.
In een opening opent de student de tekst en richt zich met die openingszin tot de lezer. Fabiola (nr. 8) 
opent haar verslag als volgt: “De eerste dag stage was weer even wennen. Mijn mentrix ving mij goed op 
en informeerde mij over de groep. Het contact met de kinderen was al snel gemaakt. Toch vond ik het 
moeilijk om gelijk al aan de slag te gaan met ze en nam ik een wat afwachtende houding aan. Waar en hoe 
ik moest beginnen was voor mij even zoeken. Daarnaast had ik nog niet echt een beeld van het adaptief 
en aanvankelijk onderwijzen in groep 3”. Voor Fabiola met haar eigenlijke verslag begint, richt ze zich tot 
de lezer en informeert die over haar situatie.

(1)   Zie hiervoor hoofdstuk 4.4.1. De deliberatieve strategie heb ik in dit hoofdstuk wel onderscheiden, 
maar niet opgenomen in de vorm van een aparte woordlijst. Deze strategie komt nl. nauwelijks 
voor. In hoofdstuk 6 zal blijken hoe belangrijk die is als uitwerking van de argumentatieve.
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Daarna volgt de inleiding waarin aangegeven wordt waar de student het achtereenvolgens over wil gaan 
hebben. Merci (nr. 28) doet dat heel keurig: “In de eerste alinea zal ik mijn werkpunten aan het begin 
van deze stageperiode kort toelichten en hoe ik van plan was hier daadwerkelijk aan te werken. In de 
tweede alinea zal ik mijn stageschool toelichten en een korte beschrijving van mijn huidige stagegroep 
geven. In het derde gedeelte zal ik een aantal situaties beschrijven waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn 
geweest voor mijn werkpunten en in de laatste alinea staan een aantal voornemens voor de komende 
stageperiode”. 
Overigens lopen de opening en de inleiding bij de retorische reflectieverslagen nogal eens in elkaar over, 
ik heb deze twee onderdelen uiterst welwillend beoordeeld.
Vervolgens vindt de uitwerking plaats. In de retorische reflectieverslagen vormt dit het hart van het 
verslag. Na deze uitwerking volgt een conclusie of samenvatting, vaak ook in de vorm van voornemens. 
Marco (nr. 20) komt tot de volgende conclusie: “Het lesgeven op woensdag en donderdag is dus steeds 
verder vooruit gegaan. Waar ik eerst nog wat onzeker voor de klas stond en in sommige situaties niet 
goed wist hoe ik moest reageren, is dat nu al een stuk verbeterd. Ik ben nu ook niet meer bang om fouten 
te maken, dit heeft mede te maken dat ik het gevoel heb dat ik de groep onder controle heb, maar ook 
met het feit dat ik het goed kan vinden met mijn mentor. Ze vindt het niet erg om de lessen aan mij uit te 
besteden omdat ze gezien dat ik het wel kan, ook dit geeft mij weer een positieve prikkel om zo door te 
gaan.” In dit voorbeeld kan de laatste zin ook beschouwd worden als de afsluiting van de tekst. 
Elis (nr. 6) sluit haar verslag als volgt af: “Nog niet bij alles weet ik hoe ik dat wil doen. Daar ga ik 
de komende tijd over nadenken, zodat ik bij aanvang van de volgende stageweek nieuwe dingen kan 
uitproberen”. 

5.4  De resultaten van de analyse van niet-retorische en retorische  
  reflectieverslagen

Zie bijlage 8 voor de analyse van de reflectie en de analyse van de retorica. 

5.4.1  Analyse van de reflectie

Van de 35 studenten hebben er 28 een hogere score behaald op reflectie; 4 zijn gelijk gebleven, 3 zijn achteruit 
gegaan. Het reflectieverslag van Nanke, nr. 30, haalt een lagere score.  Ik heb haar verslag te laat gekregen. In een  
bijgevoegde mail excuseert ze zich daarvoor: haar computer was kapot. Het lijkt voor de hand te liggen  
dat er te weinig tijd aan besteed is. Voor de achteruitgang van de twee anderen, Ella, nr. 7, en Suzie, nr. 
33, heb ik geen verklaring.

De hoogste score voor reflectie is 12 punten (Lenie, nr.13); de hoogste vooruitgang die geboekt wordt is 
7 punten. Dit is te zien bij drie studenten: Jannus (nr. 10) gaat van 2 naar 9, Lenie (nr. 13) van 5 naar 12  
en Tina (nr. 34) van 3 naar 10. 
De toename aan reflectie is vooral een gevolg van het reflecteren op de leerlingen en hun leren en 
ontwikkeling. 
In 17 niet-retorische verslagen wordt op geen enkele manier nagedacht over de leerlingen. 
Bij de retorische verslagen zijn er slechts 4 studenten die geen inzichten opdoen over hun leerlingen. 
Opvallend is ook de toename in de rubriek ‘nadenken waarom je dat op deze manier gedaan hebt’. In de 
retorische verslagen komt dit aspect 24 keer voor, in de niet-retorisch slechts 9 keer. 
In de rubriek inzichten over jezelf, doen studenten in de niet-retorische verslagen vooral inzichten op 
over hun eigen ontwikkeling, 26 keer, en veel minder over het eigen leren, slechts 9 keer.
De breedte en diepte van reflectie neemt slechts marginaal toe. Slechts 6 studenten laten in hun retorische 
verslagen hier iets van zien (Annoes, nr. 2; Lenie, nr. 13; Merel, nr. 22; Marja, nr. 23; Merci, nr. 28; Tina, 
nr. 34), bij 5 gaat het om het expliciet bredere kader waarin de situatie geplaatst wordt (Lenie, nr. 13; 
Merel, nr. 22; Marja, nr. 23; Merci, nr. 28; Tina, nr. 34), 2 studenten verwijzen expliciet naar literatuur 
(Annoes, nr. 2; Lenie, nr. 13). 
Onder deze 6 studenten betrekt alleen Lenie, nr. 13, ook het wereldbeeld in haar verslag, naast het 
expliciet bredere kader en literatuur. 
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In de niet-retorische verslagen is alleen Merel, nr. 22 in staat haar ervaringen te verbreden (en dat doet 
ze ook in het retorische verslag), Hieke, nr. 9, slaagt er niet in om in het retorische verslag literatuur te 
verwerken, terwijl ze dat wel doet in het niet retorische verslag.

5.4.2  Analyse van de retorica

Dramaturgie
In de niet-retorische verslagen wordt 12 keer de situatie goed beschreven, in de retorische neemt dat toe 
tot 30 keer. 
In de niet-retorische verslagen komen de personages minder goed uit de verf: slechts 4 keer wordt hierin 
iets gezegd over personages, terwijl dit 26 keer gebeurt in de retorische. De verklaring voor het geringe 
aantal levendige beschrijvingen van personages in de niet-retorische verslagen ligt wellicht aan de geringe 
aandacht voor leerlingen in dit type verslag.

Taalgebruik
Na 4 lessen van een uur valt nauwelijks te verwachten dat het taalgebruik verbetert, daar is meer oefening 
voor nodig. 

Leesbaarheid
Drie studenten (Lotta, nr. 18; Merel, nr. 22; Sanne, nr. 32) zijn simpeler gaan schrijven in de retorische 
verslagen. Bij nadere bestudering blijkt dat in de niet-retorische tekst complete passages letterlijk 
overgenomen zijn uit periodeboeken en andere documenten die ook te downloaden zijn van intranet. 
Deze passages flatteren het leesbaarheidscijfer. In twee gevallen (Merci, nr. 28; Natalja, nr. 29) is de 
retorische tekst beter op een hoger opleidingsniveau afgestemd, vermoedelijk hangt dat ook samen 
met het voorkomen van meer pabotaal. Deze taal bevat relatief gezien meer drie- of meerlettergrepige 
woorden, waardoor het leesbaarheidscijfer verlaagd wordt. 

Woordkeuze
De pabotaal komt tot uitdrukking in het onderdeel register. 
In 12 retorische verslagen is meer dan 8% van de woorden te beschouwen als een typisch opleidingswoord 
van de pabo. 
In 8 niet-retorische verslagen is dit ook het geval. Opvallend is echter dat 6 studenten zowel in de niet-
retorische als de retorische verslagen dit niveau halen (Jannus, nr. 10; Lenie, nr. 13; Lies, nr. 17; Lotta, nr. 
18; Merel, nr. 22, Marlou, nr. 27).

Zinsbouw/grammatica
Bij de zinsbouw/grammatica is er weinig verandering te zien tussen de niet-retorische en de retorische 
reflectieverslagen. Wel valt op dat 9 studenten op dit onderdeel een ‘min’ scoren voor beide verslagen.

Stijlfiguren
Helaas bevatten de verslagen geen markante stijlfiguren, zoals climax, herhaling, antithese, parallellisme 
e.d. Dit onderdeel is niet expliciet in de lessen aan de orde geweest.

Strategieën
De expressieve strategie neemt in vrijwel alle gevallen af, de narratieve strategie neemt bij 17 studenten toe. 
De omvang van de descriptieve strategie is te klein om hier uitspraken over te doen. De argumentatieve 
strategie komt bij 11 studenten voor in de niet-retorische en bij 16 studenten in de retorische 
reflectieverslagen.

Opbouw van het verslag
Van de 35 studenten hebben er 32 een hogere score behaald op retorica. 1 student heeft dezelfde score, 
en bij slechts twee studenten is de score lager uitgevallen: Nanke (nr. 30) heeft ook op dit onderdeel 
een lagere score, hierboven heb ik het vermoeden geuit dat ze te weinig aandacht heeft besteed aan het 
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retorische reflectieverslag, en Leonine (nr. 14), haar score is gezakt van 4 naar 3 punten. Leonine heeft 
zelf hulpvragen bedacht en beantwoord, waardoor er een rijgstructuur à la Korthagen ontstaat en er dus 
geen sprake is van een retorische opbouw.

De meeste studenten zijn dus in staat hun gedachten te ordenen volgens retorische principes. Wel is te 
zien dat enkele studenten het lastig vinden hun verslag goed af te sluiten en eindigen met hun voornemens 
voor de komende periode.

5.4.3  ‘Moeten’, ‘willen’ of ‘mogen’?

Bij de bestudering van de frequentielijsten viel mij bij sommige studenten een frequent gebruik 
van het woordje ‘moeten’ op, vooral in verband met voornemens en gebaseerd op veronderstelde 
verplichtingen. Bij vergelijking tussen de niet-retorische en de retorische verslagen en op grond van enige 
steekproeven leek op het eerste gezicht het gebruik bij de retorische aanzienlijk lager. Dat leidde tot de 
voorzichtige veronderstelling dat in de retorische verslagen minder verwijzingen naar verplichtingen of 
voornemens voor zouden komen dan in de niet-retorische. Op grond daarvan leek het zinnig om ook 
een frequentieonderzoek te doen naar deontische uitspraken, waaronder ik versta uitspraken waarin 
de student zich een taak oplegt, een voornemen uit, zich ergens toe verbindt. Ik heb dat gereduceerd 
tot persoonsvormen van de eerste persoon singularis in verband met het zelfreflecterende karakter 
van de reflectieverslagen, i.c. ‘moet’, ‘moest’, ‘wil’, ‘wilde’, ‘wou’. Ook dat heb ik weer onderzocht met het 
programma RANGE and FREQUENCY. 
In eerste instantie leek de veronderstelling wel bevestigd te worden, maar niet in de mate die ik verwachtte. 
Tegenover 465 woorden in de niet-retorische verslagen stonden 394 woorden in de retorische, een afname 
van 15,26 %. 
Bij 18 studenten was het aantal woorden verminderd, bij 11 was het zelfs toegenomen, en bij 6 waren geen 
noemenswaardige verschillen opgetreden. 
Extremen waren een afname van 46 naar 23, van 27 naar 15, van 41 naar 6, van 33 naar 18, van 26 naar 
11 en van 17 naar 5. 
Daar stonden extreme toenames tegenover van 5 naar 17, van 8 naar 18, van 7 naar 23 en zelfs van 3 naar 
21 en van 2 naar 22. 
Bij 6 studenten waren de getallen vrijwel gelijk gebleven (verschuivingen van 1 of 2 punten naar boven of 
naar beneden heb ik niet meegerekend). 
Als ik me echter concentreer op de woordjes ‘moet’ en ‘moest’ worden de verschillen groter. In de niet-
retorische verslagen komt een van deze vormen 192 keer voor (dat is 41% van het totaal daar getelde 
woorden), in de retorische 149 (dat is 37.8 % van het totaal daar getelde woorden). Dat is een afname van 
22.39 %.
Daarmee is de veronderstelling voorlopig niet afgewezen en kan ze gehandhaafd blijven. In de retorische 
verslagen komen minder verwijzingen voor naar verplichtingen of voornemens dan in de retorische.
Het is niet zonder meer duidelijk wat daar de verklaring van kan zijn. Mogelijk voelen de tweedejaars 
veel meer de druk en de aandrang van het moeten verbeteren en veranderen. Mogelijk is ook dat de 
Korthagense aanpak met zijn gesloten karakter de student noopt tot bezinning op wat moet en niet 
zozeer op wat mag of kan, terwijl de retorische aanpak zoals hier toegepast, de studenten veel meer 
vrijheid laat in het kiezen van hun onderwerp, zodat ze zich meer kunnen concentreren op hun eigen 
mogelijkheden en wensen.
Geen van beide veronderstellingen geeft een verklaring voor het feit dat er ook studenten zijn bij wie de 
tendens in omgekeerde richting gaat.
Dat neemt niet weg dat de algemene tendens er toch een is van afnemende aandacht voor verplichtingen 
en toenemende aandacht voor kansen en mogelijkheden. 
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5.4.4  Conclusie

Is er een verschil waarneembaar tussen niet-retorische en retorische reflectieverslagen in een toename 
van de kwaliteit van de reflectie en de kwaliteit van de retorica? Voor elke student heb ik alle ‘plusjes’ voor 
zowel de niet-retorische als de retorische teksten opgeteld. Daarbij heb ik onderscheid gemaakt tussen 
de categorieën ‘reflectie’ en ‘retorica’ (zie bijlage 8). Als ik nu het aantal ‘plusjes’ voor de niet-retorische en 
de retorische reflectieverslagen optel en met elkaar vergelijk, kan ik beoordelen hoe groot de toename van 
de reflectie en de retorica is. Uit de onderzoeksresultaten distilleer ik de volgende gegevens, waarbij de 
retorische reflectieverslagen mijn referentiepunt zijn:

naam en nummer

toename 
reflectie in 
retoriscHe 
reflectie 
verslagen

toename 
retorica in 
retoriscHe 
reflectie 
verslagen 

toename totaal 
in retoriscHe 
reflectie 
verslagen 

1 Annie 1 6 7

2 Annoes 5 6 11

3 Carli 0 5 5

4 Daiwy 0 3 3

5 Edie 2 0 2

6 Elis 2 4 6

7 Ella -4 1 -3

8 Fabiola 2 5 7

9 Hieke 1 3 4

10 Jannus 7 5 12

11 Joke 2 6 8

12 Kik 1 4 5

13 Lenie 7 4 11

14 Leonine 4 -1 3

15 Lian 3 8 11

16 Lisa 2 7 9

17 Lies 6 7 13

18 Lotta 1 1 2
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naam en nummer

toename 
reflectie in 
retoriscHe 
reflectie 
verslagen

toename 
retorica in 
retoriscHe 
reflectie 
verslagen 

toename totaal 
in retoriscHe 
reflectie 
verslagen 

19 Mara 5 5 10

20 Marco 2 4 6

21 Marie 0 3 3

22 Merel 6 5 11

23 Marja 4 6 10

24 Marjo 5 6 11

25 Maria 1 5 6

26 Marjol 1 4 5

27 Marlou 2 5 7

28 Merci 4 9 13

29 Natalja 4 7 11

30 Nanke 4 2 6

31 Petra 3 3 6

32 Sanne 0 2 2

33 Suzie -2 2 0

34 Tina 7 6 13

35 Wia 3 6 9

De toename van reflectie in alle 35 retorische reflectieverslagen is: 96 – 6 punten = 90 punten.
De toename van retorica in alle 35 retorische reflectieverslagen is: 165 – 1 punten = 164 punten.
Voor reflectie is de hoogste toename toe te schrijven aan de inzichten over de leerlingen en het 
verantwoorden waarom de student op deze manier gehandeld heeft.
Bij retorica komt de toename vooral door de aanwezigheid van een correcte opbouw van het verslag.
Bij 3 studenten is de aanwezigheid van reflectie en retorica toegenomen met 13 punten: Lies (nr. 17); 
Merci (nr. 28) en Tina (nr. 34). 
Bij Jannus (nr. 10) is een toename van 12 punten te zien; bij Annoes (nr. 2); Lenie (nr. 13); Lian (nr. 15); 
Merel (nr. 22); Marjo (nr. 24) en Natalja (nr. 29) is de toename 11 punten. 
De hoogste totaalscore is voor Lenie (nr. 13) met 21 punten; gevolgd door Merci (nr. 28) met 20 punten. 
De derde plaats met 18 punten wordt gedeeld door: Lies (nr. 17); Marco (nr. 20); Marja (nr. 23) en Tina 
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(nr. 34). 
Als ik bij de studenten met de hoogste scores kijk naar hun vooropleiding dan valt op dat van deze zes 
studenten er 2 een vwo opleiding hebben (Lies, nr. 17 en Marco, nr. 20), 2 hebben een havo-achtergrond 
(Merci, nr. 28 en Marja, nr. 23) en 2 mbo (Lenie, nr. 13 en Tina, nr. 34).
Als ik de omvang van de teksten erbij betrek, is te zien dat de lengte een rol lijkt te spelen. Het verslag van 
Marco  is relatief kort: 712 woorden, dat van Tina relatief lang: 2691, de rest zit tussen de 1122 en 1800 
woorden in. De gemiddelde lengte van de retorische reflectieverslagen van deze zes studenten is 1545 
woorden. Het totale gemiddelde van de lengte van de retorische reflectieverslagen is 1003 woorden. 
Met betrekking tot kwaliteit van de reflectie valt op dat studenten nauwelijks in staat zijn hun ervaringen 
te verbreden en te verdiepen, ze gebruiken niet de pabotaal die daar op zou kunnen wijzen. Hiervoor heb 
ik laten zien dat een reflectieverslag in elk geval persoonlijk en expressief van aard moet zijn. Het is te 
beschouwen als een sterk gestructureerde vorm van taalexpressie (Pauw, 1984). Het persoonlijke moet 
echter uitstijgen boven het anekdotische, waarbij vooral situaties worden verteld en waarin de ‘en-toen’ 
vorm vaak voorkomt.
Het uitstijgen boven het anekdotische gebeurt in de vorm van het veralgemeniseren of verbreden van een 
situatie. In een verslag wordt een situatie geschetst, maar vanuit deze schets worden algemene conclusies 
getrokken of wordt de situatie verbreed naar andere voorvallen. Die verbreding of veralgemenisering kan 
alleen ontstaan wanneer er sprake is van het kunnen innemen van een metapositie door de reflectant. Het 
blikveld wordt hierdoor verruimd van de klas naar de wereld om ons heen. Dat betekent voor een leraar of 
een aspirant leraar dat het nadenken over situaties in de klas kan leiden tot het nadenken over de wereld 
om ons heen. In een verslag kan die verbreding leiden tot opvattingen over het beroep van leraar, over het 
vak van de leraar, over de leerlingen, over ouders, over het curriculum van de school of de opleiding en, 
om het nog breder te trekken, over de maatschappij, over kunst en cultuur, over wetenschap, over politiek, 
over religie, kortom over het wereldbeeld. 

In paragraaf 4.4.4 heb ik de volgende veronderstellingen geformuleerd:‒ de reflectieverslagen vertonen in woordkeus de invloed van het idiolect;‒ de reflectieverslagen vertonen in woordkeus de invloed van de pabotaal;‒ de reflectieverslagen vertonen in woordkeus de invloed van de taal van de basisschool;‒ daarbij is de verwachting dat de invloed van de pabotaal toeneemt naarmate de auteur in een hoger  
 leerjaar zit.

Invloed idiolect
De invloed van het idiolect is vooral te zien in de expressieve strategie. Bij 21 studenten neemt de invloed 
van de expressieve strategie in de retorische reflectieverslagen af.

Invloed basisschooltaal
De invloed van de taal van de basisschool heb ik onderzocht m.b.v. woordlijsten voor de basisschooltaal. 
Zoals te verwachten was, komt de basisschooltaal veel voor in de verslagen. Zowel de niet-retorische als 
de retorische reflectieverslagen laten dat zien. De hoogste score is te zien bij Marie (nr. 21) met een score 
van 22,54% op haar retorische verslag. Ook Lotta (nr. 18) scoort hoog: 20,04%. De laagste score is 8, 14% 
bij Wia (nr. 35).

Invloed pabotaal
De invloed van de taal van de pabo heb ik onderzocht m.b.v. woordlijsten voor de pabo. Bij de analyse van 
de pabotaal heb ik een score van 8% of meer op de pabotaal gehonoreerd met ‘een plusje’ (zie bijlage 6). Bij 
11 studenten is er in de retorische reflectieverslagen sprake van meer dan 8% pabotaal. Bij 5 van deze 11 
studenten is ook in hun niet-retorische verslag sprake van meer dan 8% pabotaal. Bij 2 studenten is er in 
hun niet-retorische verslag wel tenminste 8% pabotaal aanwezig, in hun retorische niet. Een verklaring 
hiervoor is dat studenten in hun antwoorden letterlijke citaten uit pabodocumenten overnemen. Daiwy 
(nr. 4) geeft in haar niet-retorische verslag de volgende opsomming van doelen die letterlijk overgenomen 
uit het stageboek: “De doelen uit de methode(les) vormen het uitgangspunt voor het ontwerpen van 
een les waarin inhoudelijke vakmanschap wordt getoond, de doelen uit de methode(les) worden als 
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uitgangspunt gebruikt voor het ontwerpen van een les met afwisselende en uitdagende didactische 
werkvormen, kinderen gericht laten terugkijken naar eigen handelen en ook gedrag na de activiteit, 
de leertijd is afgestemd op de behoeftes en mogelijkheden van de kinderen, er is tijdens de activiteit 
overzicht op alle kinderen, stimuleren dat kinderen naar elkaar luisteren en nieuwsgierig zijn naar ieders 
bevindingen en laten merken dat niet iedereen hetzelfde hoeft te kunnen, durven etc. Dit zijn enkele 
punten die ik uit mijn vorige stage heb mee genomen”. Dit is dus niet haar eigen woordkeus, maar het 
zijn letterlijk overgenomen citaten uit pabodocumenten. Nanke (nr. 30) is in staat in haar niet-retorische 
verslag eigen pabotaal te gebruiken. In haar retorische verslag doet ze dat nauwelijks. Hiervoor heb ik al 
aannemelijk gemaakt, dat het retorische reflectieverslag in grote haast geschreven is. Vermoedelijk heeft 
ze wel de potentie om een goed retorisch verslag te schrijven, maar heeft ze er te weinig tijd aan besteed.
We kunnen nu concluderen ‒ dat de invloed van het idiolect afneemt in de retorische reflectieverslagen;‒ dat de basisschooltaal zichtbaar is in zowel de niet-retorische als de retorische reflectieverslagen; ‒ de invloed van de pabotaal laat zich vooral zien in de retorische reflectieverslagen;‒ deze invloed zal ongetwijfeld ook toegeschreven kunnen worden aan het feit dat de studenten in een  
 hoger leerjaar zitten en dus over meer pabotaal beschikken.

5.5  De resultaten van de tweede enquête

Na afloop van de lessenserie heb ik studenten gevraagd eerst het ‘reflectieverslag nieuwe stijl’ te schrijven 
en daarna een tweede enquête in te vullen. Deze tweede enquête bestond uit een vragenlijst met 18 voor 
het merendeel open vragen. Drie vragen zijn ook in de vorige enquête gesteld, namelijk: “Wat versta je 
onder reflecteren?” en “Wat versta je onder een reflectieverslag?” heb ik opnieuw gesteld, omdat in de 
lessen een andere omschrijving voor reflecteren is aangeboden en de kenmerken van een reflectieverslag 
besproken zijn. De derde herhaalde vraag is: “Hoeveel tijd kost het schrijven van een reflectieverslag?” 
Ook deze keer heb ik geen gebruik gemaakt van een beoordelingsschaal. Mijn analyses heb ik wederom 
voorgelegd aan een vakcollega en een pedagoog en met hen besproken om tot een juiste interpretatie 
van de antwoorden te komen. De resultaten heb ik beschreven en waar relevant in staafdiagrammen 
weergegeven. Bij elke vraag heb ik een kort commentaar geschreven, waarin ik soms de antwoorden 
probeer te verklaren of wijs op verschillen en overeenkomsten of enkele antwoorden citeer.

5.5.1  Vergelijking mening studenten met mijn onderzoeksgegevens

Uit de enquête (bijlage 9 en 10) blijkt dat studenten zelf zeer tevreden zijn over de ‘reflectieverslagen 
nieuwe stijl’. Ik zet de uitkomsten van de enquête op een rijtje:

29 studenten vinden dat ze beter kunnen reflecteren;
29 studenten vinden dat ze het doel bereikt hebben;
34 studenten vinden het schrijven van een reflectieverslag nieuwe stijl zinvol;
31 studenten vinden dat de inhoud verbeterd is;
32 studenten vinden dat de opbouw verbeterd is;
6 studenten vinden dat hun taalgebruik verbeterd is;
13 studenten schrijven publieksgerichter;
33 studenten vinden het prettig dat er geen hulpvragen meer zijn;
27 studenten vinden dat ze meer diepgang hebben bereikt;
34 studenten vinden dat de herhalingen verdwenen zijn;
33 studenten willen doorgaan met het schrijven van reflectieverslagen nieuwe stijl.

Dit is wel een uiterst positief beeld. Uiteraard valt niet uit te sluiten dat sommige van deze antwoorden 
uit sociaal-wenselijke motieven zijn gegeven. Uit mijn onderzoek komt naar voren dat de kwaliteit van 
reflectie en retorica weliswaar toeneemt, maar dat neemt niet weg dat er nog het een en ander te verbeteren 
valt.
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5.6  Conclusies uit mijn praktijkonderzoek

Vier bijeenkomsten van elk één uur is te kort om geïnternaliseerde veranderingen door te kunnen voeren. 
De veranderingen t.a.v. de op Korthagen gebaseerde didactiek van het schrijven van reflectieverslagen 
zijn voor studenten toch erg groot. Des te opvallender is het dat studenten in de tweede enquête zeer 
tevreden zijn over het reflectieverslag nieuwe stijl. Dat betekent dat de nieuwe omschrijving van reflecteren 
gecombineerd met de retorische aanpak in elk geval in de ogen van studenten tot goede resultaten en tot 
grote tevredenheid leidt.

Zelf ben ik minder tevreden. Weliswaar laten de cijfers een duidelijke toename van reflectie en retorica 
zien, het is opvallend hoe weinig studenten in staat zijn boven het anekdotische uit te stijgen in de vorm 
van het veralgemeniseren of verbreden van een situatie. Die verbreding of veralgemenisering kan alleen 
ontstaan wanneer er sprake is van het kunnen innemen van een metapositie door de reflectant. De 
verbreding en verdieping van de reflectie is nog onvoldoende bereikt. 
 
In mijn onderzoek heb ik wel kunnen aantonen dat:‒ de invloed van het idiolect afneemt in de retorische reflectieverslagen;‒ de basisschooltaal zichtbaar is in zowel de niet-retorische als de retorische reflectieverslagen; ‒ de invloed van de pabotaal zich vooral laat zien in de retorische reflectieverslagen.

Ongetwijfeld kan deze invloed ook toegeschreven worden aan het feit dat de studenten in een hoger 
leerjaar zitten. Waar het mij om gaat, is het uitproberen of studenten met de nieuwe opzet enigszins uit 
de voeten kunnen.

Dit alles neemt niet weg dat de kwaliteit van het taalgebruik nog zeer beperkt is. Er zijn nog steeds 
studenten die hun teksten nauwelijks corrigeren en verslagen inleveren met veel typefouten, slordigheidjes 
en grammaticale fouten. Bovendien formuleren veel studenten slordig en produceren ze soms of hele 
korte zinnen of erg lange nevenschikkende zinnen. Het gebruik van markante stijlfiguren ben ik niet 
tegengekomen. De invloed van pabotaal is weliswaar in vergelijking tot niet-retorische reflectieverslagen 
aanwezig in de retorische reflectieverslagen, toch zou die invloed naar mijn mening veel groter moeten 
zijn. Studenten moeten de taal van de pabo en van de basisschool herkennen, begrijpen en uiteindelijk 
zelf ook beheersen in woord en geschrift, die taal behoort tot hun professionele bagage, ze stelt hen in 
staat op een professionele manier naar hun onderwijs en ontwikkeling te kijken – ervaringen verbredend 
en verdiepend. Die beheersing vind ik nog niet terug in de retorische verslagen, daarvoor is het percentage 
pabowoorden te laag. Het lijkt erop dat ze niet vertrouwd zijn met wat abstractere woorden of vaktermen 
en dat hun woordkennis tekort schiet en dat zou overeenkomen met Pauw (2003). Studenten geven zelf 
aan dat hun taalgebruik nauwelijks veranderd is. Die constatering is ook terecht, in zo’n korte tijd is het 
onmogelijk om zoiets complex als het taalgebruik substantieel te verbeteren.

Opvallend is het gebruik van deontische uitspraken. In de retorische verslagen komen minder verwijzingen 
voor naar verplichtingen of voornemens in de vorm van moeten en willen dan in de niet-retorische. Het is 
niet zonder meer duidelijk wat daar de verklaring van kan zijn. Mogelijk voelen de tweedejaars veel meer 
de druk en de aandrang van het moeten verbeteren en veranderen. Mogelijk is ook dat de op Korthagen 
gebaseerde aanpak met zijn gesloten karakter de student noopt tot bezinning op wat moet en niet zozeer 
op wat mag of kan, terwijl de retorische aanpak zoals hier toegepast, de studenten veel meer vrijheid laat 
in het kiezen van hun onderwerp, zodat ze zich meer kunnen concentreren op hun eigen mogelijkheden 
en wensen.
Geen van beide veronderstellingen geeft een verklaring voor het feit dat er ook studenten zijn bij wie de 
tendens in omgekeerde richting gaat.
Dat neemt niet weg dat de algemene tendens er toch een is van afnemende aandacht voor verplichtingen 
en toenemende aandacht voor kansen en mogelijkheden. 



5.6  CONCLUSIES UIT MIJN PRAKTIJKONDERZOEK…

154

Aan het begin van dit hoofdstuk heb ik me de volgende vragen gesteld:
1. Wat zijn de ervaringen van studenten met reflecteren en het schrijven van reflectieverslagen ‘oude  
 stijl’?
2. Wat zijn de ervaringen van studenten met reflecteren en het schrijven van reflectieverslagen geschreven  
 op basis van de ontwikkelde retorische principes?
3. Zijn er verschillen waar te nemen tussen reflectieverslagen ‘oude stijl’ en verslagen ‘nieuwe stijl’?
4. Voldoen reflectieverslagen die op basis van retorische principes geschreven zijn aan de genretheoretische  
 eisen van een reflectieverslag?
5. Vertonen deze verslagen reflectieve momenten? 
6. Vertonen deze verslagen brede en diepe reflectie? 
7. En leren studenten er ook van? En zo ja, wat leren ze er dan van?

Ik kan op basis van mijn onderzoek de volgende antwoorden geven:
Ad 1. De ervaringen van studenten met reflecteren en het schrijven van reflectieverslagen ‘oude stijl’  
 zijn wisselend. Ze vinden reflecteren belangrijk voor hun ontwikkeling, maar zien reflecteren vooral  
 als ‘terugblikken’. Ze zijn redelijk tevreden over de kwaliteit van hun verslagen, maar vinden het  
 schrijven ervan lastig. Ze voelen zich belemmerd door de vragen en ze klagen over de vele 
herhalingen. 
Ad 2. De ervaringen van studenten met reflecteren en het schrijven van reflectieverslagen geschreven op  
 basis van de ontwikkelde retorische principes zijn zeer positief. De meeste studenten vinden dat ze nu  
 beter kunnen reflecteren en willen doorgaan met het schrijven van reflectieverslagen ‘nieuwe stijl’.
Ad 3. De verschillen tussen de reflectieverslagen ‘oude stijl’ en ‘nieuwe stijl’ t.a.v. inhoud en opbouw zijn  
 groot.
Ad 4. De retorische reflectieverslagen voldoen bijna allemaal aan genretheoretische eisen van een  
 reflectieverslag. Wel is er kwaliteitsverschil te zien in de mate waarin de eisen gerealiseerd worden. 
Ad 5. De retorische reflectieverslagen vertonen reflectieve momenten, meer dan de niet-retorische  
 verslagen. 
Ad 6. De retorische reflectieverslagen vertonen nog weinig brede en diepe reflectie, daar staat tegenover  
 dat de niet-retorische verslagen nauwelijks brede en diepe reflectie vertonen.
Ad 7. In de retorische reflectieverslagen doen studenten inzichten op, inzichten over zichzelf en over hun  
 leerlingen. In de niet-retorische verslagen doen ze nauwelijks inzichten op over hun leerlingen. 
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5.7  Consequenties voor de didactiek van het schrijven van retorische  
  reflectieverslagen 

Uit mijn onderzoek komt naar voren dat de kwaliteit van de reflectie in retorische reflectieverslagen 
hoger is dan in niet-retorische verslagen. Toch ben ik nog niet tevreden. Met name de verbreding en 
verdieping van de reflectie vindt onvoldoende plaats1. In mijn omschrijving is dit aspect ook niet expliciet 
opgenomen, ik ben er ten onrechte vanuit gegaan dat het al opsloten lag in de verantwoording van waarom 
de student iets gedaan zou hebben, inzichten in zichzelf, zijn eigen leren en ontwikkeling en inzichten in 
zijn leerlingen, hun leren en ontwikkeling. De verbreding en verdieping zit hem in perspectiefwisseling 
waardoor met andere ogen gekeken kan worden naar de situatie: met de ogen van deskundigen op 
hetzelfde of een ander vakgebied, door te kijken naar wereldbeeldaspecten in relatie tot de aankomende 
leraar, de leerling, het onderwijs. 
Ik stel dan ook voor om juist die verbreding en verdieping te borgen in de omschrijving door expliciet 
de wereldbeeldaspecten op te nemen door de volgende formulering toe te voegen: ‘in relatie tot de 
maatschappij waarin je leeft’. Dat levert de volgende aangepaste omschrijving op
Reflecteren is nadenken over wat je op wat voor manier gedaan hebt in onderwijsleersituaties en 
waarom je dat op deze manier gedaan hebt, met het doel tot (nieuwe) inzichten te komen: inzichten 
in/over jezelf, je eigen leren en ontwikkeling, in relatie tot de maatschappij waarin je leeft; inzichten 
in/over je leerlingen en hun leren en ontwikkeling in relatie tot die maatschappij; inzichten die 
handvatten bieden voor verbetering.
Daarnaast moet er veel meer aandacht zijn voor de ontwikkeling van de professionele identiteit, waarvan 
de ontwikkeling van de professionele taal, de pabotaal, een aspect is. 

In het volgende hoofdstuk zal ik op basis van mijn nieuwe inzichten een didactiek voor het schrijven van 
reflectieverslagen ontwikkelen.

(1)    Dit komt overeen met de constatering van Vermeulen (2006).
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Zesde brief aan mijn studenten

Inmiddels weten jullie wat reflecteren is, hoe een reflectieverslag eruit zou moeten zien en hoe een groep 
derdejaarsstudenten op basis van deze nieuwe inzichten retorische reflectieverslagen heeft geschreven. Jullie 
hebben ook kunnen lezen dat studenten zeer positief zijn over deze nieuwe manier van reflecteren, maar dat ik 
mogelijkheden zie om de reflectie te verbreden en te verdiepen.
In dit hoofdstuk ontwikkel ik een didactiek van het reflecteren en daarin staan de vaardigheden vertellen, 
nadenken en schrijven centraal.

Hoe reflecteer je nu eigenlijk? Ik maak een vergelijking tussen reflecteren en de cakewalk. Jullie kennen vast wel 
die kermisattractie waarbij lopende banden en bewegende trappen onafhankelijk van elkaar omhoog of omlaag 
bewegen, terwijl je moet proberen overeind te blijven en verder te komen door van de ene trap naar de andere 
te springen om tenslotte via een glijbaan weer op de begane grond te komen. Het reflectieproces verloopt net zo 
grillig als de cakewalk: je doet soms een stapje vooruit, dan weer opzij en soms zelfs achteruit. 

Reflecteren is nadenken, je denkt na over wat er met jou in je stage gebeurd is. De kern van de reflectie is het 
verhaal over je stage. In je stage is iets gebeurd dat je getroffen heeft, dat indruk op je gemaakt heeft en waar 
je meer van wilt weten. Je schrijft je verhaal op, je vertelt ook over de leerlingen en je mentor of over andere 
betrokkenen. Je probeert een levendige beschrijving van hen te geven. Je kijkt daarna vanaf een afstand naar 
dat verhaal en je denkt erover na. Dat doe je door commentaar te geven op je verhaal. Je vertelt waarom je juist 
dit verhaal kiest en waarom je op deze manier gereageerd hebt. Je geeft argumenten hiervoor. Je beschrijft wat 
jij hier van zou kunnen leren, maar ook wat de leerlingen al of niet van je geleerd hebben. Je verplaatst je in je 
leerlingen, je mentor, ouders of andere betrokkenen en je vraagt je af hoe zij naar jouw verhaal zouden kijken. 
Je onderzoekt of je theorie hebt gehad die te maken heeft met jouw verhaal, of misschien heb je in een krant of 
tijdschrift iets gelezen dat hier mooi van toepassing zou zijn of in een of ander boek. Met andere woorden je 
probeert ‘wereldbeeldaspecten’ (ideeën over hoe de wereld is of hoe die zou moeten zijn) in je commentaar te 
betrekken. Je herleest deze literatuur en je beschrijft wat je er van kunt leren. Je trekt conclusies en je vertelt je 
voornemens voor een volgende keer.

Op deze manier reflecteer je dus: je denkt terug aan je stage, je denkt aan een gebeurtenis die je getroffen heeft en 
waar je meer van wilt weten, je denkt hierover na, je schrijft af en toe wat op, je denkt hierover door, je zoekt iets 
op, je schrijft je gedachten weer op. Het zijn cakewalkstapjes: soms vooruit, soms zijwaarts en af en toe moet je 
even weer terug naar wat er op je stage gebeurd is om verder te komen.

Op grond van deze losse aantekeningen schrijf je je reflectieverslag. In hoofdstuk 4 heb ik al verteld dat een 
reflectieverslag uit vijf delen bestaat: een opening, een middenstuk met een inleiding, een uitwerking en een 
conclusie en een afsluiting. Je verhaal over je stage plaats je in het middenstuk, dit vormt samen met je commentaar 
en je voornemen de uitwerking. Maar let op: je moet wel schrijven voor je docent. Je past je taalgebruik aan 
aan dat van je docent. Dat betekent dat je probeert met een professionele bril naar jezelf te kijken, dat je dus 
vaktermen verwerkt en dat je pabotaal gebruikt. Als je het middenstuk geschreven hebt, dan voeg je er nog een 
opening en een afsluiting aan toe.

Maar dan ben je er nog steeds niet. Je leest je verslag nog eens over, je pakt je omschrijving van reflecteren erbij 
en je vraagt je af of je alle elementen van die omschrijving erin verwerkt hebt. Heb je verteld welke inzichten je 
opgedaan hebt? Is de situatie duidelijk voor je docent? Is het leesbaar geworden? Zitten er geen taalfouten meer 
in? Je ontkomt er waarschijnlijk niet aan om bepaalde passages opnieuw te schrijven. Laat het verslag nog een 
dag liggen en lees het opnieuw, lees het met de ogen van je docent. Krijgt je docent zicht op jouw situatie en jouw 
inzichten? Ben je in staat om in je verslag vanuit die gebeurtenis in de klas het verband te leggen met een bepaald 
concept (onderwijskundig, pedagogisch, (vak)didactisch), zodat er sprake is van brede reflectie? En kun je vanuit 
een ander perspectief naar je eigen les kijken en verbanden leggen met de maatschappij, waardoor de reflectie 
meer diepgang krijgt? En nog een belangrijke vraag: kun je ook aangeven in hoeverre deze inzichten bijdragen 
aan je professionele identiteit als toekomstige leraar?
Als je deze laatste vraag volmondig met ja kunt beantwoorden, lever je reflectieverslag dan in. Zo niet, dan moet 
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je weer de cakewalk op en een paar stappen terugdoen om uiteindelijk verder te komen.

En dan gaat je docent je verslag beoordelen. Ik heb een beoordelingsmodel voor de docent ontworpen. Kijk maar 
eens naar par. 6.5. Je herkent ongetwijfeld de categorieën uit hoofdstuk 5. Ik heb op basis van dit model een 
beoordeling geschreven van de dagreflectie van Maaike. Ik concludeer dat haar dagreflectie niet voldoet aan 
de eisen van (professioneel) taalgebruik en opbouw. Het bevat geen nieuwe inzichten. Ze verbreedt de situatie 
niet en ze legt geen verband met onderwijskundige of vakdidactische opvattingen. Ze heeft deze beoordeling 
nooit van mij gekregen. Dat zou ook niet eerlijk zijn geweest, ze heeft immers nooit een training gehad in het 
reflecteren en het schrijven van reflectieverslagen. 
Ik heb naast deze beoordeling ook een begeleidingsverslag voor Maaike geschreven. Een reflectieverslag kan 
ook gezien worden als een tussentijdsverslag. Voor docenten heb ik eveneens een voorbeeld gemaakt voor een 
begeleidingsverslag waarin uiteraard dezelfde categorieën weer terugkomen. 

Het schrijven van een reflectieverslag gaat niet vanzelf, daar heb je hulp bij nodig. Docenten op de pabo moeten 
jullie dit leren. Bijvoorbeeld door goede voorbeelden te geven en deze met jullie te bespreken. In hoofdstuk 6 lezen 
jullie hoe volgens mij een didactiek van het schrijven van reflectieverslagen eruit zou moeten zien. 
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Hoofdstuk 6

De didactische implicaties van de retorisering van reflectieverslagen op de pabo: 

een didactiek van vertellen, nadenken en schrijven
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6.0  Inleiding

I n het voorafgaande heb ik getracht het fundament te leggen voor de toepassing van retorische 
principes op de verslaglegging van reflecties. Ten behoeve van die verslaglegging heb ik eerst de 
retorica behandeld, zowel de klassieke basis als moderne varianten en ontwikkelingen. Daarna ben ik 

uitvoerig ingegaan op de problematiek van het reflecteren in synchrone en diachrone verschijningsvormen 
en heb op grond van die exercities een nieuwe definitie van reflecteren geformuleerd. Op basis van mijn 
beschrjvingen van retorica en reflecteren heb ik vervolgens een theoretisch model voor reflectieverslagen 
ontworpen, met behulp daarvan een eerste poging tot een didactiek ontworpen en 35 ‘oude stijl’ en 
evenzoveel retorische reflectieverslagen nader onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek heb 
ik gebruikt voor een verbetering en verfijning van het model en vooral voor een verbetering van de 
didactiek ervan. Gebleken is dat vertellen, nadenken en schrijven de centrale vaardigheden zijn waarover 
studenten moeten beschikken. In dit hoofdstuk zal ik de didactische implicaties van de retorisering van 
reflectieverslagen op de pabo nader onderzoeken, hoofdlijnen voor een didactiek voor het aanleren van 
de centrale vaardigheden uitzetten, en daarbij ook ingaan op de problematiek van het beoordelen ervan 
zowel als summatieve dan wel als formatieve beoordeling.
Studenten aan een lerarenopleiding krijgen als stageopdracht dat ze een les moeten geven, een observatie 
moeten verrichten of een onderzoekje moeten uitvoeren. Tijdens het uitvoeren van die opdrachten maken 
ze van alles mee. Thuis, op school, op een verjaardagsfeestje of in de kroeg vertellen ze hun verhalen. Ze 
vertellen wat er goed ging, ze vertellen leuke voorvallen, ze vertellen hun belevenissen. Die vertelling is 
het vertrekpunt van de student voor het leren van zijn ervaringen. Het is ook het vertrekpunt van een 
didactiek van reflecteren. 
In dit hoofdstuk ontwikkel ik in grote lijnen die didactiek, gebaseerd op twee pijlers. De ene pijler is die 
van reflecteren als het beheersen van de narratieve strategie; de andere pijler is die van reflecteren als het 
beheersen van de argumentatieve strategie. Reflecteren heeft zowel een mondelinge als een schriftelijke 
verschijningsvorm. In dit onderzoek beperk ik me tot de schriftelijke verschijningsvorm. Het schrijven 
van een reflectieverslag beschouw ik als een retorische taak. Die kan door de student alleen tot een goed 
einde gebracht kan worden als hij op de hoogte is van de kenmerken van het reflectieverslag in inhoud en 
in taalgebruik, te onderscheiden in woordkeus, zinsbouw, strategie en stijl, en in opbouw in vijf delen en 
de dramaturgische aspecten situatie en personage. 
Op basis van het in hoofdstuk 4 gepresenteerde theoretische reflectiemodel en op basis van de resultaten 
van de praktische toepassing van derdejaarsstudenten in hoofdstuk 5 ontwikkel ik een prescriptief model 
ten behoeve van een tentatieve didactiek van het reflectieverslag. Deze didactiek zal ik in grote lijnen 
weergeven, ook zal ik stilstaan bij de beoordeling en begeleiding van reflectieverslagen1. 

6.1  Van descriptief model naar prescriptief model voor het schrijven van  
  reflectieverslagen

De retorica is een vak, zoals Quintilianus ons duidelijk maakt met voorschriften voor ‘het goede 
spreken’. Deze voorschriften, prescripties, zijn gebaseerd op systematische waarnemingen, descripties. 
In hoofdstuk 1 heb ik op basis van de dagreflectie van Maaike geconstateerd dat die geen reflectie is en 
niet voldoet aan de eisen van een verslag. In hoofdstuk 4 heb ik het reflectieverslag nader omschreven 
op grond van systematische waarneming t.a.v. retorische categorieën inhoud, doel, publieksgerichtheid, 
opbouw en taalgebruik, waarin ook literaire aspecten zijn meegenomen, en gerelateerd aan opvattingen 
van anderen die zich met hetzelfde onderwerp hebben bezig gehouden. Deze waarnemingen heb ik 
gepresenteerd als beschrijvingen van waargenomen situaties, het zijn descripties. Ze mondden uit in een 
omschrijving van reflecteren waarin ik de inhoud en het doel van reflecteren heb gevat en aanwijzingen 
voor het reflectieverslag heb gegeven. Als ik de parallel met de retorica doortrek kan ik deze descripties 
ook omzetten in prescripties. Dan moet ik de vraag beantwoorden hoe je vanuit de theoretische 
beschrijving van het reflecteren en het reflectieverslag concrete aanwijzingen kunt genereren die je kunt 

(1)    Te zijner tijd zal ze geconcretiseerd worden in een praktisch handboek. De ontwikkeling 
van een dergelijk praktijkboek valt buiten het bestek van mijn promotie.
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laten uitvoeren door studenten. In hoofdstuk 3 heb ik een omschrijving van reflecteren ontwikkeld die 
ik in hoofdstuk 5 heb aangepast:

Een reflectieverslag is de weergave in verslagvorm van een denkproces dat we reflectie noemen. De 
reflectie heeft betrekking op wat je op wat voor manier gedaan hebt in onderwijsleersituaties en 
waarom je dat op deze manier gedaan hebt. Het doel is tot (nieuwe) inzichten te komen: inzichten 
in/over het eigen leren en ontwikkeling van de student, ook in relatie tot de maatschappij waarin 
hij leeft, en verder ook in/over het leren en de ontwikkeling van zijn leerlingen en hun leren en 
ontwikkeling in relatie met die maatschappij; inzichten die handvatten bieden voor verbetering.
Het verslag vertoont de kenmerken van elk verslag in taalgebruik, te onderscheiden in woordkeus, 
zinsbouw, strategie en stijl, in opbouw in vijf delen en dramaturgische aspecten situatie en 
personage.

Reflecteren is dus een denkproces dat betrekking heeft op wat je op wat voor manier gedaan hebt in 
onderwijsleersituaties.

Voor studenten kan ik dat herleiden tot de volgende aanwijzingen:‒  Denk terug aan je stage;‒  Kies iets wat je getroffen heeft en waar je meer van wilt weten;‒  Vertel wat er gebeurd is;‒  Vertel wat je gedaan hebt;‒  Vertel hoe je het gedaan hebt;‒  Vertel waarom je het op deze manier hebt gedaan.

Tot zover lukt de vertaling voor studenten heel aardig. Maar hoe komen studenten aan die nieuwe 
inzichten vandaan? Die moet de student opdoen naar aanleiding van iets wat er in de stage gebeurd 
is. Klaarblijkelijk moet hij een selectie maken uit alles wat daar gebeurd is. Maar op grond waarvan 
moet hij die selectie maken? Korthagen (2002) verlangt van de reflectant dat hij essentiële aspecten 
formuleert. Maar hoe hij dat moet doen, blijft onbesproken. Wel geeft Korthagen aanwijzingen voor 
de begeleider. Die moet feedback geven, confronteren, helpen generaliseren, hier-en-nu gebruiken, en 
helpen expliciteren. Een veelgebruikte variant op de Korthagen-spiraal is ‘het ABC’tje (Van der Leeuw, 
2006: 265-280). ‘A’ staat voor: wat was er aan de orde?; ‘B’: wat vind ik belangrijk: wat zijn de belangrijke 
aspecten? en ‘C:’ Wat is de consequentie, keuze en motivatie en een actieplan? Maar het blijft ook bij het 
ABC’tje lastig te bepalen op grond van welk criterium iets belangrijk is1. Die selectie die de student moet 
maken naar aanleiding van iets wat er in de stage gebeurd is en dat tot inzicht moet leiden, kan zowel een 
positieve als een negatieve ervaring zijn. Het selectiecriterium moet dus neutraal geformuleerd worden, 
en moet de student meer richting geven. Bijvoorbeeld: wat heeft je getroffen in de stage? Geformuleerd 
als prescriptie wordt dat:‒  Kies iets wat je getroffen heeft 
Maar dan zijn we er nog niet, want met datgene waarvan de student zegt dat het hem heeft getroffen, 
moet wel iets gebeuren, daar moet hij over gaan nadenken. De prescriptie moet dus aangevuld worden:‒  Kies iets wat je getroffen heeft en waar je meer van wilt weten

In par 3.4.2.2 heb ik met instemming een citaat uit Fromm (1959) over creativiteit overgenomen van De 
Commissie Basisonderwijs (1969). Het luidt:
1. Verwondering: in de verwondering verliezen de dingen hun vanzelfsprekendheid en worden zij tot  
 vraag.
2. Concentratie: het vermogen zich te dwingen tot een intense occupatie met vraagstellingen en daarmee  
 verbonden taken.
3. Zelfbepaling: het vermogen zichzelf te beleven als een persoon met eigen identiteit.
4. Polariteitsbesef: het kunnen aanvaarden van conflict en spanning als inherent aan het menselijk  

(1)    Voor de volledigheid merk ik op dat Van der Leeuw (2006:369) twijfels heeft bij het gebruik van een format.
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 bestaan.
5. Moed en geloof: om het nieuwe en onbekende te durven aanvaarden.

Dit zijn ook de richtlijnen waarmee de student zou moeten gaan reflecteren:
1. Verwondering: Hij moet zich kunnen verwonderen over wat er in de klas gebeurt, over zichzelf, over  
 de docent, over de leerlingen, over de interactie.
2.Concentratie: hij moet zich intens bezig houden met zaken die hem opvallen, hij moet er door  
 gefascineerd zijn en iets kiezen waar hij meer van wil weten
3. Zelfbepaling: hij moet zijn eigen plaats en optreden goed kunnen inschatten met zelfrespect maar ook  
 met de bereidheid te veranderen.
4. Polariteitsbesef: hij moet zich niet laten afschrikken of ontmoedigd raken als alles niet van een leien  
 dakje gaat. Juist problemen moet hij durven aanpakken en vanuit verschillende perspectieven  
 bekijken
5. Moed en geloof: hij moet plannen durven maken voor het vervolg en daarbij bereid zijn onbetreden  
 paden te gaan.

In dit hele proces speelt duidelijk wat De Bono (zie par 4.3.2.2) noemt: het laterale of groene denken. 
Kenmerkend is de vraag: ‘en wat nou als ik eens dit of dat zou doen, wat krijg ik dan?’, gevolgd door min of 
meer uitgewerkte speculaties over het mogelijke resultaat of mogelijke belemmeringen en door pogingen 
het ‘dit of dat’ te realiseren en te beproeven. Creativiteit is een proces waarin provocatie, exploratie en 
risico’s een rol spelen. Creativiteit is het ‘spelen met gedachten’.
Hoe het resultaat van deze experimenten er uit zal zien, valt vooraf niet te zeggen. De Bono spreekt 
daarom van ‘groen denken’: “Groen denken vereist werkelijk nieuwe ideeën, nieuwe benaderingen en 
aanvullende alternatieven” (1986: 151). Ook die instelling zou de student moeten hebben. Niet alleen 
maar droog weergeven wat er in de klas gebeurt, maar er een vertelling van durven maken. Bij commentaar 
verder durven kijken dan het voor-de-hand-liggende. Bij het maken van nieuwe plannen alternatieven 
overwegen en iets nieuws durven proberen.

Al redenerend kom ik op basis van de bovengenoemde beschrijving van reflecteren en van het 
reflectieverslag tot de volgende prescripties die ik ondergebracht heb bij de drie retorische taken inventio, 
dispositio en elocutio.

Prescriptief model voor het schrijven van reflectieverslagen
Inventio‒  Denk terug aan je stage;‒  Kies iets wat je getroffen heeft en waar je meer van wilt weten;‒  Vertel over je stagesituatie;‒  Vertel wat er gebeurd is;‒  Vertel hoe de betrokken personages eruit zien;‒  Vertel wat jij gedaan hebt;‒  Geef argumenten waarom je het op deze manier gedaan hebt;‒  Vertel wat je hiervan kunt leren over jezelf en je eigen leren en ontwikkeling;‒  Breng dit in relatie tot de maatschappij waarin je leeft;‒  Vertel wat je hiervan kunt leren over je leerlingen en hun leren en ontwikkeling;‒  Breng dit in relatie tot de maatschappij waarin je leerlingen leven;‒  Bekijk wat je zou kunnen leren vanuit andere perspectieven;‒  Breng wat je zou kunnen leren in relatie met literatuur;‒  Trek een conclusie;‒  Formuleer je voornemens in de vorm van een uitgewerkt plan, een scenario.
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Dispositio‒  Orden je materiaal volgens het retorische model
1. Opening
2. Middenstuk

 2.1 Inleiding
 2.2 Uitwerking
 2.3 Conclusie of Samenvatting

3. Afsluiting
Je verhaal, je commentaar en je scenario vormen samen de uitwerking, dat is de kern van je reflectieverslag. 
In de inleiding geef je informatie over je stagesituatie, dus over je stageschool, je klas, je mentor en noem je 
eventuele bijzonderheden. In je conclusie of samenvatting trek je of een conclusie n.a.v. van je uitwerking 
of geef je een samenvatting. Vervolgens bedenk je een passende opening en afsluiting.

Zo gaat dat er dus uit zien:
1. Opening: 
Een titel; een passende uitspraak; een korte passende anekdote of zo iets.
2. Middenstuk: 

 2.1 Inleiding: stagesituatie, klas, mentor, aanduiding van wat er in je verslag behandeld gaat  
 worden,
 2.2 Uitwerking: 
  2.2.1: De vertelling over wat er in de klas gebeurd is.
  2.2.2: Commentaar op die gebeurtenis (waarom, wat je ervan kunt leren, relatie met  
  de maatschappij, andere perspectieven, literatuur etc.).
  2.2.3: Het scenario, een uitgewerkt plan voor het uitvoeren van je voornemens.
 2.3 Conclusie of Samenvatting: conclusie op basis van het voorafgaande of een samenvatting

3. Afsluiting:
Een passende uitspraak, een citaat, one-liner of iets dergelijks.

Elocutio‒  Kies nu de juiste formulering. Houd rekening met het volgende:‒  Kies een vertelstandpunt, schrijf bij voorkeur in de ik-vorm;‒  Kies de tegenwoordige of verleden tijd en wees hierin consequent;‒  Verwerk details in je vertellingen, zodat er een levendige vertelling ontstaat;‒  Publieksgerichtheid: Richt je tot je docent;‒  Taalgebruik: - Pas je woordkeus en zinsbouw aan aan je docent en vermijd te populair taalgebruik;‒  Gebruik vaktermen, professionele (=pabo-)taal;
  
Dit model geeft al een aardige indruk van de taken die een student moet verrichten. Door zich te houden 
aan deze aanwijzingen komt hij vermoedelijk een heel eind. Hij komt echter veel verder als hij begeleid 
gaat worden bij het reflecteren. Met andere woorden, er moet een didactiek komen die gebaseerd is op 
dit prescriptieve model. In de komende paragrafen zal ik een tentatieve didactiek van het schrijven van 
reflectieverslagen ontwikkelen. 

6.2  Naar een didactiek van de narratieve strategie in dienst van het  
  reflectieverslag

6.2.1  De narratieve strategie: de weergave van een gebeurtenis

In hoofdstuk 4 heb ik de criteria voor het reflectieverslag vastgesteld (par. 4.6). Het reflectieverslag is de 
weergave in verslagvorm van een denkproces dat we reflectie noemen. De inhoud van het reflectieverslag 
heeft betrekking op wat je op wat voor manier gedaan hebt in onderwijsleersituaties en waarom 
je dat op deze manier gedaan hebt. Het centrale object van het reflecteren is een gebeurtenis of een 
serie gebeurtenissen in de klas. De centrale activiteit is de bezinning op de gebeurtenis. De weergave 
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van die gebeurtenis gebeurt middels de narratieve strategie. Een didactiek van het schrijven van een 
reflectieverslag moet daarom beginnen met een didactiek van de narratieve strategie1. Die gebeurtenissen 
moeten vervolgens in een breder kader geplaatst worden, er moeten verbanden gezocht worden met 
andere verhalen, verhalen over hoe mensen horen samen te leven, over hoe je hoort les te geven, over 
hoe de wereld in elkaar zit. Een didactiek van het reflecteren heeft dan ook als basis het vertellen, maar 
moet ook oefenen in het leggen van verbanden. Die verbanden hoeven in eerste instantie niet logisch te 
zijn, maar mogen ook associatief gelegd worden. In tweede instantie gaan we dan zoeken naar logische 
verbanden met behulp van de vragen: waarom, waarover, waardoor en waartoe. Hier ontwikkelt zich 
de argumentatieve strategie en doordat verschillende opties naast elkaar gezet worden ontstaat de 
deliberatieve strategie. 
Van dat proces moet dan een mooie samenhang gemaakt worden en dat vindt zijn vorm in een 
reflectieverslag. Het ideaal is te komen tot een narratief essay2 waarin een aan de praktijk van het 
lesgeven ontleende gebeurtenis in een breder perspectief geplaatst wordt, een perspectief in die zin dat de 
gebeurtenis gezien wordt vanuit het wereldbeeld (waaronder ook opvattingen over lesgeven), maar ook 
perspectief in de zin van voortzetting of verandering van de lespraktijk. Het ontwerp daarvan is ook weer 
een weergave van gebeurtenissen, nu echter van toekomstige gebeurtenissen.
Het reflectieverslag kent drie verschillende vertellagen:

1. Het hart wordt gevormd door de vertelling waarin een gebeurtenis in de klas wordt weergegeven;
2. De weergave van het reflectieproces op de gebeurtenis in de klas;
3. Het ontwerp waarin toekomstige gebeurtenissen verteld worden.

6.2.2  Het belang van de narratieve strategie

De narratieve strategie speelt een essentiële rol in de constructie van reflectieverslagen. Dit is in 
overeenstemming met heersende opvattingen over de plaats en functie van het vertellen in de constructie 
van identiteit en wereldbeeld.
Kelchtermans (1994, 1995, 1999, 2002) heeft onderzoek gedaan naar ‘de loopbaanverhalen van 
onderwijsmensen’. Hij stelt (2002: 89): “Een onderwijsloopbaan zit boordevol ervaringen met mensen. 
De leerlingen natuurlijk, maar ook collega’s, directie, ouders, docenten uit de opleiding, nascholers, 
begeleiders, inspecteurs….Ervaringen die altijd in een bepaalde context plaatsvinden: de klas, de 
lerarenkamer, de personeelsvergadering, een werkgroep, tijdens het toezicht op de speelplaats…We 
spreken zo vaak over “ervaring opdoen” en een “ervaren” leerkracht om vaagweg te verwijzen naar die 
levensechte situaties waarin je als leerkracht terugkomt tijdens je loopbaan. Belangrijker is dat die 
ervaringen voor de betrokken leerkracht een betekenis krijgen, deel gaan uitmaken van zijn/haar denken 
over onderwijs, over leerlingen over leerkracht zijn…. Dit deel van het denken van leerkrachten gebeurt in 
narratieve vorm.” Hij vervolgt: “Ervaringen worden getransformeerd tot verhalen, anekdotes, sprekende 
beelden, veelzeggende metaforen. Die verhalen worden verteld, overdacht, herverteld, aangepast. Het 
zijn geen vastliggende, precies afgebakende of omschreven inzichten of opvattingen. Integendeel, het 
gaat om persoonlijke interpretaties, die telkens opnieuw “bewerkt” (genuanceerd, aangevuld, herzien,…) 
kunnen worden. Daarenboven liggen ze ingebed in de individuele levensgeschiedenis, in het individuele 
verhaal van de loopbaan”.

Van der Leeuw (2006: 349) laat zien dat de verhaalstructuur de student zicht geeft op zichzelf als 
handelend personage in de stageklas. “Door te vertellen welke rol hijzelf speelt in de gebeurtenissen, hoe 
hij zichzelf verhoudt tot die gebeurtenissen en welke gedachten en gevoelens hij daarbij heeft, opent de 
schrijver voor zichzelf de weg naar analyse van de stage ervaring”.

De zogenaamde ‘narratieve psychologie’ is geïnteresseerd in ‘the storied nature of human conduct’ (Sarbin, 

(1)    Ik sluit me dus aan bij de opvattingen van Van Lint (1992) die ook begint met een - intuïtieve- didactiek van 
de narratieve en de descriptieve strategie als basisvaardigheden voor het schrijven van toneelteksten.

(2)    Zie hiervoor par. 6.4.5.
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1986). Dat is dus de vraag hoe mensen omgaan met ervaringen door verhalen te maken en te luisteren 
naar andermans verhalen. Het blijkt dat menselijke bezigheden en ervaringen betekenisvol zijn en dat 
verhalen, meer dan logische argumentatie, het middel zijn om die betekenis over te dragen. Bruner (1986, 
1991, 2002) onderscheidt ‘paradigmatische’ (dat is ‘analytische’) en ‘narratieve’ vormen van denken, die 
beide fundamenteel zijn en niet op elkaar zijn terug te voeren. In Making Stories (2002: binnenkant 
omslag) beschouwt hij verhalen als middel om identiteit te ontwikkelen en de levens van andere mensen 
te begrijpen: “Stories - whether chronicles of truth or fancies of fiction - pervade our world and shape our 
understanding of it. They inform our most basic impressions of reality and impose structure on our lives. 
Yet so intrinsic is our grasp of narrative - we all tell stories and like to hear them - that we find it hard to 
question its purpose or explain its effects”.

Denning (2000) geeft onder de titel Narrative vs abstract thinking: The awesome power of storytelling 
een kenschets van het narratieve denken, zoals je dat vindt in verhalen en vertellen. Hij contrasteert 
‘analytic, abstract thinking’ met ‘narrative thinking, encapsulated in stories and storytelling’: “Analytic, 
abstract thinking is ideal for reporting the regular, the expected, the normal, the ordinary, the 
unsurprising, the mundane, the things we often take so much for granted that we are hardly conscious 
that we know them at all. By contrast, narrative thinking, encapsulated in stories and storytelling, is 
ideally suited to discussing the exceptional. Narrative thrives on the disruptions from the ordinary, 
the unexpected, the conflicts, the deviations, the surprises, the unusual.” Verhalen doen niet alleen een 
beroep op verstandelijke processen, maar vinden hun fundament in de emoties van de luisteraar; ze 
spreken zowel het verstand als het hart aan, en geven richtlijnen voor wat als vanzelfsprekend beschouwd 
kan worden en wat nadere toelichting behoeft. Verhalen draaien om wat belangrijk is voor mensen en 
daarom worden we er als vanzelf door aangetrokken. Ze bekommeren zich niet om moeilijkheden of 
tegenstrijdigheden. Bij verhalen gaat het om conflicten, de botsing tussen verschillende wensen, om 
tegenslagen, om inconsistenties, om de fouten in de wereld. Maar ‘storytelling’ komt niet in de plaats 
van het analytische denken, het staat er gelijkwaardig naast doordat het de mogelijkheden biedt nieuwe 
perspectieven en nieuwe werelden te ontwerpen. Wel wordt abstracte analyse vergemakkelijkt als het 
probleem getoond wordt door een goed gekozen verhaal, en natuurlijk is abstracte analyse nodig om de 
implicaties van een verhaal te expliciteren.

Diane Haugen (1996) zegt: “The importance of storytelling in human learning and hence also the 
importance of oral histories   has been demonstrated in projects to program computers to create stories. 
The task, it turns out, is far more difficult than had originally been thought. Human beings store a large 
amount of information in story format, as what researchers call schemas. This information is not verbal, 
but situational. Roger Schank has been involved in story generation research for many years. In Tell me 
a Story, Schank concluded that ‘human memory is story based’. This is a profoundly startling conclusion 
for a society that tends to think that the answer to every problem is more data.
Stories, then, according to the research in artificial intelligence are fundamental to how people learn 
and organize what they know. This relationship between stories and learning is largely unrecognized, 
but one, I believe, which makes the use of oral histories in our nations classrooms a critically important 
issue.”

Pratchett (1999: 10) spreekt zelfs van een ‘narrative imperative’, the power of story, waaraan iedereen heeft 
te voldoen: “Narrativium is powerful stuff. We have always had a drive to paint stories on to the universe. 
When humans first looked at the stars, which are great flaming suns an unimaginable distance away, they 
saw in amongst them giant bulls, dragons, and local heroes”. “Humans think in stories. Classically at least 
science itself has been the discovery of ‘stories’ (1999: 11)”. “Science takes on the aura of magic because 
the design of a civilization proceeds by a type of narrative imperative  it makes a coherent story” (1999: 
36). En “Storytelling is the opposite of reductionism; 26 letters and some rules of grammar are no story at 
all” (1999: 93). “Concepts like gods, truth and soul appear to exist only in so far as humans consider them 
to do so (…). But they work some magic for us. They add narrativium to our culture. They bring pain, 
hope, despair, and comfort. They wind up our elastic. Good or bad, they’ve made us into people” (1999: 
166). “Humans add narrativium to their world. They insist in interpreting the universe as if it’s telling a 
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story. This leads them to focus on facts that fit the story, while ignoring those that don’t” (1999: 233).

Samengevat: door de narratieve strategie construeren mensen verhalen. In die verhalen geven ze 
op persoonlijke wijze hun ervaringen weer door te spelen met personage, plot, ruimte, tijd. Daarmee 
kaderen ze hun ervaringen in en construeren ze hun interpretatie van de wereld. Verhalen vertellen is 
een typisch menselijke eigenschap en een voor mensen noodzakelijke expressiewijze. De meeste verhalen 
zijn autobiografisch van aard.

De narratieve strategie vervangt de argumentatieve en de deliberatieve niet, maar vult die aan en vormt 
in reflectieverslagen zelfs de basis ervoor. Op basis van het geconstrueerde autobiografische verhaal van 
zijn eigen belevenissen (de gereconstrueerde gebeurtenissen) construeert de student commentaar op dat 
verhaal, beredeneert de gang van zaken en ontwerpt een plan voor de toekomst, een scenario. Het verhaal 
van wat er in de klas gebeurde, vormt het hart van het reflectieverslag.

In een schema ziet het er als volgt uit:

Vertelling

Commentaar

Scenario

Dit mag volstaan om het belang van de narratieve strategie te onderstrepen. Naar mijn mening moet 
een didactiek van het reflectieverslag (dus niet het reflecteren, dat is weer wat anders) beginnen met een 
scholing in vertellen, dus in de narratieve strategie. Dat vereist zowel van begeleider als van student naast 
de van jongs af opgedane ongereflecteerde ervaring in vertellen een behoorlijke kennis van principes die 
in narraties een rol spelen1 (en daarnaast komt dan de scholing in reflecteren).

6.2.3  Scholing in de narratieve strategie 

Een reflectieverslag schrijf je op basis van reflecteren en vertellen. Het verslag bestaat uit drie delen: 
vertellen, weergave van het reflecteren en als derde het ontwerpen als resultaat van de combinatie 
vertelling en reflecteren. Het ontwerp is een nieuwe be- en doordachte vertelling. 
1. De fase van het vertellen van de gebeurtenis in de klas die het uitgangspunt vormt voor de beschouwing,  
 leidend tot een vertelling2;
2. De fase van het weergeven van het reflectieproces, met daarin opgenomen de vertelling, de denkactiviteit  
 en de plot of scenario, leidend tot het reflectieverslag. Gezien de overheersende plaats van de narratieve  
 strategie daarin, gecombineerde met argumentatieve en expressieve strategieën wil ik dat beschouwen  
 als een ‘narratief essay’3; 
3. De fase van het ontwerpen van een nieuwe reeks gebeurtenissen, leidend tot een plot of een min of meer  
 uitgewerkt scenario;
In elk van de fasen zijn weer de retorische taken inventio, dispositio en elocutio te onderscheiden, zij het 
niet altijd zo duidelijk te scheiden (zie verderop het ‘cakewalk-model’ in par. 6.3.3.1).

(1)    Bijvoorbeeld op het niveau van Mieke Bal: De theorie van vertellen en verhalen. Inleiding tot de narratologie.

(2)    Het gaat hier nadrukkelijk om de didactiek van de narratieve strategie, de commentaarfase komt later aan de orde.

(3)    Het essay wil ik hier opvatten zoals Montaigne dat deed door in een tekst 
alledaagse anekdotes te verbinden met intellectuele overwegingen.
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 De vraag is nu hoe een didactiek voor de narratieve strategie eruit zou moeten zien. Niet te ontkennen valt 
dat er bij alle studenten wel een globaal inzicht bestaat in de componenten van een vertelling, al kunnen 
ze die misschien niet benoemen: plot, situatie, personages, tijd, ruimte, taalgebruik, dialogen. Immers ze 
zijn opgegroeid met verhalen en vertellen elkaar ook doorlopend verhalen. Ze hebben zeker ook enige 
ervaring met de weergave van gebeurtenissen, zie het als reflectieverslag bedoelde lesverslag van Maaike. 
Een van de eerste taken van de docent zal nu moeten zijn deze stilzwijgende kennis en vaardigheid te 
expliciteren en verbetering van de weergaves te bewerkstelligen. Daar is oefening voor nodig. 
Zoals alle schrijftaken begint ook de oefening in de narratieve strategie met inventio. Daar zijn 
verschillende technieken voor mogelijk (Verlaeckt, 1984; Famous Writers School, 1970)1. Van Lint 
(1992: 25) heeft in Schrijven voor Toneel de opvattingen en aanbevelingen van een groot aantal auteurs 
over toneelschrijven onderzocht en op grond daarvan de volgende mogelijkheden ontwikkeld:
1. De auteur gaat bij zichzelf te rade, de inventio is ‘iets bedenken’. Daarbij kunnen verschillende middelen 
gebruikt worden:‒ De brainstorm2;‒ Het gebruik van topische vragen3;‒  Een vast schema van sleutelwoorden4.
2. De auteur gaat bij anderen te rade. De inventio verandert nu in ‘research’. In deze wijze van stofvinding 
wordt het antwoord niet meer bij de auteur zelf gezocht, maar elders, zoals in boeken, kranten, 
tijdschriften, bij deskundigen, autoriteiten en ooggetuigen. Nu moet de inventio natuurlijk gekoppeld 
worden aan de voorgenomen activiteit, in dit geval het weergeven van een gebeurtenis. Daarbij zal het 
onvermijdelijk zijn dat er elementen van de narratief/dramaturgische structuur benoemd gaan worden.
In verschillende handleidingen voor het schrijven van verhalen vind je min of meer expliciet eenzelfde 
indeling terug. Selling (1988) geeft in zijn als zelfstudie bedoelde boek als fasering: het opsporen van 
vroegste herinneringen, het beschrijven van interessante mensen, waaronder karaktereigenschappen, een 
plaatsherinnering, vorm en structuur, weergeven van gevoelens en in de gang van zijn methode komen 
ook elementen als perspectief, consistentie, taalgebruik etc. aan de orde. 
Franssen (1995) geeft in haar voor begeleiders bedoelde boek naast een uitgebreide agogische toelichting 
een groot aantal oefeningen, vooral veel associatieoefeningen. Zij begint met het laten maken van 
beschrijvingen en gaat vanaf les 4 over naar de eigenlijke verteltechnieken met als startpunt de eigen 
herinneringen.
Van Lint (2002: 55) geeft een aantal oefeningen in de narratieve strategie met de volgende raadgeving: 
“Bij deze oefeningen gaat het er uitdrukkelijk om dat er gebeurtenissen worden weergegeven waarin 
personen handelend optreden (lijdend mag ook wel). Ik zou de “technisch-wetenschappelijke” variant 
niet kiezen, maar een combinatie van objectief-registrerend en subjectief-interpreterend. De laatste 
draagt als gevaar in zich dat het verhaal gebrek aan actie gaat vertonen. Als u nog niet geoefend hebt in de 
narratieve strategie, kunt u misschien beter eerst de objectief-registrerende variant proberen. Die geeft 
nuchter en zakelijk antwoord op de vraag: wat zie je (hoor je, voel je etc) gebeuren. Later kunt u daar dan 
subjectieve interpretaties aan laten toevoegen (“een opzwepend ritme”, “een zwaarmoedige vrouw van 
de leeftijd waarop je denkt dat vroeger alles beter was”).
Als oefeningen geeft hij dan: vertellen naar levend model, vertellen wat u zelf beleefd heb, vertellen wat u 
van anderen hebt gehoord, vertellen naar wat u gelezen hebt.
Daarbij legt hij de nadruk op de weergave van personages, situatie, handeling en dialoog, die in het vervolg 
van zijn methode uitgebreid aan de orde komen en geoefend worden.

Het lijkt mij dat een didactiek van de narratieve strategie in dienst van het reflectieverslag zich moet 

(1)    Zie hiervoor o.a. Verlaeckt (1984) en de cursus van de Famous Writers School - School voor 
Creatief Schrijven, Grondslagen van het Creatief Schrijven, Amsterdam 1970 (Studiegids en 
vijf delen grondslagen. In het derde deel een hoofdstuk speciaal over vertellen).

(2)    Zie par. 3.4.2.2.

(3)    Zie par. 2.3.1.

(4)    Bijvoorbeeld de economische, sociale, didactische, psychologische aspecten van de zaak.
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beperken tot de eigen ervaringen van de student, zowel de hoogstpersoonlijke uit zijn vóórgeschiedenis als 
zijn ervaringen in de klas. De student kan als verteller van een verhaal kiezen uit meerdere perspectieven: 
de verteller kan zich opstellen als waarnemer van de handeling, als deelnemer aan de handeling, als 
commentator van de handeling. 
Britton (1983) maakt onderscheid tussen de rol van deelnemer en de rol van toeschouwer. Een gebeurtenis 
kan vanuit deze twee verschillende rollen beleefd worden. Volgens Britton is het echter niet genoeg als 
we in de rol van deelnemer kijken naar wat ons overkomt, wat we doen of wat er met ons gedaan wordt. 
Hij pleit ervoor dat we de rol van toeschouwer aannemen waarbij we terugkijken naar wat ons overkomen 
is, wat we gedaan hebben of wat er met ons gedaan is en bepaalde patronen kunnen zien, het belang en 
betekenis van een gebeurtenis ervaren. 
Voor de student als verteller betekent dit dat je als toeschouwer commentaar kunt leveren op de 
handeling. Een verteller kan ook in literaire verhalen verschillende vertelstandpunten innemen, zoals ‘I 
as a witness’ of ‘I as an actor’1. Dit literaire vertelstandpunt kunnen we voor niet-literaire teksten vertalen 
met spreekstandpunt (Van der Hoek, 1980): als wie spreekt de verteller? In de ik-vorm, in de wij-vorm, 
in de zij-vorm, in de neutraliserende je-vorm? Gezien het voorafgaande waarin we gezegd hebben dat de 
student zijn eigen ervaringen in de klas weergeeft, ligt de ik-vorm het meest voor de hand.

Als eerste producten zijn lesverslagen zoals die van Maaike zeker acceptabel, maar vanaf het begin moet 
er in de begeleiding gestreefd worden naar verdieping van de verhaalstructuur. Door aandacht te besteden 
aan hoe de leerlingen in de klas reageerden, naar elkaar keken, hoe de rest van de klas zich stil hield, wat 
ze tegen elkaar zeiden, gaan de leerlingen als personages in het verhaal leven. De omgeving waarin de 
gebeurtenis zich afspeelde vormt samen met het tijdstip van de gebeurtenis de situatie. Die kan verbeeld 
worden door te vertellen over de te warme vrijdagmiddag, het te kleine lokaal volgehangen met slingers 
voor het verjaardagsfeest van de juf. 
Ook moet in de begeleiding het taalgebruik van de student besproken worden. De student moet zich 
bewust worden van zijn eigen taalgebruik, dit kunnen vergelijken met dat van medestudenten, van zijn 
mentor, zijn docent en de verschillen kunnen benoemen: zijn taalgebruik ‘verraadt’ immers zijn kijk 
op zijn ervaringen. Hij moet ingevoerd worden in het professionele kijken, het professione taalgebruik 
dat op de basisschool en op de opleiding van hem wordt verwacht. Weliswaar baart oefening kunst, 
maar dan toch alleen als die oefening onderworpen wordt aan zorgvuldige beschouwing, de zwakke 
plekken worden aangewezen, suggesties ter verbetering worden gegeven en het theoretische kader wordt 
aangevuld of nader geëxpliciteerd2. Zaak is zeker ook om gedachtig het imitatioprincipe uit de klassieke 
retorica een groot aantal voorbeelden te geven. Ik laat er hier een paar volgen. Bij alle ontbreekt de derde 
fase, de ontwerpfase, en voor alle duidelijkheid, geen van alle kan doorgaan als reflectieverslag. Die vereist 
een andere structuur3.

6.2.4  Voorbeelden van de weergave van een gebeurtenis met commentaar erop

Hoe ziet zo’n verhaal van een gebeurtenis met bijbehorend commentaar er dan uit? En wat levert het 
commentaar op? Ter illustratie laat ik hier drie voorbeelden volgen: een (fragment uit het) retorische 
reflectieverslag van Annie, een derdejaarsstudent uit mijn onderzoeksgroep4, een recent verhaal, van 
de hand van Eefje Pleij (2004) en een van bijna honderd jaar geleden, uit een bundel van Jan Ligthart 
(1909). In de voorbeelden geef ik de onderdelen situatie, gebeurtenis en commentaar aan, gevolgd door 
een beschouwing door mij.

(1)    Zie ook hoofdstuk 3: dramatikon: the I as an actor en diègèmatikon: the I as a witness.

(2)    Dit vereist behoorlijke kennis ter zake van de docent, maar op diens 
veronderstelde connoisseursschap kom ik nog terug.

(3)    Ik beperk me in deze voorbeelden tot de narratieve strategie en ga niet in op de 
argumentatieve strategie. Dat doe ik wel in het voorbeeld in par. 5.2.6

(4)    Zie hoofdstuk 6.
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1. Annie, derdejaarsstudent 

De situatie
Ik loop stage in een combinatieklas groep 3 en 4. In groep 3 zitten 6 leerlingen en in groep 4 zitten 
10 leerlingen, het is een mooi klein klasje. 
Met mijn mentrix had ik afgesproken dat ik deze week mij eerst zal richten op groep 3, omdat 
groep 3 ook verplicht is. Deze stageweek heb ik elke ochtend aan groep 3 les gegeven en vaak gaf ik ’s 
middags een les aan groep 3 en 4. 
Ik had ook een heel mooi leermoment bij rekenen, dit kwam heel spontaan uit de leerlingen en ik was 
tijdens dit moment eigenlijk ongemerkt bezig met adaptief onderwijs. Ik vond dat erg mooi en ik hoop 
dat ik nog veel van die momenten krijg. 

De gebeurtenis
Ik had tijdens een rekenles op A-4tjes de getallen 1 tot en met 10 geschilderd. In de klas hingen 
verschillende getallenlijnen, deze heb ik allemaal afgedekt, zodat de leerlingen hier niet op konden 
kijken. Ik gaf alle leerlingen een getal en samen gingen we op het bord de getallenlijn van 1 t/m 10 
maken. Als ik een naam van een leerling zei, dan mochten ze het getal die ze vast hadden op de juiste 
plek op het bord ophangen. Op een gegeven moment was er geen 7. De leerlingen gingen op een A-4tje 
de 7 schrijven en daarna mocht een leerling de 7 op de juiste plek op het bord hangen. Een jongen zei: 
”Ik kan ook twee zevens achter elkaar opschrijven.” Toen vroeg ik: “Wat voor getal krijg je dan? Heb 
je dan nog wel 7?” De jongen keek eens goed naar zijn papier. 
“Nee”, zei hij “dan heb ik 77”. Daarna vroeg ik: “Waar zou 77 op de getallenlijn liggen?” De jongen 
ging staan en in de klas kijken, vanaf de tien ging hij verder tellen en hij bleef staan als hij bij een 
volgend tiental was en zo telde hij verder tot de 77. Hij stond toen aan de andere kant van het lokaal. 
De andere leerlingen zaten vol bewondering te kijken hoe hij dat wist en deed. De leerling mocht 
daarna twee zevens achter elkaar op het bord hangen, zodat iedereen zag hoe 77 eruit zag. 

Het commentaar
De andere leerlingen hebben tijdens het maken van de getallenlijn niet alleen geleerd hoe je van 1 
t/m 10 telt en de getallenlijn wordt, maar ze hebben ook inzicht gekregen hoe 77 eruit ziet en hoeveel 
verder dat getal op de getallenlijn ligt. Ook hebben ze door het tellen van de leerling geleerd hoe je 
verder kan tellen tot 77, dit zullen veel leerlingen niet onthouden, maar ze hebben wel gehoord welke 
getallen er allemaal zijn tot 77. Zo hebben ze tijdens dit moment heel mooi van elkaar geleerd en ik 
ben ingegaan op de verschillende niveaus van de leerlingen. 

Beschouwing
Vanuit een ik-perspectief en geschreven in de verleden tijd geeft Annie in dit verslag een aardige weergave 
van de dialoog tussen haar en een leerling. Die leerling komt echter niet tot leven, daarvoor is hij te 
globaal beschreven. Ook de situatie wordt vrij oppervlakkig weergegeven.
In de beschrijving van de situatie benoemt ze expliciet haar pedagogisch concept: adaptief onderwijs. 
In het commentaar op de gebeurtenis geeft Annie impliciet haar opvattingen weer over het leren van 
leerlingen. Zo gaat ze uit van het pedagogische concept dat kinderen van elkaar kunnen leren en van 
het vakdidactische concept bij rekenen dat de getallenlijn inzicht geeft in de opbouw van getallen. Ze 
expliciteert deze opvattingen echter niet, en daarmee ook niet haar wereldbeeld. 
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2. Eefje Pleij1

De situatie
Vandaag ben ik moe. Ik had gisteren een verjaardag. Het is erg laat geworden en ik heb een enorme 
kater. Even ben ik erg jaloers op mensen met een kantoorbaan, want ik moet optreden, entertainen, 
verzorgen, veel op mijn benen staan en nadenken, veel nadénken met een bonkend hoofd.

De gebeurtenis
 Als ik nog sta te godverren bij mijn waterkoker, klopt er iemand op het raam. Het is Laila. Ze wijst 
op iets in haar hand en vraagt of ze binnen mag komen. De bel is nog niet gegaan, toch doe ik de deur 
open.
“Kijk, juf, ik heb het boek uit de bibliotheek gehaald, ik moet nog maar vijftig bladzijden en dan is 
het uit.”
Ik staar naar het boek, mijn blik is nog wat vaag. Het is mijn voorleesboek, zie ik opeens. “Wat goed, 
vond je het zo’n leuk boek?” vraag ik verguld door haar actie.
“Ja en nu kan ik tegen iedereen zeggen hoe het verder gaat.”
“Fantastisch, maar zullen we dat maar geheimhouden? Wij weten nu hoe het verder gaat en de rest 
lekker nog niet.”
Ze lijkt in te stemmen met haar zwijgplicht, want met een gebaar draait ze haar mond op slot en 
gooit de sleutel weg.
De bel gaat, Laila stopt het boek in haar laatje en gaat zitten. Vlak voordat de kinderen binnenkomen, 
geef ik haar een dikke knipoog. Ze straalt. Mijn hoofdpijn is weg.
Tijdens het voorlezen die ochtend is Laila iedere keer veelbetekenend aan het knikken. Dat valt niet 
alleen mij op, maar ook de hele klas. Even later mag Laila de klas vertellen dat ze het boek gisteren 
bij de bibliotheek heeft geleend, maar dat ze haar mond zal houden over de afloop.
’s Middags komt Toufik boos naar me toe. Hij is ook in de bibliotheek geweest, maar kon het boek niet 
vinden. De bibliothecaresse wist hem te vertellen dat ze net het laatste exemplaar had uitgeleend, ze 
begreep ook niet waar dit boek zijn populariteit opeens aan te danken had. Al snel wordt duidelijk 
wie Toufik voor zijn geweest: Sara en Katouar komen trots met het boek binnenlopen. Toufik vraagt 
zich af waarom hij niet vóór zijn broodje naar de bibliotheek is gerend. Inmiddels is iedereen de 
klas binnengelopen en maakt men wilde plannen om een exemplaar te bemachtigen. Bibliotheken 
in andere delen van de stad worden erbij gehaald, de inhoud van spaarvarkens wordt uit het hoofd 
opgeteld en een aanvraag voor meer exemplaren in schoolbibliotheken is al onderweg. Vreemd, ik 
heb alleen maar voorgelezen en nu lijkt het alsof er een nieuwe trend is ontstaan. Geen flippo’s of 
lichtgevende en geluidmakende jojo’s, maar gewoon boeken. Zeer zeker gaat het hun helemaal niet 
om leesgenot. Het draait hier om dat ene boek. Het is nu cool geworden om te weten hoe het verhaal 
verder gaat. Steeds meer ja-knikkers krijg ik in de klas. Totdat Rida besluit het geheim te verkopen 
voor twee euro. Iedereen kan een uittreksel bij hem komen halen tegen die prijs.

Commentaar
Toch ben ik trots. Onbewust heb ik kinderen aan het lezen gekregen, kinderen die het aanvankelijk 
stom vonden, zoals ik vroeger, om te lezen. Hopelijk blijft deze hype langer hangen dan de gemiddelde. 
Daar doe ik dan ook erg mijn best voor. Voor ieder personage kies ik een andere stem, gebruik mijn 
handen en voeten als het moeilijk wordt, houd veelbetekende stiltes in spannende scènes en weet 
iedere voorleesbeurt te eindigen met een cliffhanger.
Ik speel toneel, ik entertain, ik geniet.

Beschouwing
Dit fragment is een hoofdstuk uit een boek. Maar zelfs in dit hoofdstuk is de indeling in situatie, gebeurtenis 
en commentaar te maken. Het boek is geschreven vanuit het ik-perspectief in de tegenwoordige tijd en 
gaat over de belevenissen van de auteur op een zwarte school. De hoofdpersoon draagt ook de naam 

(1) Juf met staarten op een zwarte school (2004: 75-77).
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van de auteur, Eefje. De situatie heeft vooral betrekking op die van de hoofdpersoon zelf, vooral haar 
gevoelens vertelt ze. 
Ze geeft de dialoog tussen haar en een leerling letterlijk weer. Ze vertelt over Laila en Toufik, de een 
stralend, de ander boos. Ze geeft een enkele tijdsaanduiding: voor de bel, ‘s ochtends en ’s middags. De 
omgeving wordt alleen maar vaag aangeduid, in elk geval is er een waterkoker aanwezig. In de weergave van 
de gebeurtenissen zit ook al een stukje commentaar, waarin de ik-figuur haar bevreemding uitspreekt.
Opvattingen over het wereldbeeld komen naar voren in de drie geledingen: in de situatie haar opvatting 
over het beroep van leerkracht, in de gebeurtenis pedagogische en vakdidactische opvattingen, bijvoorbeeld 
samen een geheimpje hebben om het eind niet te verklappen voor de rest, het voorlezen op zich zegt ook 
iets over het belang dat Eefje hieraan hecht. In het commentaar vertelt ze over haar trots dat ze kinderen 
aan het lezen gekregen heeft, hier schemeren haar opvattingen over een goede leerkracht door, evenals 
haar vakdidactische opvattingen over hoe je hoort voor te lezen, compleet met enkele vaktermen (‘stiltes’; 
‘spannende scènes’; ‘cliffhangers’). Ze sluit af met de conclusie dat ze geniet. In dit fragment krijgen we 
een inkijkje in haar professionele beroepsidentiteit.
 
3. Jan Ligthart 1

De situatie
Daar wandelt een moeder met haar meisje van vijf jaar op een mooie namiddag van september in de 
tuin achter haar woning.

De gebeurtenis
“Willen we eens een paar blaadjes plukken?” vraagt Moeder.
“Hè ja,” en Jo begint al.
“Nee, laten we nu eens allemaal verschillende plukken. Hier, eerst deze.” En Moeder plukt een 
blaadje van de weigelia, de mooie heester, die van ’t jaar al voor de tweede keer bloeit.
“Kijk, wat aardige streepjes,” zegt Moeder.
Ja, Jo ziet ze en laat den top van haar wijsvingertje gaan langs de nerven van ’t blad, eerst langs de 
hoofdnerf en dan langs de zijnerven. Ze lijken wel wat op de gezwollen aderen op Moeders hand. 
“Zie je ’t wel, Jo? Net adertjes.”
Jo weet wel, dat er door de aderen bloed loopt en dat ze daarvan groeien moet. Ze heeft zich wel eens 
geprikt of gesneden. “En door die aderen van ’t blad, door die nerven, trekt nu ook voedsel voor ’t 
blaadje.”
Nog een blaadje plukken; nu van de ribes.
“Kijk eens naar de nerven aan de rug van dit blad. Ze zijn een beetje anders dan die bij de weigelia.” 
Moeder neemt het kleine handje van Jo, legt het plat neer, en zegt: “Dit is de middelste vinger, die 
lange. En dit is de wijsvinger. En hier heb je de duim. En dit…”
“En dit is mijn pink,”roept Jo.
“Juist, en daar heb je nog de ringvinger.”
En nu wijst Moeder de middelste van de vijf nerven aan, die ’t ribesblad vertoont, en zegt: “Dit is 
de – middelste vinger.”
Jo kijkt aandachtig, wat dat voor een spelletje worden moet.
“En dit is de - -.” Zou Jo ’t al zeggen? Nee, nog niet. Moeder legt haar hand naast het blad. Nu weet 
Jo ‘t ineens. “Dit is de wijsvinger. En hier hebt u ’t pinkje. Wat ’n kleintje, hè Moe? En dit is de duim. 
En dat de ringvinger. Net een handje, hè Moe?”
“Ja, net ’n handje.”
Nu, ineens, grijpt Jo naar ’t weigeliablad, om te zien, of dit ook net ’n handje is. Nee, dit lijkt er niets 
op. Eén lange vinger, een erg lange, en meer niet. Maar uit die lange vinger komen links en rechts 
streepjes, die naar de rand van ’t blad lopen.
Heeft Moeder geen veertje bij de hand?
Even naar ’t kippenhok kijken. Daar liggen veren genoeg. De kippen zijn al aan ’t ruien. Ze doen net 

(1)    Over Opvoeding. Paedagogische opstellen (1909: 23-26). De spelling is gemoderniseerd.



Hoofdstuk 6

173

als de mensen: tegen de winter trekken ze een nieuw pakje aan.
Moeder neemt een veer, en Jo ziet: in ’t midden ook zo’n lange vinger en links en rechts haartjes. Nu 
heeft ze blaadjes leren kennen, die wat lijken op veren, en andere, die lijken op handen. Veerblaadjes 
en handblaadjes. Van veernervig en handnervig zal ze vooreerst nog niet spreken.
“Willen we nu nog wat veerblaadjes opzoeken? En ook nog wat handblaadjes?”

Commentaar
Zie, wat is de opmerkzaamheid van de kleine ineens gescherpt, nu ze een onderscheidingsmerk kent, 
waarop ze te letten heeft. Eerst waren ’t maar blaadjes, en die kon ze met haar ogen toe wel plukken. 
Doch nu is ’t geestje bezig. Ze tuurt de oogjes uit, keert elk blaadje om, eer ze ’t afplukt, en geniet keer 
op keer bij elke ontdekking.
Moest kleine Jo nu noodzakelijk het verschil tussen veernervige en handnervige bladeren kennen? 
Kon ’t meisje niet gelukkig zijn, niet gelukkig worden zónder die kennis? Behoorde deze plantkundige 
wijsheid bij ’t onmisbaar materiaal van haar ontwikkeling? Zou ze later niet kunnen zorgen 
voor zichzelf, misschien ook voor een gezin, als ze vreemd stond tegenover de nervatuur in de 
plantenwereld?
Och, immers nee. Duizenden mensen zijn gelukkig zonder die kennis, besturen fabrieken, steden en 
staten. En met succes.
Maar – kleine Jo moest bezigheid hebben voor haar werkzame geest; ze moest zich oefenen in ’t 
opmerken, in ’t vergelijken, in ’t concluderen. En daartoe leverde de tuin zeer geschikte stof. En 
bovendien Moeder ging graag al vroeg met haar kindje de tuin in, omdat ze daar ’t ontwakend 
geestesleven langzamerhand kon inwijden in de natuur, de grootse, mysterieuze, de onuitputtelijke. 
Moeder wist, dat op allerlei gebied van ’t menselijk leven de natuur zo’n uitnemende meesteres is. 
Dat deze sprekender nog dan ’t mensenleven zelf de noodzakelijkheid predikt van licht en lucht en 
ruimte en zonnewarmte. Dat ze gaandeweg, geleidelijk op fijne, mooie manier inleidt tot de kennis 
van de voortplanting van al wat leeft. En dat de verscheidenheid van vormen, kleuren en tinten, de 
groepering van allerlei groen en kleur, zo veredelend werkt op de smaak van ’t kind. Daarom bracht 
Moeder met haar vrouwtje menig uurtje door, waarnemend en bewonderend, spelend en lerend, te 
midden van haar klein paradijsje.

Beschouwing
Dit derde fragment is ook weer een hoofdstuk uit een boek. Het is niet geschreven vanuit een ik-perspectief, 
maar vanuit de derde persoon, hier spreekt de ‘toeschouwer’ van Britton (1983 )en niet de ‘deelnemer’. 
Het verhaal is in de tegenwoordige tijd geschreven. De situatie is kort, maar bevat veel informatie over 
tijdstip, omgeving en de twee personages en hun relatie tot elkaar. De gebeurtenis bevat veel dialogen 
tussen de moeder en haar 5-jarige dochter Jo. 
Opvallend is het gebruik van ‘preconcepten’ als ‘veerblaadje’ en ‘handblaadje’, die in het commentaar 
gekoppeld worden aan concepten als ‘veernervige’ en handnervige’ bladeren.
Het commentaar is bijna even lang als de gebeurtenis. Er klinken opvattingen mee over de relatie tussen 
een moeder en haar kind, opvattingen over de natuur en opvattingen over het leren. Ligthart legt in 
zijn Pedagogische Opstellen uit dat leren is leren verschillen te zien en te benoemen, en dat dat begint 
met de verschillen te zien tussen een hand en een veer en dat dat leidt tot het kunnen determineren 
van handnervige en veernervige bladeren. Ligthart geeft commentaar op de gebeurtenis in de tuin en 
expliciteert zijn opvattingen over leren en over opvoeding. Hij hoopt op deze wijze te bereiken dat de 
lezer zijn opvattingen zal gaan overnemen.
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Conclusie
In deze drie fragmenten wordt commentaar gegeven op de gebeurtenis. Twee auteurs doen dat in de 
tegenwoordige tijd, Annie gebruikt de verleden tijd en creëert daardoor iets meer afstand voor de lezer. 
Ligthart hanteert als enige het perspectief van de derde-persoon. Het zijn ook nadrukkelijk niet zijn 
belevenissen, zoals wel het geval is bij Annie en Eefje. 
De drie auteurs schetsen de situatie en vertellen een gebeurtenis. Daarna wordt die gebeurtenis beschouwd 
en de auteur selecteert bepaalde elementen uit die gebeurtenis om nader toe te lichten. Zo geeft Annie 
aan wat de leerlingen geleerd hebben en welke hulpmiddelen hierbij geholpen hebben, Eefje gaat in op 
de vakdidactische concepten van het voorlezen, en Jan Ligthart legt het accent op het leren verschillen te 
zien als voorwaarde voor het leren. 
Alle drie kiezen ze in het commentaar een concept dat nader toegelicht wordt: Annie verduidelijkt een 
vakdidactisch concept bij rekenen; Eefje verduidelijkt eveneens een vakdidactisch concept, maar bij een 
ander vak, namelijk voorlezen en Ligthart expliciteert een leertheorie, met preconcepten als basis. Dit 
concept als onderdeel van het wereldbeeld wordt door Ligthart het meest expliciet en het meest uitgebreid 
naar voren gebracht; bij Annie schemert dit concept door de gebeurtenissen heen, maar het lijkt alsof ze 
zich zelf nog niet erg bewust is van die achterliggende concepten. En Eefje is zich wel degelijk bewust van 
haar opvattingen over het beroep en over hoe er goed voorgelezen moet worden.
De inventio speelt zowel een rol in het verhaal, het commentaar als het ontwerp:
1. Voor het verhaal: vinden welke gebeurtenissen en situaties verder gebruikt moeten worden en je een 
globaal idee vormen van wat je ermee zou kunnen doen (dat anticipeert op de volgende fase). Het kan 
zijn dat de student nog niet weet wat ie zal gaan gebruiken, dan helpen de beschreven procedures hem 
verder. Het kan ook zijn dat ie het wel weet (dat gebeurt dus op een gegeven moment), en dan kan hij de 
procedures gebruiken beschreven bij: je weet al waar je het over zult hebben.
2. Voor het commentaar: vinden welke bijzonderheden er in de situaties uit fase 1 geschikt zijn voor verder 
becommentariëring. Zijn die eenmaal gekozen, dan heeft de inventio verder betrekking op motieven en 
redenen (dus argumentatie en deliberatie). Alle technieken van de
inventio zijn hier van toepassing, maar voor het bredere kader komt in het bijzonder ‘inventio door 
research’ in aanmerking.
3. Voor het ontwerp van een nieuwe les of een nieuw gedragspatroon: vinden op welke wijze de lessen uit 
fase 2 toegepast zouden kunnen worden in een nieuw scenario. Omdat het hier toch vooral om ontwerpen 
gaat, lijken me ook hier alle inventioprocédés van toepassing behalve inventio als research (maar zelfs 
dat is niet uitgesloten, de student kan ook zeggen, “ik ga het nu eens doen zoals Jan Ligthart dat heeft 
beschreven in ....,” en dat verder uitwerken 
En in alle drie de fasen lopen inventio, dispositio en elocutio door elkaar heen, zoals ik heb beschreven 
in het cakewalkmodel, en in elke van die activiteiten is het ook steeds weer mogelijk terug te grijpen op 
een eerdere fase. Het resultaat is een ruw concept, dat vervolgens keurig gestructureerd en geformuleerd 
moet worden in het verslag, de definitieve dispositio.

We kunnen concluderen dat de voorafgaande gebeurtenissen in deze voorbeelden leiden tot reflecties 
op die gebeurtenissen waarbij al dan niet bewust ingegaan wordt op concepten die in de inventio zijn 
verzameld en die ten grondslag liggen aan het handelen.
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6.3  Naar een didactiek van de argumentatieve strategie in dienst van het  
  reflectieverslag 

6.3.1  De argumentatieve strategie: verantwoorden 

In hoofdstuk 3 heb ik reflecteren omschreven als een specifieke vorm van nadenken: “Reflecteren is 
nadenken over wat je op wat voor manier gedaan hebt in onderwijsleersituaties en waarom je dat op deze 
manier gedaan hebt, met het doel tot (nieuwe) inzichten te komen; inzichten in/over jezelf en je eigen 
leren en ontwikkeling, in relatie tot de maatschappij waarin je leeft; inzichten in/over je leerlingen en hun 
leren en ontwikkeling in relatie tot die maatschappij; inzichten die handvatten bieden voor verbetering”. 
Hendriks (1898)1 omschrijft nadenken als: door denken een nieuw denkbeeld voort te brengen. Maar 
waar denkt de student over na als hij reflecteert over zijn stage als mogelijke onderwijsleersituatie? Over 
de volgende onderwerpen zal de student in elk geval moeten nadenken2: ‒  Nadenken over wat en hoe‒  Nadenken over wat er gebeurd is;‒  Nadenken over wat daarvan interessant is;‒  Nadenken over een verhaal met een situatie en personages;

‒  Nadenken over waarom je het zo gedaan hebt‒  Nadenken over de keuzes die je gemaakt hebt;‒  Nadenken over mogelijke andere keuzes;‒  Nadenken over andere opvattingen;‒  Nadenken over andere perspectieven;‒  Nadenken over wat daarvan interessant is;

‒  Nadenken over (nieuwe) inzichten‒  Nadenken over wat je ervan kunt leren;‒  Nadenken over hoe je dit kunt verbinden met theorie;‒  Nadenken over hoe je dit kunt verbinden met je wereldbeeld;‒  Nadenken over een conclusie;‒  Nadenken over nieuwe voornemens;

‒  Nadenken over het verslag‒  Nadenken over het doel;‒  Nadenken over hoe je het gaat vertellen;‒  Nadenken hoe je het het beste kunt weergeven;‒  Nadenken over je publiek;‒  Nadenken over de opbouw; ‒  Nadenken over de formulering.

De student moet dus over veel onderwerpen nadenken. Bij dat nadenken hoort dat hij zichzelf vragen 
stelt en zichzelf antwoorden geeft. Deze antwoorden vormen de verantwoording voor wat de student op 
wat voor manier gedaan heeft en waarom hij dat op deze manier gedaan heeft. Hiervoor wendt hij de 
argumentatieve strategie aan. In hoofdstuk 4 heb ik laten zien dat de argumentatieve strategie zichtbaar 
wordt in het taalgebruik3 o.a. in het gebruik van nevenschikkende voegwoorden die een reden (want, 
omdat) of een oorzaak (doordat), of conclusie (dus) aangeven. Daarnaast zijn er bijwoorden als immers, 
dus die een gevolgtrekking of een redengeving aanduiden. Ook werkwoorden die het denkproces zelf 
aanduiden zijn indicatoren van de argumentatieve strategie: nadenken, denken, besluiten, overtuigen. 

(1)    Zie par. 3.3.1.

(2)    De opsomming lijkt nu lineair, straks zal ik laten zien dat zij dat niet is.

(3)    Zie de woordlijsten voor de argumentatieve strategie
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Zelfstandige naamwoorden die dit proces begeleiden zijn bijvoorbeeld gevolg, conclusie, redenering, 
mening, motief, bewijs. 

6.3.2  Fasen in het denken

Hoe kunnen we nu studenten stimuleren zichzelf vragen te stellen en antwoorden te geven die leiden 
tot die nieuwe denkbeelden en inzichten? Wat moet een student daarvoor achtereenvolgens doen? In 
hoofdstuk 4 heb ik op basis van mijn eigen introspectie geprobeerd het nadenken van de student te 
beschrijven. Enigszins aangepast herhaal ik het hier nog eens: 

De student heeft een lesvoorbereiding gemaakt, aantekeningen over de les en misschien een lesverslag. 
Hij neemt die door en krijgt daarbij beelden van hoe het ook weer was. Het zijn min of meer vage beelden, 
soms een woord, soms een zin of flarden van een gesprek. Zo vormt hij zich weer een indruk van de gang 
van zaken, een indruk die steeds helderder wordt, en waarvan hij de elementen tenslotte kan benoemen.
Hij selecteert uit alle elementen er een of een paar die hem bijzonder treffen, hij kan ook getroffen worden 
door van te voren geformuleerde leerdoelen. Hij plaatst de gebeurtenissen in een breder verband, hij voelt 
er emoties bij, hij kent er waarden aan toe. Hij kleurt de gebeurtenissen en creëert daarmee een nieuwe 
werkelijkheid

Grofweg zou je kunnen zeggen dat in het nadenken van de student drie fasen te onderscheiden zijn: ‒  de fase van de observatie, waarin hij zich een indruk probeert te vormen van wat er allemaal gebeurd  
 is;‒  de fase van de interpretatie, waarin hij een selectie maakt van een of meerdere elementen die hem  
 bijzonder treffen en vervolgens deze gaat interpreteren en er emoties en waarden aan toe kent;‒  de fase van het ontwerp is de fase waarin het nieuwe denkbeeld wordt ontwikkeld en hij onderzoekt op  
 welke wijze hij dit nieuwe denkbeeld kan toepassen. 
Deze fasen lijken op die van Kolb (1975, 1984). Kolb onderscheidt: de fase van feeling (concreet 
ervaren), watching (waarnemen en overdenken), thinking (abstracte begripsvorming) en doing (actief 
experimenteren en weer terug naar de eerste fase). Ook bij Korthagen (1998, 2002) is een vergelijkbare 
indeling te zien (par. 3.1.2). De uitwerking van mijn drie fasen is echter duidelijk anders. 

6.3.3  Fasen in het denken en retorische taken

In hoofdstuk 2 heb ik laten zien dat ik me wil aansluiten bij de brede benadering van retorica, bij de 
communicatieve retorica. Ik vat retorica op als een discipline die zich met alle teksten bezighoudt en 
geënt is op de klassieke retorica, maar verrijkt met nieuwe inzichten. De retorica kent vijf retorische 
taken, waarbij er slechts drie relevant zijn voor mijn didactische model van reflectieverslagen1: de inventio, 
de dispositio en de elocutio. 
In hoeverre vertonen deze drie retorische taken overeenkomsten met de denkfasen observatie, 
interpretatie en ontwerp? De fase van de observatie komt overeen met de inventio. In de inventio immers 
zoekt de spreker of schrijver naar een onderwerp en naar ideeën die passen bij dit onderwerp. De student 
zoekt stof voor zijn reflectie door in gedachten terug te gaan naar zijn les. 
Ook de fase van de interpretatie behoort tot de inventio: hier selecteert de student elementen die hem 
bijzonder treffen, geeft hij er een interpretatie aan en kent er emoties en waarden aan toe. 
Vervolgens ordent hij zijn materiaal naar belangrijkheid, brengt hij onderscheid in hoofd- en bijzaken, 
maakt hij de keuze voor inleidende zaken en conclusies. Deze fase vertoont overeenkomsten met de 
retorische dispositio waarin ook structuur aangebracht wordt in het verzamelde materiaal.
Ten slotte moet er een nieuw denkbeeld ontwikkeld worden in de ontwerpfase. In deze fase wordt 
weer teruggegrepen op de allereerste retorische taak: de inventio en dus ook op de eerste denkfase: de 
observatiefase. In die ontwerpfase moet immers onderzocht worden of er voldoende materiaal voorhanden 
is of dat er nog bepaalde literatuur gezocht moet worden, nog informatie gehaald moet worden bij een 

(1)    De vierde taak memoria en de vijfde taak actio en pronunciatio spelen geen rol bij het reflectieverslag.
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mentor of een leerling. Daarna moet dat materiaal weer herordend worden. 
Wat we zien is dat de observatiefase en de interpretatiefase grote overeenkomsten vertonen met de 
inventio. Vervolgens wordt het materiaal geordend in de dispositio. In de derde denkfase, de ontwerpfase, 
komen de drie retorische taken weer terug: er worden plannen gemaakt, gerangschikt en onder woorden 
gemaakt. De elocutio komt vooral aan bod bij het uitvoeren van de schrijftaak, het schrijven van het 
reflectieverslag. Hier kom ik straks op terug. 

Voor mijn omschrijving van reflecteren heb ik me o.a. gebaseerd op opvattingen van Dewey die in zijn 
boek How we think (1933) spreekt over ‘reflective thougt’. Volgens Dewey (1933: 55) bestaat er niet zo 
iets als een denkkracht; suggesties of ideeën voor een probleem komen op verschillende manieren in je op, 
bijvoorbeeld door iets wat je ooit gezien hebt, je herinnerde, hoorde of las en deze leiden tot een geschikte 
oplossing. “Thinking is not a separate mental process; it is an affair of the way in which the vast multitude 
of objects that are observed and suggested are employed, the way they run together and are made to run 
together, the way they are handled. Consequently any subject, topic, question, is intellectual not per se 
but because of the part it is made to play in directing thought in the life of any particular person” (1933: 
56). 
Belangrijke informatiebronnen bij het denken zijn dus alles wat je gezien hebt, gehoord hebt, gelezen 
hebt. Dit komt overeen met wat ik hierboven de observatiefase heb genoemd. Vervolgens moeten al die 
observaties die als suggesties opkomen, onderzocht worden of ze bij elkaar passen. Door te overwegen1, 
te overleggen met jezelf kom je tot een oordeel. Deze fase kan gezien worden als de interpretatiefase. En 
ten slotte moet er op basis van de interpretatie tot een oplossing gekomen worden voor het probleem, en 
hiermee start de ontwerpfase. 

Laten we de fasen nog eens nader bekijken en onderzoeken of hier verschillende denkactiviteiten in te 
onderscheiden zijn. Hendriks (1898) heeft al een aantal verwante denkactiviteiten genoemd: ‘denken’, 
‘peinzen’, ‘zinnen’, ‘overleggen’, ‘bepeinzen’, ‘bezinnen’, ‘bedenken’, ‘overdenken’, ‘overpeinzen’, ‘nadenken’, 
‘doordenken’, ‘bedenken’, ‘uitdenken’, ‘verzinnen’ (par. 3.3.1). In zijn toelichting komen nog andere 
activiteiten naar voren als: ‘levendig voorstellen’ en ‘beschouwen’.
Op basis van het bovenstaande en op basis van mijn eigen introspectie kom ik tot de volgende activiteiten 
die ik in een model zal combineren met de retorische taken. 

6.3.3.1  Het cakewalkmodel

Het gekozen model is het cakewalkmodel. Een cakewalk is een kermisattractie waarbij lopende banden 
en bewegende trappen onafhankelijk van elkaar omhoog of omlaag bewegen, terwijl de kermisklant moet 
proberen overeind te blijven en verder te komen door van de ene trap naar de andere te springen om ten 
slotte met een glijvlucht op de glijbaan het parcours af te sluiten. In een gestileerde weergave ziet het 
cakewalkmodel er als volgt uit: 

(1)    In zijn omschrijving van reflectief denken, gebruikt Dewey ‘consideration’, overweging.
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observatiefase interpretatiefase ontWerpfase

E 5 ε

D 3 δ

C 3 γ

B 2 β

a 1 α 

De kolommen stellen de bewegende trappen voor van de cakewalk. De trappen bewegen omhoog en omlaag 
en er kan telkens maar een tree ophoog of omlaag genomen worden. Je kunt overstappen van de ene trap 
naar de andere, maar je blijft dan op dezelfde hoogte. De eerste kolom symboliseert de observatiefase, de 
tweede de interpretatiefase en de derde de ontwerpfase. Wanneer iemand terugdenkt aan een situatie, zit 
hij in de observatiefase, bijvoorbeeld op A. Hij interpreteert een aspect van die situatie en stapt daarmee 
over op de interpretatiefase, op traptrede 1. Wanneer hij nadenkt over de geïnterpreteerde situatie en 
bezig is met het ontwerpen van een nieuw denkbeeld, zit hij in de ontwerpfase, op de eerste traptrede 
α. De reflectant kan voortdurend switchen van fase, dus van de observatiefase, naar de interpretatiefase, 
weer terug naar de observatiefase, nog een tree hoger in de trap van de observatiefase, en weer via de 
interpretatiefase naar de ontwerpfase. 
Om de verdieping duidelijk te maken, heb ik nog twee trappenseries toegevoegd. Het proces dat zich in 
de eerste serie afspeelt, houdt niet op, maar zet zich voort op een hoger niveau in de tweede serie. Daar 
stapt hij over van observatiefase A naar de volgende tree B, maakt de overstap naar interpretatiefase 1, 
en komt vervolgens in de ontwerpfase α , naar de volgende tree β, en zelfs naar γ. Vervolgens stapt hij 
over naar de derde trappenserie en komt terecht op C in de observatiefase, hij maakt de overstap naar de 
interpretatiefase, tree 2, vervolgt zijn weg naar tree 3, stapt over naar de ontwerpfase γ. 
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Cakewalkmodel 

obs int ontW obs int ontW obs int ontW

5 ε

 5 ε E 4 δ

 E 4 δ D 3 γ

E 5 ε D 3 γ C 2 β

D 4 δ C 2 β B 1 α

C 3 γ b 1 α A

B 2 β a

a 1 α

Situatie 1   Situatie 2   Situatie 3

De cakewalk brengt je soms niet verder. Dan moet je een trede terug doen of teruggrijpen op een eerdere 
fase en opnieuw kijken naar het materiaal. Kenmerkend is het voortdurend heen- en weer springen 
tussen de treden en trappen, net zo lang tot er een basisontwerp ligt dat het uitgangspunt is voor het 
schrijfproces. 
Reflecteren is dus zowel een verticaal als een horizontaal proces. Het is nadrukkelijk geen cyclisch 
proces, je komt immers niet steeds op hetzelfde punt uit, maar, als het goed gaat, een paar treden hoger. 
Dit symboliseert de verdieping van reflectie. Het is ook geen lineair proces, omdat je niet steeds een tree 
hoger komt, maar ook van de ene trap naar een volgende kunt overstappen, tot je bij de glijbaan bij de 
uitgang komt. Dit symboliseert de breedte van de reflectie. Ten slotte wordt het dynamische karakter van 
reflecteren duidelijk gedemonstreerd: alleen mentaal actieve studenten zijn in staat te reflecteren.
Natuurlijk klopt deze vergelijking niet helemaal, maar geeft wel handvatten aan het reflecteren.
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Als ik nu de retorische taak combineer met de fasen in het denken dan kom ik tot het volgende 
denkbeeldige dynamisch proces:

Inventio: Observatie
Herinneren, levendig en duidelijk voorstellen, flarden horen en zien.
Inventio: Interpretatie
Selecteren, associëren, verbanden leggen, vergelijken, vanuit verschillende perspectieven bekijken, 
analyseren, beschouwen, waarderen, beleven, kritiseren, integreren, evalueren, beoordelen.
Inventio: Ontwerp
Opnieuw kijken naar het materiaal. Wat is bruikbaar? Wat heb ik nog nodig?
Elocutio: Noteren als onderdeel van het ontwerp
Invallen formuleren.
Dispositio: Ordenen
Structureren, lijn brengen in het materiaal, volgorde bepalen, materiaal ordenen op basis van hoofd- en 
bijzaken; ordenen op basis van genre-eisen.
Etc.

6.3.4  Scholing in fasen in het denken en retorische taken 

Hoe leren studenten nu de vaardigheden die bij deze denkfasen horen? Hoe leren ze zich situaties 
levendig en duidelijk voor te stellen? Of verbanden te leggen? Of vanuit verschillende perspectieven naar 
een situatie te kijken? In ieder geval kunnen we voor een didactiek voor het reflecteren als nadenken 
terugvallen op de retorica waarin aanwijzingen gegeven worden voor het leren beheersen van retorische 
taken. In de inventio moet het accent liggen op het stimuleren van het observatie- en voorstellingsvermogen 
van studenten, ze moeten leren een situatie voor zich te zien. Dat betekent dat ze al tijdens het lesgeven, 
tijdens het functioneren in onderwijssituaties, moeten leren te observeren met al hun zintuigen zodat ze 
alles wat er te zien, horen, en wellicht ook te voelen, te ruiken en te proeven is, ook daadwerkelijk ervaren. 
Beginnende studenten beschikken nog over een beperkt kader om naar een klas te kijken, naar het gedrag 
van individuele kinderen of naar het voorbeeldgedrag van een mentor, want ze beschikken nog niet over 
het vakperspectief om te kijken, noch over de vaktermen om goed onder woorden te brengen wat ze zien. 
Observatielijsten en – opdrachten kunnen een hulpmiddel zijn om dit kader te ontwikkelen.
Als de student terugdenkt aan een bepaalde situatie, dan ziet hij losse beelden voor zich, hoort hij flarden 
van gesprekken. Hoe komt de student nu van deze losse beelden van een situatie en flarden van gesprekken 
naar een situatie waarover hij kan nadenken? Dat doet hij door de flarden en de beelden in samenhang 
te zien en hier vanuit een bepaald referentiekader naar te kijken en te bewerken tot een verhaal waarin 
personages optreden - leerlingen, leraren, hijzelf-, in een ruimte - de klas, de gang of het schoolplein- , op 
een bepaald tijdstip - aan het begin van de ochtend, na de pauze of na schooltijd - , die personages doen 
iets - ze zeggen iets, ze lopen weg, ze pakken iets en hier hebben ze hun redenen voor - ze zijn boos, ze 
hebben geen zin, ze vervelen zich. 
Door van deze beelden en gesprekken een verhaal te maken, krijgt de gebeurtenis betekenis. De flarden van 
gesprekken en de beelden die de student in zijn herinnering opriep, kwamen niet zomaar als eerste naar 
boven. Waarom waren het juist deze beelden, welke betekenis hebben die voor hem? En hiermee begint 
het proces van interpreteren waarin de student de gebeurtenis beschouwt, erop associeert, verbanden 
legt, vergelijkingen maakt, vanuit verschillende perspectieven naar de situatie kijkt, een analyse van de 
situatie geeft, z’n beleving geeft, de situatie waardeert, kritiseert, evalueert, beoordeelt en de interpretatie 
integreert met andere interpretaties. Het is in deze fase heel belangrijk dat de student voortdurend zijn 
interpretaties beargumenteert en in een bepaald kader plaatst. Hij moet kunnen verantwoorden waarom 
hij voor een bepaalde interpretatie kiest en een andere afwijst. Dat betekent dat hij de argumentatieve 
strategie moet toepassen.
Vervolgens moet hij zijn interpretaties ordenen. Allereerst moet hij ze ordenen naar belangrijkheid, 
hoofdzaken komen voor de bijzaken. Een tweede ordening heeft te maken met de eisen van het verslag: 
wat komt straks in de inleiding, wat in de uitwerking, wat in de conclusie? 
In de volgende fase, de ontwerpfase, onderzoekt hij of hij over voldoende materiaal beschikt, of er wellicht 
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nog interpretaties ontbreken. Pas daarna kan hij beginnen aan de schrijffase. Dat ook dit proces niet 
ordelijk verloopt, maar dat er sprake is van een voortdurende horizontale en verticale beweging heb ik 
hierboven al laten zien aan de hand van het cakewalkmodel.

6.3.5  Scholing in de argumentatieve strategie

Studenten moeten leren nadenken, dat betekent dat ze moeten kunnen observeren, ze moeten zich 
situaties kunnen herinneren, ze moeten kunnen vergelijken, ze moeten argumenten kunnen geven voor 
hun interpretaties, ze moeten concepten kunnen herkennen, ze moeten kunnen ordenen, en ze moeten 
kunnen ontwerpen.
Deze vaardigheden moeten betekenisvol aangeleerd worden. De opdrachten moeten gericht zijn op de 
praktijk van studenten aan de hand van thema’s die spelen in die praktijk. Het verdient aanbeveling 
om aan te sluiten bij de doelen voor een bepaalde periode, de kennisbasis van de vakken, gehanteerde 
onderwijsconcepten, de competenties die in een bepaalde periode beheerst moeten worden en actuele 
thema’s in de maatschappij in relatie tot onderwijs. Je zou kunnen zeggen dat in een opleiding deze 
denkfasen betrekking hebben op drie gebieden:‒  de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden in de klas;‒  de ontwikkeling van theorie;‒  de ontwikkeling van het wereldbeeld.
De vaardigheden moeten in deze voor studenten functionele contexten aangeleerd worden, door ze 
bijvoorbeeld te koppelen aan bestaande (stage)opdrachten. Het aloude retorische principe van de imitatio 
werkt ook hier nog steeds: door het geven van goede voorbeelden en te bespreken waarom dit goede 
voorbeelden zijn, leren studenten wat er van hen verwacht wordt. Door vervolgens die denkvaardigheden 
gezamenlijk in te oefenen en te bespreken, heeft de student voldoende bagage om zelfstandig de 
opdrachten te maken.
Voor het stimuleren van het herinneringsvermogen kan het brainstormmodel gebruikt worden. Een 
opdracht zou kunnen zijn: Ga bij jezelf na wat het eerste is wat je te binnenschiet als je terugkijkt op je 
les. Schrijf nog negen andere dingen op zonder er verder bij na te denken. 
Voor het leren argumenteren is het van belang dat studenten uitgedaagd worden een standpunt in te 
nemen, hun standpunt onder woorden leren brengen en hun standpunt kunnen onderbouwen met 
argumenten. Voorbeelden van opdrachten zijn:‒  Wat denk je van de opvang van 7 tot 7 op de basisschool? ‒  Wat denk je van een strenge leerkracht? ‒  Wat denk je van de invoering van de instructietafel? ‒  Wat denk je van tien-minuten gesprekken met ouders?
Deze opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk uitgevoerd worden, zowel individueel als in 
groepen. Een voorwaarde hierbij is dat de kwaliteit van de argumenten, de opbouw van de argumentatie 
en de reikwijdte ervan telkens besproken worden. Ook voor deze opdrachten is het van belang dat de 
docent goede voorbeelden geeft en beargumenteert waarom dit goede voorbeelden zijn en er voldoende 
tijd is voor inoefening, bespreking en begeleiding in de les.
Deze opdrachten zijn bedoeld voor het eerste jaar. Aan het eind van dit hoofdstuk zal ik in grote lijnen 
een curriculum reflecteren schetsen.

6.3.6  Gecombineerde scholing in de narratieve en de argumentatieve strategie

Zowel bij de scholing van de narratieve als de argumentatieve strategie vormt de inoefening van de 
retorische taken het uitgangspunt. In een opleidingssituatie verdient het de voorkeur te beginnen met 
het aanleren van de narratieve strategie, dat is de reden dat ik die strategie hier ook als eerste behandeld 
hebt. In een later stadium kunnen beide strategieën aangeboden worden. In par. 5.4. schets ik in grote 
lijnen de didactiek van het reflectieverslag en zal ik laten zien hoe de beide strategieën aangeleerd kunnen 
worden. 
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6.3.7  Voorbeeld van de weergave van een gebeurtenis met commentaar waarin de  
  argumentatieve strategie wordt gebruikt

In het volgende door mij geconstrueerde voorbeeld wordt weer dezelfde indeling gebruikt als bij de 
weergaven van een gebeurtenis: het begint met een weergave van de situatie, gevolgd door een weergave 
van een gebeurtenis, waarop commentaar geleverd wordt. De talige representatie van de argumentatieve 
strategie is vet gecursiveerd.
 
De situatie

Mijn klas
De kinderen in groep 4 zitten vandaag voor het eerst in tafelgroepjes. Soms zitten ze in groepjes van drie, 
soms van vier. Mijn mentrix vindt dit gezelliger en de kinderen ook. Volgens mijn mentrix kunnen de 
kinderen elkaar nu makkelijker helpen en ook het overleggen met elkaar gaat beter als je in groepjes bij 
elkaar zit. 
Na de pauze ga ik een les begrijpend lezen geven. Ik heb me goed voorbereid. De leestekst gaat over een 
mol. Het is een informatieve tekst. Ik heb een mol als handpop meegenomen en ik lees straks een stukje 
voor uit het prentenboek: Wie heeft er op mijn kop gepoept.

De gebeurtenis
In de pauze teken ik alvast een mol op het bord om straks een woordspin mee te kunnen maken. De 
kinderen komen binnen en gaan aan hun tafeltjes zitten. Ze zien de tekening op het bord en daar gaat 
het fout. Cees-Jan kan de tekening niet goed zien en gaat staan. Hij is erg groot voor zijn leeftijd, dus 
Hermien gaat ook staan, omdat ze niets meer kan zien. Voor Rineke is dit het teken om te gaan schuiven 
met haar tafeltje. Natuurlijk tegen het been van Jeffrey aan. Ik zie het gebeuren. Jeffrey begint te schoppen 
tegen de tafel en roept: “Kijk uit!” Rineke, altijd een heel lief meisje, krijgt tranen in haar ogen. “Sorry, 
dat ging per ongeluk”, snikt ze. Bijna niemand zit meer op z’n plaats. Ze lopen allemaal door het lokaal. 
Ilse gaat Rineke troosten, samen met een paar andere meiden. En Joost de grootste belhamel van de klas, 
ja die heeft in de gauwigheid mijn handpop gepakt en loopt trots door de klas te gillen: “Wie heeft er op 
mijn kop gepoept? Wie heeft er op mijn kop gepoept? Jij zeker Peter, jij poept nog in je broek!” Bijna alle 
kinderen kijken naar Peter. Zijn gezicht wordt vuurrood. Iedereen weet nog hoe Peter een paar weken 
geleden diarree heeft gehad. Joost gaat verder met zijn pop en blijft roepen: “Hé Sem, heb jij soms op 
mijn kop gepoept?” En Sem die het boek ook kent, gilt: “Nee, ik doe dat zo!” En hij springt op de tafel 
en doet alsof hij gaat poepen. Ik heb niet het besef om in te grijpen. Op het moment dat mijn mentrix de 
deur met een klap dicht slaat, rennen de kinderen naar hun tafelgroepje en gaan zitten. Ik voel me even 
heel ellendig. Mijn mentrix pakt de handpop af van Joost en geeft hem aan mij. Daar sta ik met de pop 
in mijn hand. Tot Samira opeens roept: “Juf lees nu gauw het boek voor, dat is zo leuk!” Ik begin voor te 
lezen en gebruik de handpop. Gelukkig blijven ze geboeid luisteren en kan ik mijn les geven, zoals ik het 
heb voorbereid.

Het commentaar
Wat gaat hier nu fout? Ik heb me goed voorbereid, dus daar ligt het niet aan. Ik heb ook mooie materialen 
meegenomen, want ik weet dat aanschouwelijk materiaal helpt bij het activeren van de voorkennis. De 
tekening op het bord is duidelijk, dus daar kan het ook niet aan liggen.
De situatie in de klas is anders dan die ik voor ogen heb gehad. De kinderen zitten nu in tafelgroepjes. Ik 
heb me niet gerealiseerd wat dat voor gevolgen zou kunnen hebben voor mijn les. Uiteindelijk verloopt de 
les wel goed en doen de kinderen wel mee, maar toch vraag ik me af waarom de inrichting veranderd is. Mijn 
mentrix kan niet meer argumenten geven dan dat het gezelliger is en dat ze beter kunnen samenwerken. 
Dat laatste is natuurlijk belangrijk, maar zijn tafelgroepjes hiervoor de oplossing? En heeft dat niet veel meer 
nadelen, bijvoorbeeld voor de klassikale instructie en het bordgebruik? Kinderen kunnen immers nu niet 
goed op het bord kijken en ze kunnen de juf niet goed zien. Bovendien worden ze voortdurend afgeleid als 
ze zo dicht op elkaar zitten. Ook heb je als juf te weinig overzicht op de hele klas, omdat je voortdurend 
tegen een aantal ruggen aankijkt en je weet niet of die kinderen wel aan het werk zijn. Dus moet je eerst 
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naar de groepjes toelopen om te zien of ze wel bezig zijn met datgene wat ze moeten doen. In mijn 
handboek Meer dan onderwijs kan ik niets vinden over de voor- of nadelen van tafelgroepjes t.o.v. rijen. 
Ook op internet heb ik geen bruikbare teksten kunnen vinden. In de les pedagogiek zal ik het inbrengen 
als discussieonderwerp.

Beschouwing
Dit verslag is in de ik-vorm geschreven in de tegenwoordige tijd. In de situatie wordt de veranderde 
inrichting van de klas geschetst. Daarna worden de gebeurtenissen levendig verteld, compleet met enkele 
dialogen. Het nadenken vindt bijna uitsluitend plaats in het commentaar en is in dit verslag zichtbaar 
gemaakt in de vorm van vetgedrukte woorden en zinsdelen die representanten zijn van de argumentatieve 
strategie. Er wordt nagedacht over de lesvoorbereiding en over het didactische concept van het gebruik 
van aanschouwelijk materiaal en van het activeren van de voorkennis. Het nadenken hierover levert in elk 
geval de conclusie op dat dit niet de oorzaak was van de chaos in de klas. Daarna wordt nagedacht over 
de veranderde inrichting van de klas, dus over het concept organisatie in de klas. Wat de gevolgen er van 
zijn, wat de redenen zijn om de inrichting te veranderen, wat de voor- en nadelen zijn. Dit nadenken leidt 
tot het nieuwe inzicht dat verandering in de inrichting gevolgen heeft voor het lesgeven. Er wordt wel een 
poging gedaan om theorie te verbinden aan de klasseninrichting, maar dat lukt niet. Wel ontstaat er het 
voornemen om in de pedagogiekles dit onderwerp te bespreken.

Is dit nu een goed reflectieverslag? In elk geval bevat dit verslag de narratieve strategie, in de vorm van de 
vertelling van de gebeurtenis in de klas, er zijn verhalende elementen aan te wijzen in het commentaar 
en in het voornemen. Er wordt ook nagedacht in dit verslag, de argumentatieve strategie wordt toegepast 
in het commentaar en levert (nieuwe) inzichten op en een scenario voor de volgende keer. In dit verslag 
wordt er wel degelijk gereflecteerd. De vraag is nu hoe breed en hoe diep die reflectie is. De student is 
wel in staat vanuit die gebeurtenis in de klas het verband te leggen met het concept organisatie in de 
klas. Daarmee is ze in staat de gebeurtenis te veralgemeniseren en ze plaatst de gebeurtenis daarmee 
in een breder perspectief waardoor de reflectie verbreed wordt. Maar wat ze niet doet, is met een ander 
perspectief naar haar eigen les kijken. Ze stelt zich niet voor hoe de kinderen deze gebeurtenis hebben 
beleefd of hoe haar mentrix er tegenaan kijkt. Laat staan dat ze in staat is verbanden te leggen met de 
maatschappij. Ze probeert wel theorie te verbinden aan de gebeurtenis, maar doet hier niet erg veel 
moeite voor. De reflectie gaat dan ook niet erg diep. 
Tenslotte vertoont het niet de uiterlijke vorm van een retorisch verslag met een vijfledige structuur, zoals 
in het prescriptief model. 

6.4  De didactiek van het schrijven van een reflectieverslag

6.4.1  Kenmerken van het reflectieverslag

In hoofdstuk 4 en 5 heb ik het reflectieverslag als volgt omschreven: 
Een reflectieverslag is de weergave in verslagvorm van een denkproces dat we reflectie noemen. De 
reflectie heeft betrekking op wat je op wat voor manier gedaan hebt in onderwijsleersituaties en waarom 
je dat op deze manier gedaan hebt. Het doel is tot nieuwe inzichten te komen: inzichten over het eigen 
leren en ontwikkeling van de student, ook in relatie tot de maatschappij waarin hij leeft, en verder ook 
over het leren en de ontwikkeling van zijn leerlingen en hun leren en ontwikkeling in relatie met die 
maatschappij. Het verslag vertoont de kenmerken van elk verslag in taalgebruik, te onderscheiden in 
woordkeus, zinsbouw, strategie en stijl, in opbouw in vijf delen en dramaturgische aspecten situatie en 
personage.
In de observatiefase heeft de student materiaal verzameld, een interpretatie gegeven aan het materiaal 
en een ontwerp gemaakt voor zijn nieuwe inzichten. Hij heeft aantekeningen gemaakt van zijn 
denkproces en wellicht het ontwerp in enkele trefwoorden genoteerd. Nu staat hij voor de taak om van 
deze min of meer losse aantekeningen een verslag te maken. De gedachten, de nieuwe denkbeelden die 
hij in zijn hoofd heeft, moeten nu in de vorm van een verslag op papier gezet worden. Van dat proces 
moet dan een mooi verhaal gemaakt worden en dat vindt zijn vorm in een reflectieverslag. Het ideaal 
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is te komen tot een narratief essay waarin een aan de praktijk van het lesgeven ontleende gebeurtenis 
in een breder perspectief geplaatst wordt, een perspectief in die zin dat de gebeurtenis gezien wordt 
vanuit het wereldbeeld (waaronder ook beschouwingen over lesgeven), maar ook perspectief in de zin 
van voortzetting of verandering van de lespraktijk. Het ontwerp daarvan is ook weer een verhaal: een 
scenario voor toekomstige gebeurtenissen. 

In een schema ziet het reflectieverslag er als volgt uit:

Reflectieverslag

moDel van Het reflectieverslag

opening

middenstuk

afsluiting
inleiding uitwerking conclusie/

afsluiting
vertelling commentaar scenario
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6.4.2  Het schrijfproces

Voor mijn onderzoek naar het schrijven van reflectieverslagen van pabostudenten is het relevant eerst te 
kijken naar het schrijfproces.
Volgens Andeweg & Jaspers (1985: 12) is het uitgangspunt voor een didactiek van het schrijven van 
werkstukken en scripties een cognitief model van het schrijfproces. “Het doel van het onderwijs is het 
aanleren van een flexibeler manier van schrijven, d.w.z. een bewuste afstemming van het schrijfproces op 
de gestelde taak en het gewenste eindproduct. Belangrijke elementen uit het onderwijs zijn dan ook:

a. Bewustmaking van het eigen, grotendeels geautomatiseerde schrijfproces.
b. Het geven van zicht op andere, mogelijk effectievere schrijfstrategieën.
c. Nadruk op cognitief, reflexief onderwijs.
d. Leren beoordelen van andermans en eigen teksten.
e. Leren werken binnen en met de randvoorwaarden van het universitaire onderwijssysteem.”

Rijlaarsdam & Hulshof (1985: 189-191) beschrijven binnen de cognitivistische leerpsychologie drie 
schrijfmethodes.

“1. De lees-schrijfmethode: aan de hand van teksten (van goede schrijvers of verbeterde eigen teksten) 
leert de leerling zijn stelvaardigheid te vergroten, zo mogelijk op basis van nauwkeurige analyse.
2. De instructiemethode: schrijfadviseurs zeggen hoe je het wel/niet moet doen. Regels m.b.t. indeling 
van de tekst, correct Nederlands, begrijpelijke Nederlands enz. worden vooraf gegeven.
3. De procesmethode: schrijven wordt als een conceptueel en communicatief proces opgevat. De 
schrijfprocessen staan centraal, het onderwijs gaat na hoe de processen zich afspelen bij de leerling om er 
dan met leerstof, didactiek enz. bij aan te sluiten.
Schrijven gaat altijd gepaard met denken: bij het schrijven worden ideeën geboren, ontstaan inzichten. In 
de procesmethode wil men uitgaan van een informatieverwerkingsmodel van het schrijfproces. Schrijven 
wordt daar gezien als een proces, opgebouwd uit een groot aantal subprocessen, elk met speciale functies. 
Het schrijfproces bestaat dan uit een heen en weer gaan tussen die subprocessen. De inhoud ligt niet van 
tevoren vast, maar ontstaat gedeeltelijk ook al schrijvend. Het onderwijs moet rekening houden met de 
inhoudsontwikkeling tijdens het schrijven en daarvoor strategische aanwijzingen verschaffen. Dit houdt 
in, dat te vroege nadruk op formuleren en structureren de aandacht van de conceptvorming afleidt. In 
latere fasen van het schrijfproces kan hier de aandacht op gericht worden; de inhoud ligt dan vast.
Productcriteria worden minder bruikbaar geacht: de schrijver moet niet te vroeg vastgepind worden op 
de normen waaraan de tekst moet voldoen, omdat dit de vrije betekenisvorming kan onderdrukken. 
Deze opvatting van schrijven als een cyclisch (i.p.v. lineair) proces met veel feedback en sturing maakt dat 
de schrijver doelgericht bezig is in het spanningsveld publiek-onderwerp-voorkennis-al geproduceerde 
tekst-nog te produceren tekst-geplande tekst.
Schrijfvaardigheidsonderwijs volgens de procesmethode wil ervoor zorgen, dat de leerlingen een aantal 
denkvaardigheden verwerft, zoals het exploreren van ideeën (…), het manipuleren van ideeën en het 
evalueren van ideeën en het evalueren van ideeën. Daartoe zal een beroep gedaan worden op verschillende 
soorten denken (die met elkaar verstrengeld zijn), zoals divergent, convergent, inductief, kritisch, creatief 
en reflectief denken.”

Van de Ven (1992, 1993) wijst op een ontwikkeling binnen het procesdenken dat hij aanduidt als ‘schrijven 
als sociaal proces’. Hij schrijft deze ontwikkeling toe aan een hernieuwde oriëntatie op het werk van 
Vygotsky, die wijst op de samenhang tussen denken, taal en sociale omgeving. Flower (1993: 18) spreekt 
hier van schrijven als ‘meaning making in a social and rhetorical context’, een context die zij aanduidt als 
‘discourse community’ (zie par 3.5.1). Leren schrijven is deel uit gaan maken van een taalgemeenschap 
en zowel de taalconventies als de werkelijkheidsvoorstelling van die taalgemeenschap overnemen. Flower 
noemt denken dan ook een ‘collobarative act’ (p. 11).

Bakker & Meestringa (2005) beschrijven hoe bepaalde schrijftaken kunnen bijdragen aan de ontwikkeling 
van het denken van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ze concluderen dat het vooral de retorische 
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setting is die leerlingen dwingt om nieuwe inhoud te genereren, om ter plekke nieuwe verbanden te leggen 
tussen onderdelen van de leerstof. Onder retorische setting verstaan ze het schrijven voor een duidelijk 
omschreven publiek met een duidelijk omschreven doel en in een bepaald genre1. Als genrevoorbeelden 
noemen ze bijvoorbeeld het persbericht, een overtuigende tekst, (bijvoorbeeld een advies), een informatieve 
tekst. 

6.4.3  Schrijfonderwijs op de pabo

Hoe zit het eigenlijk met de schrijfvaardigheid van hbo-studenten? Van der Leeuw (2002) heeft 
onderzoek gedaan naar de schrijftaken van studenten: “Uit een inventarisatie van opdrachten doorheen 
het gehele curriculum – onderwijskundige thema’s en modules in alle vakvormingsgebieden van de 
Pabo Den Bosch – blijkt dat studenten erg veel schrijven. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij zonder het 
schrijven van teksten.” (p.39). Van der Leeuw verdeelt deze teksten in beroepsspecifieke teksten, zoals 
werkbladen voor leerlingen en ouderbrieven, en opleidingsspecifieke teksten, zoals samenvattingen van 
bestudeerde literatuur, aantekeningen bij artikelen of colleges, verslagen van observaties en schriftelijke 
voorbereidingen van stageactiviteiten. Over deze laatste groep zegt Van der Leeuw: “Voor het schrijven 
van opleidingsspecifieke teksten krijgen studenten de opdracht van een docent. Soms is de docent ook het 
publiek waarvoor geschreven wordt, maar dat is lang niet altijd het geval. Vaak wordt de opdracht voor 
een opleidingsspecifieke tekst gemotiveerd met de uitspraak: “Je schrijft het voor jezelf en je zult zien dat 
je er iets van opsteekt”. Na verloop van tijd gaan studenten het schrijven van dit soort teksten ervaren 
als een sleur, een inhoudsloze routine, een verplicht nummer. Opmerkingen als: “Moet ik nu al weer een 
reflectieverslag schrijven?”, zijn dan niet van de lucht. Kennelijk is de docent niet voldoende in staat de 
schrijfopdracht te motiveren, aan te geven wat het schrijfdoel is.” (p.39) 
Deze schets van Van der Leeuw zal zeer waarschijnlijk voor alle pabo’s herkenbaar zijn. Studenten 
schrijven veel teksten, maar het doel van de tekst is vaak onduidelijk, evenals het publiek. En als ik naar 
mijn eigen pabo kijk, wordt dit beeld bevestigd.
Van der Leeuw analyseert een aantal schrijftaken en komt tot de conclusie dat schrijven een krachtig 
hulpmiddel kan zijn in het leren van pabostudenten: “Schrijftaken hebben de potentie een veelvoud aan 
leerfuncties uit te lokken. Schrijftaken zijn ook vaak veel complexer en rijker dan we op het eerste gezicht 
denken. Deze conclusie staat in schril contrast met de vaststelling dat studenten schrijftaken niet zelden 
als zinloos en leeg ervaren”(p.44). Hij vraagt zich af op welke wijze studenten wel de zin inzien van 
schrijfopdrachten. Hij geeft een aantal suggesties (die ik verkort weergeef, zie p. 44-45).‒  De verstrekker van de schrijfopdracht zou in elk geval zelf een duidelijke analyse moeten maken van  
 zowel de conceptuele als communicatieve doelen van de opdracht.‒  In de opleiding bestaat slechts ongearticuleerde aandacht voor de inhoudsdimensie van de schrijftaak.  
 Opdrachten zouden erbij gebaat zijn als juist de samenhang tussen communicatieve en conceptuele  
 doelen onder ogen wordt gezien.‒  Uit de schrijfdidactiek kunnen we leren dat schrijftaken krachtiger zijn als ze een ‘normaal-functioneel’  
 karakter hebben. Kenmerkend voor normaal-functionele teksten is dat ze een duidelijk doel en een  
 realistisch publiek hebben. 

Eigenlijk suggereert Van der Leeuw dat veel meer begeleiding gegeven moet worden bij het schrijven 
van teksten. Die begeleiding kost echter veel tijd en is ten gevolge van bezuinigingsrondes al ettelijke 
jaren geleden geschrapt. Op de Katholieke Pabo Zwolle wordt er weinig aandacht besteed aan de eigen 
schrijfvaardigheid van studenten. En dat zal op de andere pabo’s nauwelijks anders zijn. 
Wat moet een pabostudent aan het eind van de pabo nu kunnen als het gaat om schrijfvaardigheid? In 
1997 zijn de startbekwaamheden voor de leraar primair onderwijs opgesteld. De startbekwaamheden 
Nederlandse taal worden gerekend tot de vakspecifieke startbekwaamheden. Deze bestaan uit twee 
onderdelen: taalvaardigheden op eigen niveau en de didactische vaardigheden. Bij het eigen niveau 
worden twee bekwaamheidseisen genoemd:

(1)    Het genre wordt pas in het derde artikel besproken (maart 2005: 120); in de 
eerste twee beperken ze de retorische setting tot publiek en doel.
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1. De beginnende leraar heeft een niveau van geletterdheid, waardoor hij in het dagelijkse leven, in en  
 buiten school, adequaat functioneert. Dat houdt in ieder geval in dat hij kennis heeft van, en inzicht  
 in taalverschijnselen die maatschappelijk in de belangstelling staan, bijvoorbeeld het verschijnsel  
 turbotaal. Voorts heeft hij kennis van en inzicht in literatuur, met name jeugdliteratuur. Hij toont een  
 onderzoekende en belangstellende houding ten aanzien van taalverschijnselen.
2. De beginnende leraar beschikt over communicatieve vaardigheden in het Nederlands die hem in  
 staat stellen in alledaagse situaties adequaat te handelen. Hij kan actief luisteren. Hij spreekt duidelijk  
 verstaanbaar Nederlands en beschikt over een goede vaardigheid in het formuleren van zinnen, een  
 goede spellingvaardigheid en een ruime woordenschat. Hij is in staat zijn taalgebruik aan te passen  
 aan jonge en oudere kinderen. Daarnaast kan hij zich in woord en op schrift doelgericht, gestructureerd,  
 en met oog voor het publiek uitdrukken op het niveau van een hoger opgeleide. Hij is in staat om  
 te gaan met tekstverwerkingsapparatuur en is ontvankelijk voor de toepassing van informatie- en  
 communicatietechnologie in het algemeen (Startbekwaamheden leraar primair onderwijs 1997:  
 33). 

Met ingang van 1 augustus 2006 zijn de startbekwaamheden ingewisseld voor competenties. Deze zijn 
opgesteld door de SBL in nauwe wisselwerking met het werkveld. Het is wellicht typerend voor de geringe 
belangstelling voor het schrijfonderwijs in dat werkveld dat er geen eisen zijn aan de schrijfproducten van 
een leraar. 
Studenten moeten opgeleid worden om zich (…) op schrift doelgericht, gestructureerd, en met oog voor 
het publiek uitdrukken op het niveau van een hoger opgeleide. De student moet dus het niveau van een 
hoger opgeleide behalen. Hoe ziet zo’n niveau eruit? Aan welke eisen moet een tekst voldoen, wil hij het 
niveau van een hoger opgeleide representeren? Zonder instructie en feedback lukt dat niet. Volgens Van 
der Leeuw (2006) wordt inhoudelijke feedback, een rationele respons van de docent op de inhoud van de 
tekst en op het door de schrijftaak beoogde leerproces nauwelijks gegeven: “Voor een dergelijke feedback 
dient de docent de tekst van de student echter intensief te lezen en daarvoor ontbreekt hem doorgaans 
de tijd”(2006: 366). 

6.4.4  Het curriculum voor het schrijven van reflectieverslagen in grote lijnen  
  geschetst

Hoe zou het curriculum voor het schrijven van reflectieverslagen er idealiter uit moeten zien? Ik formuleer 
een aantal wensen.

In een reflectieverslag zijn twee elementen van belang: ‒  de vaardigheid in reflecteren, waaronder vertellen, becommentariëren en voornemens formuleren in de  
 vorm van een scenario;‒  de vaardigheid in schriftelijke verslaglegging.

Beide vaardigheden moeten aangeleerd worden. Dat kan niet vanaf het begin geïntegreerd worden.
Eerst moeten de studenten leren samenhangende commentaren te schrijven, en dat is al vrij lastig. Daar 
moet een didactiek voor ontwikkeld worden bijvoorbeeld door ze te vragen commentaar te leveren op 
literaire verhalen of op met zorg gekozen fragmenten uit krant of tijdschrift, of op een TV-uitzending. 
Daarnaast moeten ze de techniek van de verslaglegging leren, bijvoorbeeld door het schrijven van 
lesverslagen. Het zou kunnen vóórkomen dat een student goed commentaar levert, maar dat zijn 
verslaggeving rammelt. Anderzijds zou het verslag op zichzelf formeel goed kunnen zijn, maar zou het 
commentaar kant noch wal kunnen raken.

Het lijkt didactisch erg lastig en voor de student verwarrend als die aspecten in een te vroeg stadium door 
elkaar gaan lopen. Dat zou wel erg veel ruis kunnen veroorzaken. Ik stel me een didactiek voor waarbij 
studenten aanvankelijk langs verschillende leerwegen beide vaardigheden afzonderlijk leren, en pas als er 
een zekere bekwaamheid in beide aspecten is ontstaan, verslagen gaan schrijven van hun commentaren. 
Ook zou ik de commentaren niet in een te vroeg stadium betrekking willen laten hebben op hun werk 
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in de klas. Het commentaar vereist ondanks het persoonlijke element een zekere distantie, en zeker in 
het begin zullen ze die distantie niet kunnen (en hoeven) opbrengen ten aanzien van hun eigen werk in 
de klas. Pas als ze geleerd hebben met distantie te kijken naar zaken waar ze niet zo direct bij betrokken 
zijn, en daarmee de techniek van het commentariëren geleerd hebben, kunnen ze die vaardigheid gaan 
toepassen op hun eigen werk en leefsituatie.
Het schrijven van reflectieverslagen is van belang voor:‒  het ontwikkelen van een professionele identiteit;‒  het ontwikkelen van een professionele taal;‒  het aanbrengen van samenhang tussen theorie en praktijk;‒  het informeren van de docent over de ontwikkeling die de student doormaakt.

Het accent in het curriculum voor het schrijven van reflectieverslagen zou moeten liggen op de eerste 
twee jaren van de lerarenopleiding. Gedurende elk semester moeten er lessen gegeven worden door 
een bekwame opleider, bij voorkeur door een Neerlandicus die het prescriptieve model toelicht en veel 
voorbeelden geeft (imitatio-principe). In het eerste semester zouden studenten kunnen beginnen met 
het analyseren van teksten waarin bekende auteurs over hun onderwijservaringen vertellen (bijvoorbeeld 
Eefje Pleij). 
Ik onderscheid ten behoeve van het curriculum vier niveaus1 van schriftelijk reflecteren: het verhalende 
niveau, het vergelijkende niveau, het kritische niveau en het integrale niveau. Bij het verhalende niveau 
staat de narratieve strategie centraal: de student moet een verhaal kunnen vertellen. Bij het vergelijkende 
niveau staat de argumentatieve strategie centraal: de student moet zijn keuzes kunnen verantwoorden. 
Bij het kritische niveau worden hogere eisen gesteld aan de narratieve en argumentatieve strategie: de 
student moet in staat zijn zijn ervaringen praktisch, maar ook theoretisch, te verbreden en te verdiepen. 
Ten slotte is het integrale niveau het hoogst bereikbare niveau. Studenten moeten in staat zijn een 
weergave te geven van hun denkproces in de vorm van een narratief essay, waaraan hoge retorische eisen 
worden gesteld (zie 6.4.5). 
Naast contacttijd moet de docent ook begeleidingstijd krijgen om in kleine groepen te kunnen werken. 
Studenten schrijven teksten die door de docent gelezen worden en van commentaar worden voorzien en 
zorgvuldig worden besproken, waarna studenten een tweede herziene versie inleveren die ook weer van 
commentaar wordt voorzien en wordt besproken. De derde versie is de definitieve versie.

Een curriculum zou er als volgt uit  kunnen zien:

perioDe
eerste 
KWartaal

tWeeDe 
KWartaal

DerDe 
KWartaal

vierDe 
KWartaal

Inhoud
vertellen en 
principes van 
reflecteren

verhalende 
reflectie

vergelijkende 
reflectie

vergelijkende en 
kritische reflectie

Uren 5 x 1,5 10 x 1,5 5 x 1,5 5 x 1,5

In het derde en vierde jaar worden er geen aparte lessen meer gegeven, alhoewel na deze twee jaren het 
eindpunt nog niet bereikt is (integrale reflectie). 
Het is de taak van de begeleidende stagedocent de student te helpen verbreding en verdieping aan te 
brengen in het verslag. Voorwaarde daarbij is dat alle begeleidende stagedocenten connoisseur zijn op het 
gebied van het schrijven van reflectieverslagen. 

(1)    Deze door mij onderscheiden niveaus zijn overgenomen in Van Neerven (2006).
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In het eerste jaar worden de volgende vier stappen geoefend: 
1. Vertel wat er gebeurd is in de vorm van een verhaal (situatieschets).
2. Selecteer wat je bijzonder is opgevallen. Dat kan een interessant, plezierig, of onaangenaam voorval  
 zijn.
3. Lever commentaar op wat je geselecteerd hebt en verantwoord waarom je dit geselecteerd hebt. Laat  
 zien wat je eruit kunt leren en leg de relatie met theorie.
4. Maak een verslag van het geheel, waarbij je rekening houdt met de retorische eisen (doel, publiek,  
 opbouw en taalgebruik). Vervolgens schrijf je de opening en afsluiting. 

De verbreding en verdieping zitten vooral in de commentaarfase. Hier moet de student gebruik gaan 
maken van zijn toenemende kennis van leren en onderwijzen, van kinderen en leergebieden, etcetera. 
Naarmate het commentaar beter lukt, zal het verhaal beter worden, waardoor studenten zelf meer zullen 
zien, waarop ze weer meer commentaar kunnen geven. Uiteindelijk wordt het hele verslag beter.
De verbreding en verdieping zitten ook in de kwaliteit van het taalgebruik. 

In het tweede jaar ligt het accent op de vergelijkende reflectie. De student oefent de volgende stappen:
1. Vertel wat er gebeurd is in de vorm van een verhaal (situatieschets).
2. Selecteer wat je bijzonder is opgevallen.
3. Lever commentaar op wat je geselecteerd hebt, dat is je onderwerp. Laat zien wat je eruit kunt leren. 
Verzamel theorie rond je onderwerp. Maak een vergelijking tussen de verschillende theoretische 
opvattingen en maak zelf een keuze. Verantwoord je keuze. 
4. Betrek ook wereldbeeldaspecten bij je onderwerp. Laat zien hoe zij je mening beïnvloeden en waarom.
5. Maak een verslag van het geheel, waarbij je rekening houdt met de retorische eisen (doel, publiek,  
 opbouw en taalgebruik). Vervolgens schrijf je de opening en afsluiting. 

In het vierde semester vindt de overgang plaats van vergelijkende naar kritische reflectie. De student is 
steeds meer in staat het voorval op de stage te verbreden naar algemene principes. Verdieping kan hij 
aanbrengen door theorieën te verbinden aan deze principes. Hij is in staat zijn keuzes voor theorieën, 
concepten en opvattingen te verantwoorden.
Het verslag krijgt steeds meer het karakter van een narratief essay, waaraan steeds hogere retorische 
eisen gesteld worden. In de volgende paragraaf licht ik dit toe.

6.4.5  Het narratief essay

Het woordenpaar ‘narratief essay’ is in het voorafgaande al een paar keer gebruikt. Op het eerste gezicht 
is de combinatie een adunaton: een essay is een beschouwing, en wordt gekenmerkt door de delibaratieve 
c.q. argumentatieve strategie, narratief heeft betrekking op de narratieve strategie: het vertellen. Maar 
zoals ik hiervóór heb betoogd fungeert de narratieve strategie in het reflectieverslag in drie fasen: 
1. De weergave van belangrijke gebeurtenissen of incidenten uit de persoonlijke ervaring van de student  
 met een les of een serie lessen. Dat is de aanleiding tot de reflectie.
2. De weergave van het denkproces, bestaande uit persoonlijk getinte beschouwingen over,  
 becommentariëring van elementen uit die belangrijke gebeurtenissen. Daarbij speelt de deliberatieve  
 c.q. argumentatieve strategie een belangrijke rol: keuzes worden overwogen, verantwoord, gemotiveerd. 
Dat is de eigenlijke reflectie.
3. De weergave van het ontwerp voor een nieuwe reeks van handelingen op basis van bevindingen uit de  
 eigenlijke reflectie. Dat zijn de resultaten van de reflectie. Ook hierbij kan de deliberatieve strategie een  
 belangrijke rol spelen.
Idealiter gaat het taalgebruik en het daarin verwoorde beroepsperpectief een steeds belangrijkere rol 
spelen, zodat het niveau van de eenvoudige verslaglegging overstegen wordt. In een reflectieverslag moet 
de student steeds meer toegroeien naar professioneel taalgebruik.
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Gebruikelijke omschrijvingen van essay zijn: ‒ “kürzere Abhandlung über einen wissenschaftlichen Gegenstand, eine aktuelle Frage des geistigen,  
 kulturellen oder sozialen Lebens in geistreicher und ästhetisch anspruchsvoller Form. Charakteristisch  
 ist die bewußte Subjektivität der Auffassung” (Wikipedia).
 De ‘aktuelle Frage’ heeft uiteraard betrekking op de gebeurtenis in de klas, de ‘geistreicher und  
 ästhetisch anspruchsvoller Form’ slaat zowel op taalgebruik als op structuur.‒  “Essay, a short work that treats of a topic from an author’s personal point of view, often taking into  
 account subjective experiences and personal reflections upon them” (Wikipedia).
Beide omschrijvingen benadrukken subjectiviteit en ‘personal reflection’.
In een andere omschrijving wordt daaraan toegevoegd: kennis en geverseerdheid in een bepaald 
onderwerp: 
“a persuasive piece written to formally present information, defend a position, or accomplish various 
other specific tasks. Essays are generally written to demonstrate knowledge and expertise in a subject 
area” (www.iclasses.org/assets/literature/literary_glossary.cfm).  
Het verschil tussen een gewoon verslag en een essay zit hem nu juist in het persoonlijke karakter van een 
essay: de eigen ideeën van de schrijver, zijn opvattingen en persoonlijke ervaringen om het centrale idee 
te illustreren, te ontwikkelen of uit te leggen: 
“A type of non fiction writing that is built upon one main idea, or thesis statement, which is developed 
and supported in a variety of ways, such as citing facts, statistics, examples, reasoning, expert testimony, 
results of studies, and/or appeals to readers’ commonly held values. Unlike a report, an essay may also 
include the writer’s ideas, opinions, and personal experience to further illustrate, develop or explain the 
main idea” (w3.tvi.cc.nm.us/~nseeking/e00concp.htm).
Ik zie dus als ideaal het narratieve essay, een essay met sterk narratieve elementen. De inmiddels niet 
meer zo moderne Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur (1963) verstaat onder essay: “Een 
opstel in proza (soms in dialoogvorm) over kunst, filosofie, geschiedenis of over gelijk welke uiting van 
menselijke bedrijvigheid of gelijk welk facet van menselijk leven en lot, waarin de auteur zijn ideeën en 
reacties ten beste geeft in zulke vorm, dat zijn werk een eigen artistieke waarde verkrijgt, onafhankelijk 
van het behandelde onderwerp. Het woord ‘essay’ (cfr. Essais van Montaigne) betekende oorspronkelijk 
dat een schrijver zich toetst aan vele dingen en daarbij meer (of minstens zoveel) luistert naar de klank 
van het eigen wezen dan (als) naar de klank van het aangeroerde. (...) Voordien heette het ‘vertoog’ (Van 
Effen) of  ‘proeve’.”
 
Arnold Heumakers (1999) zegt in Een parade van ikken en ikjes over het essay: 
“Het essay mist de formele restricties van de wetenschappelijke verhandeling, het is persoonlijker van 
toon en inzet dan het gemiddelde krantenstuk en het kan zich in principe met alles bezighouden, zonder 
zich te hoeven storen aan disciplinaire grenzen. Juist de relatieve vormeloosheid van het genre garandeert 
een grote vrijheid.
Een essay is, in zijn meest algemene definitie, een persoonlijke beschouwing over een literair of ander 
onderwerp, maar autobiografische ontboezemingen zijn daarbij   in weerwil van Montaigne’s voorbeeld   
niet verplicht. Ook zonder privé herinneringen en obligate verwijzingen naar karakteristieke grootouders, 
vaders, moeders, geliefden of huisdieren kan een essayist persoonlijk zijn: door de kracht en de originaliteit 
van zijn visie, door de manier waarop hij erin slaagt een afgekloven kwestie nieuw leven in te blazen of een 
nieuwe kwestie aan te snijden.
Wat een geslaagd essay zou kunnen en moeten zijn: geen oefening in ijdelheid, maar de verwoording 
van een persoonlijke visie, die alle gelegenheid krijgt zich te ontvouwen zonder de ballast van stellige 
bewijzen, zodat de lezer vanzelf wordt uitgedaagd in het spoor van de essayist verder te denken.”
 
Als ik teruggrijp op de omschrijving uit de Moderne Encyclopedie, dan is de ‘uiting van menselijke 
bedrijvigheid of gelijk wel facet van menselijk leven en lot’ in het reflectieverslag gereduceerd tot 
interessante gebeurtenissen in de klas. De auteur geeft daarover zijn ‘ideeën en reacties’ ten beste in 
‘zulke vorm dat zijn werk een eigen artistieke waarde verkrijgt’. Die vorm heeft zowel betrekking op de 
structuur van het essay, als op het taalgebruik.
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Het reflectieverslag is dus een narratief essay in die zin dat de student in de strenge vorm van een verslag 
een gebeurtenis of aantal gebeurtenissen weergeeft, daarover zijn eigen ideeën en reacties geeft, maar in 
relatie tot de maatschappelijke (waaronder ook de onderwijskundige) werkelijkheid. En onder de reacties 
wordt ook verstaan het plan, het scenario voor toekomstige handelingen of gedragingen.
Juist door het persoonlijke karakter, het subjectieve element en de eisen te stellen aan taalgebruik en 
vormgeving heb ik het reflectieverslag eerder al gerangschikt onder de expressieve vormen van taalverkeer. 
Naarmate de kwaliteit van het taalgebruik in het algemeen en het professionele taalgebruik in het 
bijzonder en de visie op de gebeurtenis verbetert, in die mate gaat het verslag de richting van het essay uit 
en daarmee is het essay een kunstzinnig product. Maar vanwege de nadruk op de weergave van processen 
en gebeurtenissen noem ik het dan een narratief essay. Dat is dus een qua weergave, visie en taalgebruik 
subjectief verslag van gebeurtenissen, van breedgeoriënteerd commentaar op die gebeurtenissen en 
plannen naar aanleiding van het commentaar. 

Er zijn dus drie belangrijke reflectie-elementen: het verhaal dat als uitgangspunt dient, het commentaar 
er op en het daaruitvolgende plan van actie, het scenario. Het is niet mogelijk onderscheid te maken 
in belang van de drie voornoemde onderdelen. Uiteraard gaat het uiteindelijk om de plannen voor de 
toekomst, maar die berusten op de eigenlijke reflectie, en die is weer niet mogelijk zonder de aanleiding: 
het materiaal, het verhaal van de gebeurtenissen. Ze hangen onlosmakelijk samen.

Ik ben me ervan bewust dat menig student dat niveau niet zal halen, ook als gevolg van het schrijfonderwijs 
in voorafgaande onderwijsfasen en gebrek aan tijd op de pabo om tekorten bij te werken, maar ik zie het 
wel als een nastrevenswaardig ideaal.

6.5  Het beoordelen van reflectieverslagen

In de vorige paragrafen heb ik in hoofdlijnen een tentatieve didactiek voor reflecteren en het schrijven van 
reflectieverslagen geschetst. In het volgende zal ik mij moeite geven om een classificatie aan te brengen 
in de aspecten die behoren bij het reflecteren en het schrijven van een verslag ervan. Ik ontwerp een 
analysemodel, transformeer dat naar een prescriptiemodel, en dat weer naar een beoordelingsmodel. In 
elke didactiek speelt beoordeling een belangrijke rol. 
Beoordelen is een van de moeilijkste taken van de docent, welk vak hij ook geeft1. Er zijn in een curriculum 
na het vaststellen van de beginsituatie tenminste drie momenten waarop beoordeeld moet worden2: 
1. tijdens de rit;
2. bij een tussenstation;
3. bij een eindstation.
Tijdens de rit wordt de beoordeling ook wel formatieve evaluatie genoemd, bij een tussenstation kan ze 
zowel formatief als summatief zijn en bij een eindstation zal de beoordeling over het algemeen summatief 
zijn.
Vragen daarbij zijn:‒  In welke fase van het onderwijsleerproces vindt de beoordeling plaats?‒  Waar dient de beoordeling toe?‒  Wat is de functie van de docent in dat beoordelingstraject?

De beantwoording van die vragen leidt tot de centrale vraag:‒  Welke beoordelingsmodellen zouden in aanmerking komen voor de beoordeling van het reflectieverslag  
 en wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van deze modellen?

(1)    In het volgende volg ik Van Lint (1989).

(2)    Vaak gaat daar nog een moment aan vooraf: een toelatingsexamen of -proef.
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Volgens Van Lint volgen studenten1 hun opleiding niet om voortdurend te bewijzen dat ze iets kunnen, 
maar om iets te leren. Ze hebben het recht honderden fouten te maken en van alles te proberen om de 
grenzen en mogelijkheden van een bepaald vak te leren kennen. En het is de taak van de docent hun te 
onderwijzen en verder te helpen. Of hij daarin geslaagd is, is een vraag van even hoge orde als de vraag of 
de studenten bewezen hebben dat ze nu iets kunnen. 
Dit soort beoordelingen: beoordelen in hoeverre een student gevorderd is in een bepaald vakgebied, in 
een gilde, om daaruit te kunnen afleiden 

a. in hoeverre het docentenwerk geslaagd is tot dusver, en 
b. welke maatregelen er nu genomen moeten worden om tot een verdere verhoging van de 
vakbekwaamheid van de student te kunnen komen, spelen zich af als momentopname in een 
voortgaand proces, waar eigenlijk alleen de docent en de studenten bij betrokken zijn.

Maar er zijn ook andere, meer afsluitende beoordelingsmomenten. Van Lint zegt daarover:
“Maar er komt een bepaald moment dat een student, een groep, een klas een proeve van bekwaamheid 
gaat afleggen, een eindprestatie gaat leveren, zich presenteert met een skriptie, een werkstuk of een 
onderzoeksverslag. Daar hebben ze een uur voor gewerkt, een maand, een trimester of een jaar, onder 
lestijd of daarbuiten. Dan rijst de vraag: wat vond U er van? 
Dan gaat het niet aan om studenten met een kluitje in het riet te sturen: “nou, mooi hoor!” Dan moet 
de docent werkelijk gaan optreden als vakrechter: een scheidsrechter in een vakgebied. Hij is dan de 
deskundige die de regels en technieken kent, en op grond van zijn eigen ervaring kan vertellen wat de 
sterke en zwakke punten van het product van de individuele student waren, vergeleken met andere 
producten in vergelijkbare omstandigheden. Dat soort beoordelingen reikt verder dan het hier en nu 
van het onderwijsleerproces, en plaatst het product en de verworven vaardigheid in een algemener 
maatschappelijk en cultureel perspectief.”

Hiervoor heb ik uiteengezet dat ik het reflectieverslag beschouw als een vorm van taalexpressie door 
de persoonlijke inhoud gekoppeld aan een sterke vorm. Is beoordelen al een kernprobleem voor elke 
serieuze docent, voor een docent die een vak geeft met een groot aantal niet meetbare aspecten, zoals een 
expressievak, taalvaardigheid, elementair spel, drama, is het wel een extra moeilijk probleem, juist omdat 
door de onmeetbaarheid en complexiteit van zo’n vak alleen een subjectief (maar wel professioneel!) 
oordeel mogelijk lijkt. Dat geldt ook voor het reflectieverslag. 

Ik beperk me in eerste instantie tot de beoordeling van het reflectieverslag als (voorlopig) eindstation, te 
vergelijken met een theatrale of muzikale presentatie op een theaterschool of een conservatorium, een 
product van een Schrijversvakschool, een werkstuk op een Kunstacademie. Daarbij ben ik me er ten 
volle van bewust dat pabostudenten niet opgeleid worden tot schrijver maar tot basisschooldocent. De 
vaardigheid in reflecteren en het schrijven van een verslag van een reflectie acht ik echter te behoren tot de 
centrale vaardigheden van die docent, van zodanig belang dat het reflectieverslag niet alleen beschouwd 
hoeft te worden als fase in een doorgaand proces maar ook als voltooid product op zichzelf. Aan dat 
product mogen kwaliteitseisen gesteld worden.

In elk van de fasen van het onderwijsleerproces heeft de docent verschillende taken. Bij de beoordeling 
van het werkstuk als (voorlopig) eindproduct wordt van hem gevraagd dat hij optreedt als vakrechter op 
basis van zijn kwaliteiten als connoisseur. Hij kent de ins and outs van het reflecteren, van de narratieve 
strategie en van de verslaglegging. In hoofdstuk 1 heb ik al verwezen naar de opvattingen van Polanyi 
(1978); in verband met beoordelen spreekt hij over ‘connoisseurship’: “To become an expert wine-taster, 
to acquire a knowledge of innumerable different blends of tea or to be trained as a medical diagnostician, 
you must go through a long course of experience under the guidance of a master” (1978: 54). 

Ervaring en begeleiding zijn onontbeerlijk om tot een goed oordeel te komen. En daar zitten een aantal 
elementen in die expliciteerbaar zijn en een aantal die te maken hebben met intuïtie of door ervaring 

(1)    Van Lint  (1989) spreekt over leerlingen, ik heb dat vervangen door studenten.
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opgebouwde tacit knowledge. Verwante ideeën zijn ook te vinden bij Wenger (19981). 

In een lerarenopleiding speelt nog een extra dimensie mee: de student wordt niet alleen zelf beoordeeld, 
maar hij leert in zijn stage de complexe activiteiten van leerlingen beoordelen onder de leiding van een 
ervaren docent. Er zijn dus goede redenen om extra zorgvuldig te zijn met het beoordelen van studenten 
op een lerarenopleiding en zorgvuldig te zijn in het kiezen van een beoordelingsmodel.
“Here, in the exercise of skill and the practice of connoisseurship, the art of knowing is seen to involve 
an intentional change of being: the pouring of ourselves into the subsidiary awareness of particulars, 
which in the performance of skills are instrumental to a skilful achievement, and which in the exercise of 
connoisseurship function as the elements of the comprehensive whole. The skilful performer is seen to be 
setting standards to himself and judging himself by them; the connoisseur is seen valuing comprehensive 
entities in terms of a standard set by him for their excellence” (Polanyi, 1978: 64-65).
De student die vaardig is in het schrijven van reflectieverslagen stelt eisen aan zichzelf t.a.v. de kwaliteit 
van die verslagen en de connoisseur/beoordelaar waardeert die verslagen op basis van een grotendeels 
onbewuste set van criteria ontstaan in de loop van jarenlange ervaring.
Volgens Van de Ven (1996: 304) worden in de literatuur over evaluatie van schrijfvaardigheidsonderwijs 
diverse eisen gesteld aan het toetsen van schrijfvaardigheid. Het gaat dan om specificering van algemene 
criteria als objectiviteit, betrouwbaarheid, validiteit en transparantie. Van de Ven (1996: 305) beschrijft 
het betoog m.b.t. de beoordeling van de docent Henri: “In het hele betoog toont Henri zich de expert, 
degene die beschikt over de kennis waarover de leerlingen moeten gaan beschikken. (…) Henri is de 
expert, die zijn leerlingen vertelt aan welke normen ze moeten voldoen, maar tegelijkertijd de expert die 
boven de normen staat, weet dat ze voor discussie vatbaar zijn”. Henri kan beschouwd worden als een 
connoisseur.

Ook al is er dan veel niet expliciteerbaar, dat wil niet zeggen dat er volgens Polanyi niets expliciteerbaar 
is.
“To classify things in terms of features for which we have names, as we do in talking about things, 
requires the same kind of connoisseurship as the naturalist must have for identifying specimens of plants 
or animals” (1978: 81).
Belangrijk aspect in dat connoisseursschap is het vermogen te classificeren. “To classify things in 
terms of features for which we have names, as we do in talking about things, requires the same kind of 
connoisseurship as the naturalist must have for identifying specimens of plants or animals” (1978: 81). 

Voor de beoordeling van schriftelijke producten zijn verschillende modellen ontworpen. Wesdorp (1981) 
behandelt de voornaamste al2: ‒  de globale of ‘impressionistische’ beoordelingsmethode3

Het werkstuk wordt als geheel behandeld, zonder het referentiekader van een beoordelingsschaal of 
zonder analyse van het werkstuk in aspecten (p. 45). Een bijzondere vorm daarvan is het juryrapport 
waarin het gemiddelde van een aantal globale beoordelaars wordt genomen, ook wel genoemd de 
‘meervoudig globale beoordeling’ (p. 50).‒  de analytische beoordelingsmethode
Aan het schrijfproduct worden een aantal deelaspecten onderscheiden. De beoordelaar moet een 
groot aantal deelaspecten apart beoordelen. Er bestaan volgens Wesdorp tenminste 79 verschillende 
analytische schema’s. Wesdorp geeft één voorbeeld (p. 53) waarin 5 hoofdgroepen onderscheiden 
worden, elk verdeeld in 2 tot 5 subgroepen en die ook elk weer in een aantal sub-subgroepen. In totaal 
zo’n veertig categorieën. Hij acht de onderwijskundige effecten van deze schema’s zeer positief. Daarbij is 
voor hem een belangrijk motief: “verschillend geaarde docenten (zullen) minder kansen krijgen om hun 

(1)    Zie Bolhuis (2006).

(2)    Een buitengewoon belangrijke studie waarin zeer behartenswaardige zaken in verband met beoordelen 
worden behandeld en die m.i. ook na bijna 30 jaar nog niets aan waarde heeft ingeboet.

(3)    Het is niet duidelijk waarom hier de aan de schilderkunst ontleende term ‘impressionistisch’ gebruikt wordt 
waar de term een heel andere betekenis heeft en zeker geen betrekking heeft op een globale indruk (impressie).
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eigen doelstellingen voorop te stellen, hun eigen ideeën in de beoordeling vorm te geven” (p. 63).‒  beoordeling met behulp van beoordelingsschalen
“De beoordelaar krijgt een schaal met een referentiekader, een aantal ankerpunten die hem voor ernstige 
dwalingen kunnen behoeden. Verschuiving van de persoonlijke norm wordt minder goed mogelijk” (p. 
63)‒  interlineaire toetsen: 
“De interlineaire toets bestaat uit een tekst. De leerling krijgt de opdracht de in die tekst voorkomende 
fouten - waar speciaal ruimte is gelaten - te corrigeren” (p. 71).‒  objectieve toetsen
“De objectieve studietoets leent zich door zijn aard vooral voor de toetsing van van receptieve 
vaardigheden”, “ze bestrijken vrij elementaire vaardigheden (...) het vermogen een betoog helder op 
te bouwen, het vermogen inhoudelijk consistent te zijn, en zo voort zijn minder goed bereikbaar voor 
objectieve meettechnieken” (p. 77).

Noch lineaire noch objectieve toetsen komen in aanmerking voor de beoordeling van het reflectieverslag 
met daarin verweven de vaardigheid van reflecteren. Ik ben het met Wesdorp eens dat de globale 
beoordeling veelal te gobaal uitvalt. Die resulteert te vaak in opmerkingen als: goed zo; ga zo door; je 
hebt je goed ontwikkeld; ik heb met interesse je vooruitgang gadegeslagen; met meer inzet kom je verder; 
minder kletsen, meer spreken; jammer dat je je wat afzijdig houdt; ik denk dat je veel kunt, maar het komt 
er nog niet uit; Barth, je hebt talent; etc.1 Kieft (2006: 19) hanteert in The effects of adapting writing 
instruction to students’ writing strategies wel een globaal beoordelingsmodel voor de beoordeling van de 
schrijfproducten van de leerlingen t.b.v. het onderzoek: “The responses were coded on the quality of the 
interpretation on a scale of 0 (no response at all) to 3 (response indicating complete understanding). The 
scoring system was framed in cooperation and discussion with colleagues.”. Voor de leerlingen is er een 
leerlingbeoordeling: “The participants of the students was indicated by evaluating their workbooks. The 
quality of all the tasks in all the lessons was scored on a scale from 0 (task is not carried out at all) until 3 
(task carried out with great detail and in depth)” (2006: 19). Ik acht de waarde van deze beoordelingen in 
de vorm van een 3-puntsschaal niet erg hoog.
Ook in het juryrapport of de meervoudige globale beoordeling zie ik weinig heil, ze miskennen het 
vakmanschap en de kwaliteit en de eigenheid van de individuele docent. 
Dat het analytische beoordelingsschema een verbetering betekent is, wel duidelijk. Maar die bestaat in 
feite uit een optelsom van globale beoordelingen gericht op verschillende aspecten. De argumentatie 
van Wesdorp (1981: 63): “verschillend geaarde docenten (zullen) minder kansen krijgen om hun eigen 
doelstellingen voorop te stellen, hun eigen ideeën in de beoordeling vorm te geven” kan ik echter niet delen. 
Ik acht het juist heel belangrijk dat verschillend geaarde docenten verschillend tegen het reflectieverslag 
aankijken op grond van hun verschillende achtergrond en ervaring. Verder miskent het analytische 
schema het feit dat de deskundige beoordelaar zich onmiddellijk een totaal beeld van de kwaliteit van 
het product vormt, en niet eerst nadat hij details in overweging heeft genomen. Na het lezen van een 
spannend boek redeneert de lezer toch ook niet: de plot was interessant, de stijl was afwisselend en 
boeiend, de karaktertekening was zorgvuldig, eh ja, ik geloof dat ik dit wel een goed boek kan vinden. 
Nee, het gaat andersom, de lezer (en hetzelfde geldt voor de bezoeker van een toneelvoorstelling of een 
concert) vormt zich eerst een oordeel en vraagt zich wellicht daarna pas af op grond waarvan hij tot dat 
oordeel is gekomen.
Ook het beoordelen met schalen wijs ik af. Natuurlijk neemt de serieuze docent kennis van de wijze 
waarop anderen vergelijkbare producten beoordeeld hebben. En wellicht neemt hij in zijn eigen leerproces 
sommige van die beoordelingen als richtsnoer. Maar het voert te ver om ze als universeel geldig model in 
te voeren.

Ik geef de voorkeur aan het door Van Lint (Van Lint, 1985, 1989, 1994; Coppens, 2000) als alternatief 
ontwikkelde recensiemodel. Hij neemt de opvattingen van Polanyi en het idee van het connoisseursmodel 

(1)    Ontleend aan Van Lint (1989). Om nog maar niet te spreken van die gevallen waarin de 
beoordeling bestaat uit een aantekening “gezien” of zelfs niet meer dan een paraaf.
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over en spreekt over het recensiemodel ter classificatie van zaken die in een beoordeling een rol spelen. 
Deze naam is ontleend aan de beoordelingen die in dagbladen en weekbladen verschijnen over opvoeringen 
en concerten, boeken en tentoonstellingen. 
Het recensiemodel berust op twee pijlers:
1. het vermogen van de docent een Gestalt1 te beoordelen
2. de noodzaak duidelijke categorieën, criteria en normen te expliciteren.
“Een vakbekwame docent mag vertrouwen op zijn vermogen een totaal indruk weer te geven. Een 
presentatie is een Gestalt. Zij kan wel uiteen gelegd worden in een aantal samenstellende delen, maar het 
gaat toch om het totale beeld, de onderlinge samenhang van die samenstellende delen” (Van Lint, 1985: 
216).
Van Lint ziet de docent als vakrechter: “Hij ziet een presentatie, door zijn vakbekwaamheid ziet hij 
ook de samenstellende delen, maar in een grotendeels onbewust proces (Polanyi) verbindt hij alle deel-
oordelen in een samenvattend conceptueel oordeel, waarin een bepaald aspect vaak de overhand krijgt” 
(1978: 216).
Hij ziet zelf als verschil tussen het analytisch beoordelingsschema en het recensiemodel (Van Lint 
1994): 
“Een recensiemodel lijkt dus op een analytisch beoordelingsmodel, in zoverre dat beide berusten op een 
explicitering van samenstellende elementen. Maar bij een analysemodel begint de docent met op de 
details te letten, en komt vervolgens tot een soort gemiddelde. Bij het recensiemodel spreekt de docent een 
globaal oordeel uit en vraagt zich vervolgens af: waarom vind ik dit eigenlijk? En bij het beantwoorden 
van die vraag expliciteert hij zijn categorieen, criteria en normen. Het analytische beoordelingsmodel 
gaat ervan uit dat het geheel de som is van de delen, het recensiemodel ziet zowel het geheel als de delen, 
en probeert in het geheel juist ook de samenhang tussen de delen te onderscheiden waardoor het geheel 
meer wordt dan alleen die optelsom. Het analytisch beoordelingsschema streeft naar objectiviteit, het 
recensiemodel accepteert de verscheidenheid in docenten en doet ook recht wedervaren aan de verschillen 
in opvattingen van de onderscheiden ‘artisans’ of ‘connoisseurs’. 
Het recensiemodel bestaat dus uit een samenvattend oordeel, toegelicht op verschillende aspecten. Het 
kan mondeling meegedeeld worden, het kan schriftelijk gemaakt worden. Het kan betrekking hebben 
op de presentatie van een gehele (sub)groep, het kan betrekking hebben op het werk van een individu. 
In het verlengde ervan ligt het recensierapport omtrent de bereikte vakbekwaamheid van de individuele 
student. En dat kan er geschakeerd uit zien”.

Uitgangspunt blijft dat beoordelingen moeten zijn: eerlijk, d.w.z. controleerbaar, consistent, duidelijk 
(transparant), niet ambigu. Studenten hebben recht op een transparante, dus eerlijke beoordeling 
(De Groot, 1972). Dat betekent dat ze er recht op hebben te weten op grond van welke criteria ze 
beoordeeld worden, wat de weging is van de verschillende onderdelen, de beoordelingsmethode en het 
beoordelingsmodel en achteraf een beoordelingsrapport moeten ontvangen. In deze paragraaf zal ik het 
recensiemodel demonstreren aan de hand van de dagreflectie van Maaike uit hoofdstuk 1.

Maar het meest verfijnde classificatiemodel is volgens Polanyi niet in staat het oordeel van de connoisseur 
te evenaren, omdat er altijd elementen zijn die zich aan de classificatie onttrekken. “We have seen that in 
all applications of a formalism to experience there is an indeterminacy involved, which must be resolved 
by the observer on the ground of unspecifiable criteria” (1978: 81).

(1)    Zie ook de globale of ‘impressionistische’ beoordelingsmethode met als bijzondere vorm ‘primary trait 
scoring bij Wesdorp (1981: 45 e.v.), waarin een werkstuk ook beoordeeld wordt als een geheel.
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6.6  Het recensiemodel voor het beoordelen van reflectieverslagen

Om tot een beoordeling van reflectieverslagen te komen, moet de docent dus beschikken over een 
classificatie van elementen die bij de beoordeling van reflectieverslagen een rol kunnen spelen. Van Lint 
(1994: 14) geeft voorbeelden van categorieën, criteria en normen die tot een beoordeling leiden1.
Ik kies ook het recensiemodel als uitgangspunt voor het beoordelen van de reflectieverslagen. Het is 
weliswaar ontstaan in de sfeer van theater, maar is naar mijn idee ook zeer bruikbaar bij andere 
expressievormen. Coppens (2000: 232) verwijst ook naar scriptie en werkstuk, naast voorstelling en 
presentatie.
Een reflectieverslag kan opgevat worden als een Gestalt. De bekwame docent kan aan de hand van te 
bepalen categorieën, criteria en normen tot een gefundeerd oordeel komen dat voldoet aan de eisen die 
aan een goede beoordeling gesteld moeten worden, namelijk een oordeel dat controleerbaar, consistent, 
uniform, transparant en niet ambigu moet zijn.
Voor de categorieën, criteria en normen kunnen we te rade gaan bij het analysemodel (zie par. 5.3), dat 
weer gebaseerd is op het theoretische model voor reflectieverslagen. Het blijkt erg lastig te zijn categorieën 
en criteria te scheiden. Het is ook niet voor niets dat Van Lint zelf deze samenvoegt. In mijn schema laat 
ik het onderscheid vallen en spreek alleen van categorieën.

(1)    Het recensie-model van Van Lint is in de praktijk toegepast op de Christelijke Akademie voor Expressie 
door Woord en Gebaar te Kampen. Coppens (2000) kiest in haar dissertatie Drama op school. De invoering 
van een nieuw vak in het Nederlandse voortgezet onderwijs nadrukkelijk voor het recensiemodel van Van Lint 
(p. 231-234) om het vak drama te toetsen. Als antwoord op haar vraag wat er dient te gebeuren om drama 
en de andere kunstvakken tot succesvolle schoolvakken te maken geeft ze: “De wijze van examineren en 
toetsen dient onderzocht te worden, hierbij zijn experimenten met het recensiemodel zinvol” (p. 247). Ook 
voor docenten lijkt het recensiemodel aantrekkelijker dan de toets (p. 233). Coppens (2000) wijst op enkele 
specifieke problemen die samenhangen met het recensiemodel. Zo vereist het model dat steeds dezelfde 
persoon recenseert. Ook is het van belang dat de leerling het wereldbeeld van de docent kent om de recensies 
te kunnen beoordelen. Daarnaast is een vorm van onderwijs vereist met als uitgangspunt de relatie docent-
leerling. Toch stapt ze over deze problemen heen en kiest voor het recensiemodel om mee te experimenteren.
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categorie subcategorie beoorDeling

inhoud

vertelling beeld van personages, 
situatie en gebeurtenis

commentaar  

argumentatie
analyse van personage, 
situatie en/of gebeurtenis 
moet leiden tot overdenking

argumenten moeten 
mate van redelijkheid en 
geloofwaardigheid hebben

verbreding situatie moet gezien worden als 
symbool van iets dat verder gaat

wereldbeeld
moet (impliciete) opvattingen 
bevatten over de mens 
in relatie tot onderwijs, 
maatschappij en/of kosmos

(nieuwe) inzichten

voor de student nieuwe 
inzichten of het bestendigen 
van bestaande inzichten 
die voortvloeien uit 
het voorafgaande

scenario 
realiseerbaar plan voor 
een vergelijkbare les in een 
vergelijkbare situatie

opbouw herkenbare structuur 
van vijf delen 

taalgebruik
moet grammaticaal, passend 
(professioneel), duidelijk 
en aantrekkelijk zijn

eindoordeel
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6.6.1  Het recensiemodel toegepast op de dagreflectie van Maaike

De aanleiding voor mijn promotie-onderzoek was het verslag van Maaike, dat volgens mij meer leerpotentie 
zou kunnen hebben dan nu het geval was. Ik heb haar verslag gekarakteriseerd als een aardig narratief 
verslag van wat er die dag allemaal gebeurd is. Ik kreeg ook de indruk dat ze er haar best op gedaan had. 
Toch miste ik belangrijke elementen, want waar reflecteerde Maaike nu? Waar ging ze in op het leren 
van zichzelf en het leren van haar leerlingen? Haar dagreflectie was vooral een chronologisch verslag van 
gebeurtenissen op die dag, ze maakte de leerpotentie die een dagreflectie zou moeten hebben niet waar.
Hoe zou ik haar verslag beoordelen volgens het recensiemodel? Daarbij ga ik uit van de veronderstelling dat 
ze geleerd heeft reflectieverslagen te schrijven en niet, zoals in werkelijkheid het geval was, onvoorbereid 
in het diepe is gegooid. Als voorbeeld, dus ter imitatio, een belangrijk didactisch principe, geef ik een 
beoordeling plus toelichting volgens het recensiemodel. Voor de duidelijkheid presenteer ik het verslag 
van Maaike nog een keer.

Dagreflectie 20 januari, activiteit 34, 35 en 36

Ik heb vandaag 3 leuke activiteiten gedaan. Daarvan was er één nieuw, één herhaling en één met 
een ander onderwerp. We waren de dag begonnen met Trefwoord. Deze activiteit had ik gedaan. 
Daarna gingen de leerlingen bezig met CITO van rekenen. Aan het eind van de middag had 
Annemarie de resultaten, die vielen erg tegen. Ik ben nog met een leerling op de hal gaan zitten, 
om te helpen bij een CITO van begrijpend lezen. Omdat zij moeite heeft met lezen, moet de 
toets altijd mondeling gehouden worden, zodat het voor haar gemakkelijker is. Daarna hadden 
we voor de pauze nog ongeveer 20 minuten over. Ik ging ruim 10 minuten voorlezen en daarna 
gingen we een quiz over mij doen…Dat was wel erg geinig. Na de pauze gingen ze klassikaal een 
les van taal nabespreken. Die ging over spreekwoorden. Je kon zien aan veel kinderen dat het 
erg saai was. Een enkeling vroeg ook wat het nut was van het kennen van de werkwoorden. Om 
kwart over elf hiel een jongen z’n spreekbeurt over darten. Het was een hele leuke spreekbeurt; 
hij had veel meegenomen, hij wist er veel van af en hij kon er leuk over vertellen. Hij kreeg hier 
een 7,5 voor. Nadat we het hadden besproken was het al bijna tijd. Toen om 13 uur de leerlingen 
weer op hun plekje zaten, gingen we in de leeskring doen. Dat was mijn tweede activiteit van 
deze dag. Twee leerlingen houden dan in de kring een boekbespreking. Eerst vertellen ze iets 
over het boek, dan lezen ze een stukje voor en daarna mogen de leerlingen vragen stellen en zelf 
worden ze ook geconfronteerd met vragen. Om half 2 ging de klas aardrijkskunde doen. Dat ging 
over de dienstensector. Ik ben nog even met een leerling in het halletje gaan zitten om haar een 
sommendictee van rekenen te toetsen. Rond kwart over twee mocht ik met mijn derde activiteit 
van die dag beginnen, de muziekles. Er zat meer structuur in deze les dan in de vorige en door de 
tips die ik de vorige keer had meegenomen ging het ook een stuk beter. 

Activiteit 34: Omdat ik niet goed op m’n rooster had gekeken en omdat we het er niet meer echt over 
hadden gehad, was ik deze activiteit eigenlijk vergeten. Maar voor Trefwoord, de opening van de dag, 
hoef je niet veel voor te bereiden. Het ging over een school vissen. Eerst hadden we het over het bestuur 
op school. En daarna moest ik een link leggen naar de tekening op het bord. Daar stonden een school 
vissen op getekend. En daar ging ik een verhaal over voorlezen. Ik vond het wel een mooi, maar erg 
lang verhaal. Nadat ik op het laatst ging vragen stellen, kon ik wel merken dat bijna iedereen wel 
goed had opgelet. Ik vond dat er een goed gesprek op gang kwam. Zo ging het over de nadelen en de 
voordelen als iemand altijd de leiding nam. Ik vond het leuk om deze activiteit te leiden. Ik had niet 
gedacht dat sommige leerlingen op die leeftijd al zo goed over hun emoties konden praten. Zo merkte 
ik bijvoorbeeld dat een meisje altijd de gevoelens zo mooi kan verwoorden en die kan altijd met dit 
soort dingen het eerste woord nemen, zodat de rest meestal ook wel durft te praten of op haar wil 
reageren. Ze komt altijd met leuke ideeën en ze zegt ook wel gewoon wat ze vindt. 

Activiteit 35: Omdat ik de leeskring nog nooit had geleid vond ik het wel een beetje spannend, maar 
het viel allemaal reuze mee. De rol die je hebt is erg klein, omdat de leerling die de boekbespreking 
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houdt, meestal de hele tijd aan het woord is. Maar omdat je in een kring zit, gaan meestal de vriendjes 
en vriendinnetjes naast elkaar zitten. Dat is wel erg vervelend. Dus voor mezelf had ik niet echt het 
idee dat ik les aan het geven was, of de begeleider van de leeskring, maar de oppasser. Oppassen 
dat niemand met elkaar de boel gaan afleiden, wat wel vaak het geval was. Ik had vaak een paar 
vervelende, lacherige meiden moeten waarschuwen, want op oogcontact reageerden ze niet. Ik vond 
het naar dat ze naar één waarschuwing nog niet beseften dat ze moesten stoppen. Ze bleven maar 
door gaan. Nadat ik had gezegd dat dit de laatste waarschuwing was, konden ze wel ineens braaf 
mee doen. Dus dat werkte wel. De boekbesprekingen gingen voor de rest super! Ik kon merken dat de 
twee leerlingen ook de boeken hadden gelezen en vooral het laatste meisje kon het ook erg enthousiast 
vertellen. Ik had het idee dat de leerlingen het eerste boekverslag een beetje saai vonden. Hij vertelde 
een beetje binnensmonds en er zat niet echt een structuur in z’n verhaal. Ik kon merken dat ze het 
saai vonden, omdat de kinderen met elkaar probeerden kontact te zoeken, anderen gingen wiebelen 
op hun stoel of juist met een hele rare houding op hun stoel zitten. 

Activiteit 36: We hadden vorige week ook het Russische orkest gedaan. Toen had ik als tip meegekregen 
om de instrumenten op de tafel na het uitdelen te leggen en duidelijke afspraken te maken. Duidelijke 
afspraken waren er in ieder geval, want eerst kwam Alfred (de praatpop) vertellen over zijn ervaring 
met een orkest. Hij vertelde dat hij gister naar een concert zou gaan van Justin Timberlake, maar 
ineens kwam hij terecht bij een Hongaars orkest. Daar had hij zijn ogen uit gekeken. Omdat in mijn 
vorige stageperiode Alfred ook eens was langs gekomen, had ik van tevoren gezegd dat Alfred vond 
dat het zo’n drukke klas was. En als de klas weer zo druk ging doen, wou Alfred niet weer komen. 
Dus met die regel kwam Alfred vertellen. Daarna gingen we met de klas het over een orkest hebben. 
Welke instrumenten waren er allemaal? De leerlingen wisten veel voorbeelden te noemen. Maar 
hun reactie was niet zo denderend, veel kinderen vonden het orkest maar saai. Daarna ging ik de 
instrumenten ophalen en verdelen onder de kinderen. Dat ging nog niet zo erg vlot, omdat er veel 
onrust ontstond. Omdat leerlingen met groepjes in verschillende hoeken van het lokaal gingen staan, 
vond ik het wel erg lastig om dat te begeleiden, omdat sommige kinderen de instrumenten niet konden 
loslaten. Anderen gingen de gezelligheid op zoeken en gingen lol trappen. Ik heb daar altijd nog wel 
moeite mee. Annemarie had me als tip gegeven om op een stoel te gaan staan, omdat ik klein ben 
en een hoog stemmetje heb. Wanneer ik op een stoel ga staan, heb ik een vaste plek waar kinderen 
me goed kunnen zien. Vanaf die positie kan ik de groep beter begeleiden en overzien. Ik vond deze 
activiteit in vergelijking met vorige week beter gaan, er zat meer structuur in en het resultaat was 
beter. De kinderen deden enthousiast mee en de meeste vonden het ook leuk om te doen. Ik trek deze 
conclusie, omdat veel leerlingen een glimlach hadden en zonder tegen stribbelen meededen. 

Tips die ik had meegekregen:
Bij een activiteit waarbij veel herrie is, op een stoel gaan staan om orde te krijgen,
Op een vaste plek gaan staan en blijven staan, zodat leerlingen weten waar ze mij kunnen 
‘vinden’. 
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categorie subcategorie beoorDeling toelicHting

inhoud

vertelling
beeld van personages, 
situatie en gebeurtenis matig

De drie activiteiten worden 
te kort beschreven. Je kiest 
niet voor één activiteit om die 
uitvoeriger te vertellen. Je blijft 
steken in een aardige aanzet.

commentaar  

argumentatie

analyse van personage, 
situatie en/of gebeurtenis 
moet leiden tot overdenking. 
argumenten moeten 
mate van redelijkheid en 
geloofwaardigheid hebben

onvoldoende

Je kiest niet voor één situatie die 
je gaat overdenken. Je geeft alleen 
maar een korte weergave van drie 
activiteiten, ik zie geen analyse en 
al helemaal geen argumentatie.

verbreding
situatie moet gezien 
worden als symbool van 
iets dat verder gaat

onvoldoende
Je verbreedt de situaties niet. Je 
blijft hangen in een vrij beknopte 
weergave van de gebeurtenis.

wereldbeeld
moet (impliciete) opvattingen 
bevatten over de mens 
in relatie tot onderwijs, 
maatschappij en/of kosmos

onvoldoende

Je presenteert geen 
onderwijskundige of 
vakdidactische opvattingen. Het 
zijn vooral opmerkingen die niet 
meer behelzen dan een weergave 
van je voor- of afkeuren. In je 
reflectieverslag komt dan ook geen 
expliciet wereldbeeld naar voren. 

(nieuwe) 
inzichten

voor de student nieuwe 
inzichten of het bestendigen 
van bestaande inzichten 
die voortvloeien uit 
het voorafgaande

onvoldoende

Je neemt de tips van je mentrix 
blindelings over. Dit zijn geen 
nieuwe inzichten die je op 
basis van het nadenken over 
de situatie hebt opgedaan.

scenario 
realiseerbaar plan voor 
een vergelijkbare les in een 
vergelijkbare situatie

onvoldoende

Je noemt wel twee voornemens, 
maar die leiden niet tot een 
realiseerbaar plan of een scenario. 
Ook vloeien ze niet voort uit het 
nadenken over de gebeurtenissen.

opbouw
herkenbare structuur 
van vijf delen onvoldoende

De vijfledige structuur is niet 
te herkennen. Je geeft eerst een 
samenvatting van de dag, daarna 
gevolgd door de weergave van drie 
activiteiten die jij geleid hebt.
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categorie subcategorie beoorDeling toelicHting

taalgebruik
moet grammaticaal, passend 
(professioneel), duidelijk 
en aantrekkelijk zijn

Je taalgebruik bevat enkele 
grammaticale fouten (een 
sommendictee toetsen), een 
enkele typefout (hiel i.p.v. hield). 
Je taalgebruik is vrij simpel, 
het lijkt eerder aangepast aan 
dat van je medestudenten, dan 
aan mij, je docent. Je gebruikt 
veel expressieve uitingen (leuk, 
mooi, vervelend, saai), zonder 
deze toe te lichten, waardoor 
ze nietszeggend worden. Je 
verwerkt nauwelijks professionele 
(= pabo-) taal in je verslag.

eindoordeel 

Je dagreflectie 
voldoet niet aan 
de eisen van 
(professioneel) 
taalgebruik 
en opbouw. 

Het bevat geen nieuwe 
inzichten omdat je de 
activiteiten te summier 
vertelt. Je kiest niet een 
situatie uit waarover 
je wilt nadenken. 

Je verbreedt de 
situatie niet 
en ik tref geen 
onderwijskundige 
of vakdidactische 
opvattingen aan. 

Het commentaar op de 
situaties ontbreekt geheel.

Mijn eerste globale oordeel, gebaseerd op de dagreflectie als geheel, was: een aardig verhaal waarin ik 
een aantal belangrijke elementen miste. Mijn tweede oordeel, het connoisseursoordeel gevormd op 
basis van het recensiemodel, is een bevestiging van het globale oordeel, namelijk dat er het een en ander 
ontbreekt:‒  het voldoet niet aan de eisen van (professioneel) taalgebruik en opbouw;‒  het bevat geen nieuwe inzichten;‒  er is geen sprake van verbreding van de situatie;‒  het bevat geen onderwijskundige of vakdidactische opvattingen;‒  het commentaar op de situatie ontbreekt geheel.

Een beginnende docent zal veel tijd nodig hebben om dit schema in te vullen. Hij zal daarbij ook 
begeleid moeten worden door een ervaren docent, om zodoende zelf ingewijd te worden in het 
connoisseursschap.
Een ervaren docent heeft veel minder tijd nodig en kan volstaan met een simpele vorm van het 
recensiemodel waarin drie punten naar voren komen:
1. Voldoet het reflectieverslag aan de eisen van de opbouw van een verslag? Is er sprake van een vertelling,  
 commentaar en ontwerp?
2. Geeft de vertelling mij voldoende zicht op de situatie? Wordt de situatie verbreed? Is het commentaar  
 breed en diep genoeg? Biedt het ontwerp perspectief?
3. Is het taalgebruik professioneel?

Door gebruik te maken van een format hoeft het schrijven van een transparante en eerlijke beoordeling 
niet veel tijd te kosten. Ook studenten moeten in hun opleiding dit model leren hanteren, zodat er sprake 
is van geïnternaliseerde kennis. In hun eigen beoordelingspraktijk op de basisschool kunnen zij het 
recensiemodel eveneens toepassen.
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Maaike krijgt van mij een brief waarin ik schrijf:

Beste Maaike, 
Bij eerste lezing vond ik je verslag een aardig narratief verslag van wat er die dag allemaal gebeurd 
is. Ik kreeg ook de indruk dat je er je best op gedaan had. Toch miste ik belangrijke elementen, want 
waar reflecteerde je nu? Waar ging je in op het leren van je zelf en het leren van je leerlingen? Je weet 
dat er bij de beoordeling gelet wordt op: vertelling, commentaar, ontwerp, opbouw en taalgebruik. 
Je dagreflectie was vooral een chronologisch verslag van gebeurtenissen op die dag, je maakte de 
leerpotentie die een dagreflectie zou moeten hebben niet waar. Je dagreflectie voldoet niet aan de eisen 
van taalgebruik en opbouw. Het bevat geen nieuwe inzichten om dat je de activiteiten te summier 
vertelt. Je kiest niet een situatie uit waarover je wilt nadenken. Je verbreedt de situatie niet en ik tref 
geen onderwijskundige of vakdidactische opvattingen aan. Het commentaar op de situaties ontbreekt 
geheel.
Ik heb hier een schema bij gedaan waarin je kunt lezen hoe ik over de details denk.

Met vriendelijke groeten, 
Ietje Pauw

Voor de goede orde, Maaike heeft van mij nooit een dergelijk rapport gekregen, dat zou verregaand 
onrechtvaardig geweest zijn, omdat ze immers geen voorafgaande training heeft gehad in reflecteren en 
het schrijven van reflectieverslagen. 

Maar reflectieverslagen kunnen ook functioneren als momentopname in een voortgaand proces. Uiteraard 
worden dan de negatieve opmerkingen in het beoordelingsmodel geconverteerd naar aanwijzingen voor 
verbetering. Bijvoorbeeld als volgt

Beste Maaike, 
Bij eerste lezing vond ik je verslag een aardig narratief verslag van wat er die dag allemaal gebeurd 
is. Ik kreeg ook de indruk dat je er je best op gedaan had. Toch miste ik belangrijke elementen, want 
waar reflecteerde je nu? Waar ging je in op het leren van je zelf en het leren van je leerlingen? 
Je weet dat er bij de beoordeling gelet wordt op: vertelling, commentaar, scenario, opbouw en 
taalgebruik. Kies een volgende keer nu eens één activiteit uit, in plaats van drie of meer, en ga daar 
eens wat uitvoeriger op in. Denk dan eens goed na over die situatie, analyseer wat er gebeurt, en 
bedenk wat je er in is opgevallen. Probeer die situatie in een breder kader te plaatsen, misschien zie je 
een patroon of kun je zeggen waar die gebeurtenis symptomatisch voor is. En ga eens na wat je over 
dat soort situaties geleerd hebt in je theorielessen, of kijk of het iets te maken heeft met je ideeën over 
school of de maatschappij of de wereld. 
Als je mentrix je tips geeft, dan luister je daar natuurlijk goed naar, maar denk er ook eens over na, 
waar die tips op berusten. En het is heel goed als je voornemens maakt, maar kijk dan ook eens hoe 
je dat concreet uit zult gaan voeren en maak een scenario.
Probeer ook de structuur die je geleerd hebt, in je verslag aan te brengen, en let op je taalgebruik. In 
een tekst als deze mogen geen fouten in grammatica of spelling voorkomen, en bedenk dat je niet voor 
medestudenten schrijft en ook niet alleen voor je zelf, maar ook voor je begeleidende docent, het mag 
dus allemaal best wat moeilijker.
Succes de volgende keer.

Met vriendelijke groeten,
Ietje Pauw
En dan spreekt het vanzelf dat in een didactisch proces niet vanaf het begin al die elementen tegelijkertijd 
aan de orde komen, maar dat ook daar een geleidelijke opbouw in aanwezig is. 
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6.7  Samenvatting

In dit hoofdstuk heb ik de didactische implicaties van de retorisering van reflectieverslagen op de 
pabo besproken en een tentatieve didactiek ontworpen voor het aanleren van de centrale vaardigheden 
vertellen, nadenken (in de zin van becommentariëren) en schrijven. 
Eerst heb ik een vertaalslag gemaakt om van een descriptief model van reflectieverslagen te komen tot 
een prescriptief model voor het schrijven ervan. Daarbij heb ik veel nadruk gelegd op de creativiteit en 
de vrijheid in gebondenheid van de student, maar tegelijkertijd het belang in het oog gehouden van een 
strakke vormgeving en een verzorgd taalgebruik. 
Uitvoerig heb ik beargumenteerd dat het toepassen van de narratieve strategie een conditio sine qua 
non is voor de reflectie in engere zin en voor de verslaglegging van de onderscheiden (maar niet per se 
gescheiden) fasen. Daarbij ben ik ook ingegaan op de verschillende mogelijke inventiotechnieken. 
Daarnaast heb ik getracht te sch etsen hoe uit de weergave van een gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen 
een enkel element geïsoleerd kan worden dat dienst kan doen als uitgangspunt voor een beschouwing. 
Aan die beschouwing heb ik de naam commentaar gegeven, en die vormt de reflectie in engere zin. Aan de 
beschouwing kan de student dan vervolgens argumenten ontlenen om tot een gedrags- c.q. lesverandering 
te komen. Weergave, beschouwing en voornemens zijn niet lineair geschakeld, maar de student wandelt 
heen en weer tussen deze activiteiten op een wijze die ik ‘het cakewalkmodel’ heb genoemd. 
Ik heb betoogd dat de didactiek van het schrijven van een verslag en die van het reflecteren aanvankelijk 
langs verschillende wegen moet verlopen vanwege de complexiteit van beide vaardigheden. Daarbij was 
ik mij steeds bewust van het principe van Polanyi van de ‘tacit knowledge’, je kunt niet alles in regels 
vatten. 
Als ideaal van het reflectieverslag heb ik het begrip ‘narratief essay’ geïntroduceerd: een qua taalgebruik 
en ideeënrijkdom bekwaam geconstrueerd verslag waarvan de waarde het momentane ontstijgt, maar 
ik ben me ervan bewust dat dat slechts een nastrevenswaardig ideaal is, en dat de praktijk aanzienlijk 
weerbarstiger zal zijn. 
Ten slotte heb ik het elders ontworpen ‘recensiemodel’ aangepast aan de categorieën van het reflectieverslag, 
zowel in summatieve zin (waar het oorspronkelijk voor bedoeld is) als in formatieve zin, en een tweetal 
voorbeelden gegeven van zo ontstane ‘recensies’ bij een reëel reflectieverslag.
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Zevende brief aan mijn studenten 

Op de pabo vinden we het belangrijk dat jullie reflectieverslagen schrijven. Dit is volgens ons een middel om‒  je professionele identiteit te ontwikkelen;‒  je professionele taal, pabotaal, te ontwikkelen;‒  samenhang aan te brengen tussen theorie en praktijk;‒  je docent te informeren ove jouw ontwikkeling.

De kwaliteit van de reflectieverslagen vond ik erg mager. Ik wilde weten op welke wijze ik het schrijven van 
reflectieverslagen door jullie op een hoger niveau kan brengen. 
Deze vraag kan ik nu beantwoorden: ‒  door jullie de door mij ontwikkelde bruikbare omschrijving te geven voor reflecteren; ‒  door jullie duidelijk te maken wat de kenmerken zijn van een reflectieverslag;‒  door aandacht te besteden aan de ontwikkeling van jullie professionele pabotaal;‒  door jullie les te geven in het leren reflecteren en er niet van uit te gaan dat dit vanzelf gaat;‒  door jullie les te geven in het schrijven van reflectieverslagen op basis van retorische principes en door jullie te leren  
 vertellen, na te denken en te schrijven.

Ik heb in een korte lessenserie mijn ideeën over het reflecteren en het schrijven van reflectieverslagen getest met 
een groep derdejaarsstudenten. In hun reflectieverslagen ‘nieuwe stijl’zag ik een toename aan reflectie en ook 
bevatten deze verslagen meer kenmerken van een reflectieverslag. De groep derdejaarsstudenten was wél heel 
erg teverden over de nieuwe aanpak, maar ik vond dat de verslagen nog in onvoldoende mate voldeden aan de 
eisen van verbreding en verdieping van de reflectie. In een vervolgstudie zal ik dit nader onderzoeken.

Volgend jaar zullen jullie al kunnen profiteren van de nieuwe aanpak en les krijgen in het leren reflecteren 
en het leren schrijven van reflectieverslagen, zoals ik in dit onderzoek heb beschreven. En daarmee worden de 
uitkomsten van mijn onderzoek in de praktijk gebracht, zo hoort dat ook met onderzoeksresultaten. 

Ik zal uiteraard volgend jaar onderzoeken of de nieuwe aanpak zo succesvol is als ik op grond van mijn resultaten 
verwacht en wellicht zullen er weer verbeteringen aangebracht worden. Want onderzoek houdt nooit op. 
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7.1  Vragen en antwoorden

I n dit hoofdstuk wil ik nagaan of ik geheel of gedeeltelijk antwoord heb kunnen vinden op de door 
mij in de inleiding gestelde vragen. Uit onvrede met en verbazing over de wijze waarop studenten 
aan de Katholieke Pabo Zwolle hun reflectieverslagen schreven, heb ik als centrale vraag van dit 

onderzoek geformuleerd: 

‒  Hoe kan ik het schrijven van reflectieverslagen door pabostudenten op een hoger niveau brengen? 

Ik was mij er vanaf het begin af aan van bewust dat het onderzoek om die vraag te beantwoorden 
exploratief van aard zou zijn en uitgevoerd zou moeten worden als Practitioner Research: ik als docent ga 
de reflectiepraktijk op mijn pabo verkennen om het schrijven van reflectieverslagen op een hoger plan te 
brengen, ontwikkeld daarmee kennis over die praktijk en interpreteer die nieuwe kennis in het licht van 
onderwijskundige, pedagogische en in het bijzonder retorische doelstellingen. 

De beantwoording van de centrale vraag vereiste de voorafgaande beantwoording van een drietal 
deelvragen: 

1. Wat is reflecteren? 
2. Wat zijn de kenmerken van een reflectieverslag?
3. Hoe ziet een tentatieve didactiek van het schrijven van reflectieverslagen eruit?

Voor de beantwoording van de eerste vraag wat is reflecteren heb ik weer antwoorden nodig op een 
drietal vóórliggende vragen:

‒  Wat gebeurt er als iemand reflecteert?‒  Waarop kun je reflecteren?‒  Is er verschil tussen reflecteren en reflectie?

Ook voor de beantwoording van de tweede vraag Wat zijn de kenmerken van een reflectieverslag? heb 
ik antwoorden nodig op een vóórliggende vraag, te weten: ‒  welke retorische kenmerken t.a.v. doelstelling, publieksgerichtheid, thema, opbouw en taalgebruik  
 heeft een reflectieverslag?

De veronderstelling was dat de antwoorden op deze vragen mij in staat zouden stellen de derde vraag te 
beantwoorden: Hoe ziet een tentatieve didactiek van het schrijven van reflectieverslagen eruit? 
met als vóórliggende vraag: 
Welke vaardigheden heeft iemand nodig voor het schrijven van een reflectieverslag, zowel wat betreft 
het reflecteren zelf als voor het schrijven, in het bijzonder voor het schrijven van een verslag?

Vooronderstelling daarbij is dat het zin heeft studenten reflectieverslagen te laten schrijven die die naam 
verdienen. Het schrijven van reflectieverslagen acht ik van belang vanwege:‒  het ontwikkelen van een professionele identiteit;‒  het ontwikkelen van een professionele taal van de pabotaalgemeenschap (pabotaal) als aspect van die  
 professionele identiteit;‒  het aanbrengen van samenhang tussen theorie en praktijk;‒  het informeren van de begeleidende docent over de ontwikkeling die de student doormaakt.

 
Uit de gang van het onderzoek zou ook moeten blijken in hoeverre de vooronderstellingen gewettigd 
waren.
Voor de beantwoording van de eerste deelvraag wat is reflecteren heb ik literatuuronderzoek gedaan 
naar diachrone en synchrone opvattingen omtrent reflecteren en denken. Op grond van een zeer 
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nauwkeurige retorische analyse van het taalgebruik van bestaande omschrijvingen (hoofdstuk 3) en de 
evaluatie van een didactische exercitie met een protoversie van de omschrijving (hoofdstuk 5), presenteer 
ik als antwoord op mijn eerste deelvraag een voor de onderwijspraktijk van de lerarenopleiding bruikbare 
omschrijving van reflecteren: “Reflecteren is nadenken over wat je op wat voor manier gedaan hebt 
in onderwijsleersituaties en waarom je dat op deze manier gedaan hebt, met het doel tot (nieuwe) 
inzichten te komen; inzichten in/over jezelf en je eigen leren en ontwikkeling, in relatie tot de 
maatschappij waarin je leeft; inzichten in/over je leerlingen en hun leren en ontwikkeling in relatie 
tot de maatschappij waarin je leeft; inzichten die handvatten bieden voor verbetering”. 

In deze omschrijving geef ik antwoord op de vragen: ‒  Wat gebeurt er als iemand reflecteert? Hij denkt na.‒  Waarop kun je reflecteren? Op wat je gedaan hebt in onderwijsleersituaties.‒  Is er verschil tussen reflecteren en reflectie? De nadruk ligt op reflecteren als activiteit en op reflectie als  
 nomen actionis.
Kenmerkend in deze omschrijving is dat ze tegelijk het historische, het actuele en het toekomstig 
perspectief in zich verenigt in samenhang met doelstelling, motivering en maatschappelijke relevantie.

In de literatuur over reflectie worden verschillende vormen genoemd waarin de reflectie verwoord kan 
worden. In het kader van dit proefschrift is alleen het reflectieverslag van belang, ook al zijn de uitkomsten 
van het onderzoek wellicht ook van toepassing op andere vormen. Het begrip verslag wordt nergens 
geëxpliciteerd, ook niet bij Korthagen, toch beschouwd als dé deskundige op het gebied van reflecteren. 
Naar het schijnt achten de auteurs die over reflectie schrijven (Korthagen, Van Looy) dat te behoren 
tot zoiets als algemeen aanwezig kennis, of tacit knowledge (Polanyi, 1978). Er van uitgaande dat wat 
vanzelfsprekend geacht wordt, te gemakkelijk vanzelfzwijgend wordt (Kwee, 1970),  heb ik getracht het 
verslag te bepalen als specifiek tekstgenre. 
De beantwoording van de tweede deelvraag Wat zijn de kenmerken van een reflectieverslag? leidde 
mij dan ook tot een grondige excursie naar aspecten van klassieke en moderne (communicatieve) retorica 
(hoofdstuk 2). Centraal in die vraag staat immers het begrip ‘verslag’, dat als genre onderscheiden 
moet worden van andere teksttypen als bericht, bespreking, betoog, artikel, column etc. en bovendien 
een verslag moet zijn van een denkproces, namelijk het reflecteren. In dat verslag zijn drie retorische 
elementen van belang gebleken: genre, structuur en taalgebruik. Ik heb het verslag geïnterpreteerd als de 
weergave van een gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen, met een strakke opbouw en een professioneel 
taalgebruik, dat zich manifesteert in woordkeuze, zinsbouw, gebruik van narratieve (c.q. expressieve), 
argumentatieve en deliberatieve verbale strategieën. Voor het reflectieverslag leidde dat tot een opbouw 
die naast de gebruikelijke structuurelementen opening, inleiding, samenvatting en conclusie als kern een 
drietal elementen bevat: de weergave van een gebeurtenis of reeks gebeurtenissen in de klas, de weergave 
van het commentaar op elementen uit die gebeurtenis(sen), en het ontwerpen van een scenario voor 
toekomstige activiteiten. In de narratieve strategie zijn voorts van belang structurerende dramaturgische 
elementen als situatie (waaronder handeling/gebeurtenis, tijd, ruimte, personage) (hoofdstuk 4). 
Als ideaalmodel schetste ik het narratieve essay (par. 6.4.5), dat weliswaar de vormkenmerken heeft 
van een verslag als hiervóór behandeld, maar door de bekwame toepassing van de narratieve strategie, 
de heldere opbouw en het professionele taalgebruik het literaire essay nadert. In de praktijk zal dat 
zelden vóórkomen, maar het kan beschouwd worden als een soort ‘rolmodel’ voor het schrijven van 
reflectieverslagen, een navolgenswaardig voorbeeld, geheel in overeenstemming met het retorische 
principe van de imitatio, de navolging.
Hiermee heb ik ook de tweede vraag met zijn vóórliggende vraag beantwoord: 
Wat zijn de kenmerken van een reflectieverslag? en  
Welke retorische kenmerken t.a.v. doelstelling, publieksgerichtheid, thema, opbouw en taalgebruik 
heeft een reflectieverslag?

De excursies naar de begrippen reflecteren en verslaglegging zouden de bouwelementen hebben moeten 
leveren voor de derde vraag: Hoe ziet een tentatieve didactiek van het schrijven van reflectieverslagen 
eruit? met als vóórliggende vraag: Welke vaardigheden heeft iemand nodig voor het schrijven van een 
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reflectieverslag, zowel wat betreft het reflecteren zelf als voor het schrijven, in het bijzonder voor het 
schrijven van een verslag?
Om tot een antwoord te komen op deze vragen heb ik een vertaalslag gemaakt waarbij ik mijn descriptieve 
model voor reflectieverslagen vertaald heb naar een prescriptief model en omgezet heb in een korte serie 
van vier lessen die als eerste testcase moest dienen voor een retorisering van de reflectieverslaglegging 
(hoofdstuk 5). In het prescriptieve model heb ik, behalve op aandacht voor strakke vormgeving en 
verzorgd taalgebruik, veel nadruk gelegd op de creativiteit en de vrijheid in gebondenheid voor de student. 
Op basis van dit model hebben studenten ‘retorische reflectieverslagen’, ook wel ‘reflectieverslagen nieuwe 
stijl’ genoemd, geschreven. Een tweetal schriftelijke peilingen naar de bevindingen van de studenten ten 
aanzien van niet-retorische reflectieverslagen, ofwel ‘reflectieverslagen oude stijl’ en reflectieverslagen 
geschreven op basis van de ontwikkelde retorische principes, ‘retorische reflectieverslagen’ leverden 
als kritiekpunten op de oude stijl op de beperking tot terugblikken, de belemmeringen door de vragen 
gebaseerd op het spiraalmodel van Korthagen en de vele verdubbelingen in typen verslaglegging, en als 
positief punt voor de retorische reflectieverslagen, naast de vermijding van de nadelen van de oude stijl 
vooral de ervaring van grotere duidelijkheid, vrijheid en beter reflecteren. Beide typen verslagen heb ik 
geanalyseerd aan de hand van een door mij ontwikkeld analysemodel (par. 5.3.2). De verschillen tussen 
de reflectieverslagen ‘oude stijl’ en ‘nieuwe stijl’ t.a.v. inhoud en opbouw bleken groot. De retorische 
reflectieverslagen voldeden bijna allemaal aan de door mij geformuleerde genretheoretische eisen van 
een reflectieverslag. Wel is er kwaliteitsverschil te zien in de mate waarin de eisen gerealiseerd worden. 
De retorische reflectieverslagen vertonen meer reflectieve momenten dan de niet-retorische verslagen en 
de studenten geven meer blijk van inzichten op, inzichten over zichzelf en over hun leerlingen, die in de 
niet-retorische verslagen vrijwel ontbreken (par. 5.4.4). 
Op basis van mijn pilotstudie heb ik mijn didactiek aangepast. Ze is gebaseerd op twee pijlers: de 
narratieve strategie en de argumentatieve strategie (par. 6.2 en 6.3). Inventiotechnieken zijn essentieel 
hierbij. Uit de weergave van een gebeurtenis kan een essentieel element geïsoleerd worden dat dienst 
kan doen als uitgangspunt voor een beschouwing. Aan die beschouwing heb ik de naam commentaar 
gegeven. Hieraan kan de student argumenten ontlenen om tot een gedrags- c.q. lesverandering te komen. 
Weergave, beschouwing en voornemens zijn niet lineair geschakeld, ik gebruik hiervoor de metafoor van 
de cakewalk (6.3.3.1.), een kermisattractie waarbij lopende banden en bewegende trappen onafhankelijk 
van elkaar omhoog of omlaag bewegen, terwijl de kermisklant moet proberen overeind te blijven en verder 
te komen door van de ene trap naar de andere te springen om ten slotte met een glijvlucht op de glijbaan 
het parcours af te sluiten. De taken inventio, dispositio en elocutio wisselen elkaar af, het uiteindelijke 
resultaat is het reflectieverslag.
Essentieel in de didactiek is de taak van de docent (par. 6.5). Die beschouw ik als connoisseur: iemand 
die veel kennis van zaken heeft van en geverseerd is in reflectievaardigheid en taalvaardigheid. Deze 
connoisseur is in staat om zowel een summatief als een formatief oordeel te geven over de kwaliteit 
van het reflectieverslag. Als handreiking voor de formulering van dat oordeel heb ik het zogenaamde 
recensiemodel op basis van het theoretische en het prescriptiemodel bewerkt voor reflectieverslagen.

En hiermee is ook de derde vraag met zijn vóórliggende vraag beantwoord: een student moet leren 
reflecteren in de zin van zorgvuldig en levendig vertellen wat er gebeurd is in de klas, commentaar leveren 
op opvallende elementen uit die gebeurtenis of gebeurtenissen en plannen maken voor de toekomst. Om 
die vaardigheden aan te leren heb ik een tentatieve didactiek voor het schrijven van reflectieverslagen 
geschetst. 
Hiermee meen ik de deelvragen van mijn onderzoek alle beantwoord te hebben.

Mijn onderzoek berustte voorts op een aantal vooronderstellingen ten aanzien van de waarde van 
reflectieverslagen. Het schrijven van reflectieverslagen acht ik van belang vanwege:‒  het ontwikkelen van een professionele identiteit;‒  het ontwikkelen van een professionele taal van de pabotaalgemeenschap (pabotaal) als aspect van die  
  professionele identiteit;‒  het aanbrengen van samenhang tussen theorie en praktijk;‒  het informeren van de begeleidende docent over de ontwikkeling die de student doormaakt.
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Ik heb geen aanleiding gevonden om een van deze vooronderstellingen te herzien, integendeel ik heb de 
indruk gekregen dat reflectieverslagen, mits op de wijze voorbereid en uitgevoerd als door mij geschetst, 
een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van een professionele identiteit en van een 
professionele taal van de pabotaalgemeenschap (pabotaal) als aspect van die professionele identiteit, dat 
ze de student er toe aanzetten theorie en praktijk met elkaar in samenhang te brengen en dat op deze 
wijze de begeleidende docent een veel beter inzicht krijgt in de ontwikkeling die de student doormaakt.

7.2  Conclusie

De hoofdvraag voor mijn onderzoek luidde: Hoe kan ik het schrijven van reflectieverslagen door 
pabostudenten op een hoger niveau brengen? Deze vraag kan ik nu beantwoorden: ‒  door de door mij ontwikkelde bruikbare omschrijving te hanteren voor reflecteren; ‒  door duidelijk aan te geven wat de kenmerken zijn van een reflectieverslag;‒  door aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de professionele pabotaal van studenten;‒  door in het curriculum een didactiek aan te bieden voor het leren reflecteren en er niet van uit te gaan  
 dat dit vanzelf gaat;‒  door in het curriculum een didactiek aan te bieden waarin studenten geleerd wordt reflectieverslagen te  
 schrijven op basis van retorische principes en door ze te leren te vertellen, na te denken en te  
 schrijven.

Alleen op deze wijze zal verbreding en verdieping zichtbaar worden in de reflectieverslagen van 
pabostudenten.
 
7.3  Discussie

In mijn onderzoeksverslag presenteer ik een theoretische basis voor reflecteren en schets ik de didactiek 
ervan gebaseerd op de retorica met als pijlers de narratieve strategie en de argumentatieve strategie. Ik 
beschouw dat zelf als een belangrijk en sterk element van mijn onderzoek. In een lessenserie heb ik zowel 
de theoretische basis als mijn didactiek van het reflecteren verkend. Daaruit kwam naar voren dat, ondanks 
het feit dat de lessenserie te kort was, studenten toch gevoelig bleken voor mijn aanpak. Er was sprake 
van een toename aan reflectie en de reflectieverslagen voldeden in ruimere mate aan de genretheoretische 
eisen van reflectieverslagen. Wel kon ik constateren dat de verslagen nog in onvoldoende mate voldeden 
aan de eisen van verbreding en verdieping. Verdere empirische verkenning en onderbouwing van de 
voorgestelde reflectiedidactiek is nodig, met speciale aandacht voor die verdieping en verbreding.

Ik ben me er dus terdege van bewust dat veel in mijn didactiek van het reflecteren nog opiniair is en nader 
onderzoek behoeft, maar uit contacten met collega’s op de KPZ, collega’s binnen de Interactumopleidingen, 
en met collega’s Neerlandici, werkzaam op pabo’s in Nederland en Vlaanderen tijdens een LOPON2-
bijeenkomst, is gebleken dat de hier verwoorde inzichten aansluiting vinden bij wat er in het veld leeft.

Wat betekent mijn didactiek van het schrijven van reflectieverslagen nu voor de praktijk op een pabo, i.c. 
een lerarenopleiding? Essentieel in mijn didactiek is de taak van de docent. Ik beschouw hem, in navolging 
van Polanyi (1978) als een connoisseur: iemand die niet alleen met kennis, maar ook met smaak en gevoel 
over zaken kan oordelen. Voor reflectieverslagen houdt dit in dat de docent met kennis, smaak en gevoel 
een reflectieverslag kan beoordelen. Hij heeft kennis van retorica, van reflecteren, van schrijfdidactiek, 
van verteltheorie, van de taalgemeenschap (de discourse community) van de pabo. 
Dat impliceert dat het management van de opleiding zorgvuldig moet nagaan welke docenten beschikken 
over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor dit connoisseursschap, want die mogen niet bij 
iedereen verondersteld worden. Elke pabodocent heeft zijn eigen specifieke vakkennis waarin hij geacht 
wordt connoisseur te zijn, maar niet elke pabodocent heeft het connoisseursschap dat nodig is voor de 
begeleiding en beoordeling van reflectieverslagen, zoals ik ze in dit onderzoek geschets heb. 
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Volgens mij moet het volgende gebeuren:
1. Wellicht zal het nodig zijn om opleiders die geïnteresseerd zijn in het begeleiden en beoordelen van  
 reflectieverslagen, maar niet over die vorm van connoisseursschap beschikken in de gelegenheid te  
 stellen zich bij te scholen. Opleiders moeten ook de tijd krijgen om zich in te werken in het beoordelen  
 van reflectieverslagen middels het recensiemodel. Onderwijsvernieuwing - en een goede didactiek van  
 reflectieverslagen impliceert onderwijsvernieuwing - veronderstelt dat docenten de kans krijgen een  
 nieuwe aanpak uit te proberen, te experimenteren, daar feedback op te krijgen, kortom  
 onderwijsvernieuwing vraagt om leren door docenten (Calderhead, 1998; Van de Ven, Martens &  
 Imants, 2005).
2. Opleiders moeten studenten duidelijk maken wat de functie van taal is in leren, in kennisconstructie,  
 in de constructie van vakkennis, de kennis van de (vak)didactiek, de functie van de kennis in het geheel  
 van de ontwikkeling van de professionele identiteit. Pabotaal moet bij pabostudenten een belangrijk  
 element zijn in hun taal op hbo-niveau. 
3. Het vak Nederlands zal op een pabo veel belangrijker moeten worden (net als vroeger), niet alleen om  
 de didactiek van het vak Nederlands aan te leren, maar ook om de eigen taalvaardigheid op hbo-niveau  
 te brengen. 

Alleen dan zullen reflectieverslagen van pabostudenten daadwerkelijk op een hoger plan gebracht kunnen 
worden en daarmee de professionele identiteit van deze studenten.
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Bijlage 1   Beschrijving onderzoeksgroep

naam vooropleiDing
prestaties stage 
(stage05)

prestaties 
tHeorie

1 Annie HAVO (C+M) Nog geen resultaat V

2 Annoes Soc.ped.werker niveau 4 Nog geen resultaat V

3 Carli HAVO (E+M) Nog geen resultaat O

4 Daiwy spw niveau 3 
differentiatie bao G G

5 Edie Onderwijsassistent G RV

6 Elis HAVO (C+M) RV RV

7 Ella Onderwijsassistent V G

8 Fabiola HAVO (C+M) G G

9 Hieke Soc.ped.werker niv 4 Nog geen resultaat V

10 Jannus assistent marketing 
en communicatie V RV

11 Joke HAVO (C+M) Nog geen resultaat O

12 Kik Onderwijsassistent RV RV

13 Lenie Soc.ped.werker niv 4 G G

14 Leonine HAVO (C+M) Nog geen resultaat V

15 Lian Onderwijsassistent Nog geen resultaat V

16 Lisa Ondernemer/Manager 
Detailhandel Nog geen resultaat O

17 Lies VWO (C+M) Nog geen resultaat V

18 Lotta HAVO (C+M) Nog geen resultaat O

19 Mara Onderwijsassistent RV RV

20 Marco VWO Nog geen resultaat O

21 Marie HAVO (E+M) Nog geen resultaat O

22 Merel HAVO (C+M) Nog geen resultaat O

23 Marja HAVO (N+G) Nog geen resultaat O

24 Marjo HAVO (C+M) RV G
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naam vooropleiDing
prestaties stage 
(stage05)

prestaties 
tHeorie

25 Maria HAVO (N+G) V V

26 Marjol HAVO (E+M) G RV

27 Marlou HAVO (C+M) Nog geen resultaat O

28 Merci HAVO (E+M) Nog geen resultaat O

29 Natalja (Ass.) administrateur Nog geen resultaat O

30 Nanke HAVO (E+M) RV RV

31 Petra Onderwijsassistent V G

32 Sanne HAVO (C+M) Nog geen resultaat O

33 Suzie Onderwijsassistent RV V

34 Tina Onderwijsassistent Nog geen resultaat V

35 Wia Onderwijsassistent Nog geen resultaat V

36 HAVO (C+M) Nog geen resultaat O

37 HAVO (C+M) G RV

38 Colloquium doctum 
+ vooropl.ond. V G
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Bijlage 2   Beschrijving opleiding en prestaties van de onderzoeksgroep in relatie tot  
  alle derdejaarsstudenten op 1 januari 20061

DErDEjaarS
STuDENTEN 05/06
(113 STuDENTEN = 100%)

ONDErzOEkSgrOEP 
(38 STuDENTEN = 100%)

aspecten aantal Percentage aantal Percentage

Vooropleiding

MBO 44 38,9% 17 44,7%

HAVO 64 56,6% 19 50,0%

VWO 5 4,4% 2 5,3%

Prestaties stage*

Onvoldoende 0 0% 0 0%

Voldoende 12 10,6% 5 13,2%

Ruim voldoende 26 23,0% 6 15,8%

Goed 17 15,0% 6 15,8%

Nog geen 
resultaat 58 51,3% 21 55,3%

Prestaties theorie **

Onvoldoende 33 29,2% 13 34,2%

Voldoende 33 29,2% 10 26,3%

Ruim voldoende 27 23,9% 8 21,1%

Goed 20 17,7% 7 18,4%

Sexe

Vrouw 104 92,0% 36 94,3%

Man 9 8,0% 2 5,3%

Met dank aan Renee Andeweg-Koopman.
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* De prestaties van de stage in Hoofdfase-2 zijn weergegeven als O, V, RV, G en nog geen resultaat. Het 
gaat hierbij om het resultaat van de stage. Alle studenten uit de onderzoeksgroep hebben de stage uit de 
Propedeutische fase en Hoofdfase-1 behaald.
** De O, V, RV en G zijn als volgt vastgesteld:
Onvoldoende  0 – 14 credits behaald in kwartaal 1 en 2
Voldoende  15 – 19 credits behaald in kwartaal 1 en 2
Ruim voldoende  20 – 24 credits behaald in kwartaal 1 en 2
Goed   25 – 28 credits behaald in kwartaal 1 en 2
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Bijlage 3   Enquête vooraf

Enquête reflectieverslagen 14 september 2005 
Naam student: 
Klas:
Vooropleiding: 

Wil je de onderstaande vragen zo uitgebreid mogelijk beantwoorden? Probeer ook verschillen aan te 
geven tussen het eerste- en tweedejaar. Daarna per mail sturen aan i.pauw@kpz.nl

vooropleiDing

1. Wat versta je onder reflecteren?

2. Wat versta je onder een reflectieverslag?

3. Hoeveel reflectieverslagen heb je tot nu toegeschreven?

4. Hoe lang is een gemiddeld reflectieverslag van jou? Graag aangeven in gemiddeld aantal bladzijden.

5. Hoeveel tijd kost het schrijven van een reflectieverslag gemiddeld?

6. Wat is het doel van het schrijven van een reflectieverslag?

7. Heb je dat doel ook bereikt? Waarom wel? Waarom niet?

8. Voor wie schrijf je het reflectieverslag? Voor jezelf? Voor je rayondocent?

9. Vind je het schrijven van reflectieverslagen een zinnige activiteit? Waarom wel? Waarom niet?

10. Vind je het leuk om reflectieverslagen te schrijven? Motiveer je antwoord.

11. Heb je aanwijzingen gekregen voor het schrijven van reflectieverslagen? Zo ja, welke? Van wie?

12. Hoe zijn je verslagen beoordeeld? Graag per jaar aangeven.

13a. Heb je wel eens commentaar van docenten gekregen op je reflectieverslagen? Ja/nee

Zo nee: ga direct door naar vraag 14.

13b. Zo ja: mondeling of schriftelijk? 

13c. Geef aan waar het commentaar betrekking op had: de inhoud; de opbouw; het 
taalgebruik; de les die je gegeven hebt; andere zaken (zo mogelijk uitleggen):

14a. Hoe beoordeel je zelf je reflectieverslagen: goed, matig of slecht. Geef een toelichting. 

14b.Waar ben je tevreden over? Waarom?

14c.Waarover niet? Waarom niet?

15. Wat vind je lastig bij het schrijven van reflectieverslagen?

16. Maak je gebruik van aantekeningen bij het schrijven? 
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vooropleiDing

17. Schrijf je je verslag in één keer op of herschrijf je het?

18. Heb je wel eens gebruik gemaakt van een voorbeeldverslag van iemand anders? Zo ja, waarom?

19. Wat heb je van het schrijven van reflectieverslagen geleerd?

20. Wat zou er volgens jou verbeterd moeten worden? Geef een toelichting.

Wat zou je nog verder kwijt willen over het schrijven van reflectieverslagen? 
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Bijlage 4   Analyse enquête vooraf

Alle enquêtes heb ik geanalyseerd, hieronder volgen de uitkomsten1.

1. Wat versta je onder reflecteren?
33 studenten gebruiken in de omschrijving de begrippen terugblikken of terugkijken, ook veelal 
gecombineerd met het handelen. 
Slechts 5 studenten gebruiken andere omschrijvingen: reflecteren is beoordelen van een les, een soort van 
evaluatie, wat ik die dag heb meegemaakt en ik ga na aan welke punten ik nog verder moet werken, hoe 
jij vindt dat je de dingen gedaan hebt.
3 keer wordt terugkijken verbonden aan evalueren; 
1 keer met beoordelen;
7 x is er sprake van kritisch terugkijken.
Commentaar: Het is duidelijk dat studenten de omschrijving van reflecteren uit het periodeboek 
inmiddels bijna allemaal wel kennen. Reflecteren staat voor 87% van de studenten gelijk aan de tweede 
fase uit het model van Korthagen: terugblikken op je handelen. Reflecteren, evalueren en beoordelen 
lopen bij tenminste 6 studenten (=15%) door elkaar. Slechts een enkeling geeft een omschrijving in 
de vorm van een duidelijke omschrijving: reflecteren is terugkijken op je eigen handelen. De meeste 
studenten geven bovendien nog een toelichting waarin vaak ook nog nieuwe elementen worden genoemd, 
zoals ontwikkelpunten of verbeterpunten. Opvallend is ook dat 6 studenten in de omschrijving geen 
metapositie kunnen innemen, en de ik-vorm hanteren: Reflecteren is kritisch terugkijken naar hoe ik heb 
gehandeld. 

2. Wat versta je onder een reflectieverslag?
Deze vraag levert veel verschillende antwoorden. Sommigen herhalen de omschrijving van reflecteren en 
gaan in op het doel van reflecteren en beantwoorden daarmee niet de vraag. De verwarring met evalueren 
komt ook hier terug. Twee studenten spreken zelfs over een evaluatieverslag. 
Enkele opvallende uitspraken zijn: onder een reflectieverslag versta ik de eerder gemaakte reflecties, 
samengebracht in een map. Of een overzicht van werkpunten en successen. Commentaar: havisten 
beginnen veel vaker het antwoord op deze vraag met: “Een reflectieverslag is een verslag…”.

3. Hoeveel reflectieverslagen heb je tot nu toe geschreven?
De antwoorden lopen sterk uiteen. Van 2 tot 50. Sommige studenten geven aan dat ze dat echt niet meer 
weten, twee anderen vermelden dat ze niet altijd de verslagen hebben gemaakt omdat ze hier het nut niet 
van inzagen. 
Commentaar: in het eerste jaar hebben studenten dagreflecties geschreven, ongeveer 30, in het tweede 

(1)    Met dank aan Freyja van Lint voor het voorbewerken van de enquêtes.

terugblikken evalueren /
boordelen
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jaar slechts 21 . De verwarring komt ook voort uit de lesevaluaties die wel na afloop van elke les geschreven 
worden2.

4. Hoe lang is een gemiddeld reflectieverslag van jou? Graag aangeven in gemiddeld aantal 
bladzijden.
De antwoorden variëren van ½ A4 tot 25 pagina’s. De student die een ½ A4 noemt, bedoelt de lesevaluatie 
en de student van wie het verslag 25 pagina’s telt, telt ook de lesvoorbereidingen en evaluaties erbij, en 
wellicht ook het persoonlijk ontwikkelingsplan (pop). Gemiddeld is het 2 pagina’s.
Commentaar: In de opdracht wordt de student gevraagd zich te beperken tot 2 A4 dit komt overeen met 
het gemiddelde.

5. Hoeveel tijd kost het schrijven van een reflectieverslag gemiddeld?
Ook hier loopt het antwoord uiteen van 10-15 minuten tot 5 – 6 uur. Bij de studenten die een paar 
uur of meer noemen, is er onduidelijkheid over het reflectieverslag. Zo rekenen zij het pop en/of de 
lesvoorbereiding ook tot het reflectieverslag. Sommige studenten maken onderscheid in dagreflecties 
en eind- of tussenreflecties. De dagreflectie kost ongeveer 15 minuten, de andere een half uur tot 45 
minuten. Een ander noemt een tijd van een uur tot anderhalf uur, maar voegt eraan toe dat dit mede komt 
“doordat ik erg langzaam typ”.

6. Wat is het doel van het schrijven van een reflectieverslag?
Het doel is terug te kijken naar je handelen zeggen 16 studenten ( = 42%); 
12 (= 32%) spreken over zicht krijgen op je eigen handelen en/of bewust worden van je eigen handelen; 
4 (= 10,5%) nemen als doel het verbeteren van je handelen; 
4 (10,5%) spreken over groeien en leren van je handelen; 
1 student (2,5%) heeft als doel goed reflecteren;
1 student (2,5%) heeft als doel leren nadenken.
 

(1)    Het is onduidelijk waarom studenten in het eerste jaar 30 schrijven en in het tweede jaar slechts 2. 30 zijn veel te 
veel, maar 2 lijken toch wel heel erg weinig. Voor een deel neemt het pop (persoonlijk ontwikkelingsplan) deze 
taak over. Het doel hiervan is: “Sturing geven aan je leerproces door het maken van een plan van aanpak voor je 
leerdoel in de komende stageperiode.” In het aangeboden stappenplan is de cyclus van Korthagen herkenbaar.

(2)    Diverse stagedocumenten (pop, demonstratieportfolio) lijken in vraag- en doelstelling veel 
op elkaar lijken. Het is niet zo verwonderlijk dat deze vraag verwarring oplevert.

terugkijken zicht krijgen verbeteren leren nadenkenreflecteren
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7. Heb je dat doel ook bereikt? Waarom wel? Waarom niet?
17 studenten (49%) zeggen dat ze het doel bereikt hebben; 
1 (2,5%) redelijk;
10 (27%) zeggen dat ze soms het doel bereikt hebben; 
4 denken dat het beter kan (= 10,5%);
6 zijn ronduit negatief (15%); 
De mbo-ers zijn iets positiever dan de havisten/vwo-ers (10 volmondig ja, = meer dan 50% van de mbo-
ers) 6 havisten vinden dat ze het doel bereikt hebben, terwijl 7 aangeven dit soms te bereiken en 4 beslist 
niet, en 2 havisten geven aan dat het beter zou kunnen. Van de twee vwo-ers geeft 1 aan dat hij zijn doel 
bereikt, de ander soms wel, soms niet.

 8. Voor wie schrijf je het reflectieverslag? Voor jezelf? Voor je rayondocent?
Vooral voor jezelf vinden 14 studenten; 
voor beiden zeggen 8 studenten; 
vooral voor de rayondocent volgens 16 studenten.
Commentaar: Ook hier hebben de havisten net iets meer het idee dat ze het vooral voor de rayondocent 
doen: 11 havisten noemen dit.

 

jezelf je rayondocent beiden

bereikt redelijk 
bereikt

soms kan beter niet



BIJLAGE 4   ANALYSE ENQUÊTE VOORAF…

222

9. Vind je het schrijven van reflectieverslagen een zinnige activiteit? Waarom wel? Waarom 
niet?
Eigenlijk vindt iedereen het wel een zinnige activiteit. 
14 van de mbo-studenten vinden het zonder meer zinnig. 
De havisten zijn veel kritischer. Op zich vinden ze het wel zinnig, maar de manier waarop het nu 
gebeurt, vinden 9 studenten niet zinnig en 7 nuanceren het: wel zinnig, maar er zou toch iets moeten 
veranderen.
 
10. Vind je het leuk om reflectieverslagen te schrijven? Motiveer je antwoord.
Er zijn maar 3 studenten die hier iets positiefs neerzetten. Het schrijven van dagreflecties vindt 1 student 
best leuk en een ander schrijft: “Ik hou ervan om dingen van me af te schrijven. Ik heb dus geen hekel 
aan het schrijven van reflectieverslagen”. En “als ik ze op mijn eigen manier opschrijf wel. Als ik alles 
puntsgewijs doe volgens het verslagvoorbeeld vind ik het echt niet leuk en kost het te veel tijd”. 
De overige 35 vinden het niet leuk: van vermoeiend, tot saai, niet mijn hobby, voordat ik eraan ga beginnen, 
moet ik vaak moed bij elkaar rapen, overduidelijk nee, dubbel werk, ik moet me er altijd toe zetten.

11. Heb je aanwijzingen gekregen voor het schrijven van reflectieverslagen? Zo ja, welke? Van 
wie?
Bijna alle studenten verwijzen naar de instructie in het periodeboek. Sommigen kunnen zich herinneren 
dat er in de mentorlessen en in de lessen pedagogiek kort aandacht aan besteed is. 2 studenten melden dat 
ze met hun stagementor gesproken hebben over het schrijven van reflectieverslagen; 
13 studenten zeggen dat ze aanwijzingen hebben gekregen van hun rayondocent;
9 studenten geven expliciet aan dat ze nooit aanwijzingen hebben gekregen van hun rayondocent. 
Een van hen schrijft zelfs: Ik heb nog nooit kritische mentoren en rayondocenten gehad op dat gebied, zij 
vonden het altijd wel oké, en hebben er geen aandacht aan besteed.
Commentaar: bijna iedereen verwijst naar de instructie in het periodeboek. Sommigen voegen daaraan 
nog toe dat er ook in sommige lessen aandacht voor geweest is. Verder is het klaarblijkelijk afhankelijk van 
de stagementrix en vooral de rayondocent of er gesproken wordt over het schrijven van een reflectieverslag 
en over de verbetering daarvan.

12. Hoe zijn je verslagen beoordeeld: goed, ruim voldoende, voldoende, zwak of onvoldoende. 
graag per jaar aangeven. 
Lang niet alle studenten kunnen zich hun beoordeling herinneren. Een student schrijft dat haar 
verslagen nooit beoordeeld zijn. Er is niemand die een onvoldoende beoordeling heeft gehad, het is lastig 
een gemiddelde aan te geven, ook omdat sommige studenten geen beoordeling opgeven. Veel studenten 
hebben wel eens ‘goed’ als beoordeling ontvangen voor het reflectievermogen in een bepaald semester.

negatief positief
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13a Heb je wel eens commentaar van docenten gekregen op je reflectieverslagen? 
15 studenten (= 39%) hebben wel eens commentaar gekregen tegenover 23 studenten (= 60%) die dat 
niet hebben gekregen. 

13b Zo ja: mondeling of schriftelijk?
Van de 15 studenten die wel commentaar hebben gekregen, kregen 9 dat commentaar mondeling, 2 
schriftelijk en 4 schriftelijk met een mondelinge toelichting.

13c geef aan waar het commentaar betrekking op had: de inhoud; de opbouw; het taalgebruik; 
de les die je gegeven hebt; andere zaken (zo mogelijk uitleggen).
Het commentaar had altijd betrekking op de inhoud. 2 studenten vermelden dat de rayondocent zowel 
op de inhoud als op het taalgebruik opmerkingen had gemaakt (in 1 geval ging het over typefouten). 
T.a.v. de inhoud vermelden studenten als commentaar: het geven van voorbeelden, langdradig en 
onoverzichtelijk verslag, tot de kern komen, beperken tot hoofdzaken, geleerde op de pabo koppelen 
aan de praktijk, hoofd- en bijzaken scheiden, meer vragen stellen, te oppervlakkig, mijn eigen gevoelens 
weergeven en die van de kinderen. Een student vermeldt ook dat een mentor vond dat ze bepaalde dingen 
niet in haar verslag mocht zetten: “want die kwamen op de pabo terecht en niet alles wat tijdens mijn 
stage gebeurde hoefden ze daar volgens hem te weten”.
Commentaar: Slechts 15 studenten (= 39%) heeft commentaar gekregen op het reflectieverslag. Het 
commentaar had bijna uitsluitend betrekking op de inhoud. Uit de voorbeelden blijkt echter dat het ook 
te maken heeft met de opbouw van de verslagen, dat wordt als zodanig niet door de studenten herkend.

wel niet

mondeling schriftelijk beide
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14a Hoe beoordeel je zelf je reflectieverslagen: goed, ruim voldoende, voldoende, zwak of 
onvoldoende. geef een toelichting 
5 studenten beoordelen zelf hun verslagen met goed; 
16 (= 42%) met ruim voldoende; 
11 met voldoende; 
5 geven een zwak; 
1 student geeft zichzelf geen beoordeling.
Van de 5 die zichzelf een zwak geven volgen hier enkele letterlijke citaten:
“als ik eerlijk ben maakte ik mezelf het altijd zo makkelijk mogelijk vanaf, omdat het in mijn hoofd wel 
zat. Daarnaast keek de rayondocent of de mentor er niet uitvoerig naar.”
“Zelf geef ik de verslagen een zwak, omdat ik van mezelf weet dat ik de verslagen achteraf maak, dat ik ze 
eigenlijk niet voor mezelf maak, en omdat er eigenlijk wel meer inhoud in zou kunnen staan.”
“Nogal zwak, het is te oppervlakkig.”

Als ik naar mijn verslagen kijk vind ik niet dat er goede verslagen liggen. Ik vind het meer van het moet, 
ik beantwoord de vragen en ben weer blij al sik daarmee klaar ben. Vaak ging het al vanzelf en was het zo 
dat als je steeds verder in je stage kwam het ook makkelijker ging. Toch mis ik echt bepaalde punten. We 
gingen nooit in op wat er goed ging en wat er niet goed ging. Hoe kwam dat nu eigenlijk? Je ging nergens 
verder op in. Je benoemde je punten en klaar was je.” (Daiwy, nr. 4)

14b Waar ben je tevreden over? Waarom?
Niet alle studenten beantwoorden deze vraag. 8 (= 21%) zijn tevreden over het feit dat ze goed kunnen 
terugblikken; 
3 vinden dat ze goed leerpunten kunnen formuleren; 
3 vinden dat ze goed kunnen nadenken en ‘diep’ gaan;
3 zijn tevreden over de hulpvragen; 
2 kunnen gemakkelijk hun gevoelens en gedachten op papier zetten; 
2 kunnen de hoofdlijnen aangeven; 
2 studenten zijn erg tevreden over het feit dat de rayondocent hen vrijgelaten heeft en akkoord is gegaan 
met het schrijven van reflectieverslagen op hun eigen manier. 
Andere zaken die nog genoemd worden zijn: de voorbeelden, de achtergrondinformatie die gegeven 
wordt, de beknoptheid, het taalgebruik, het beschrijven van de ontwikkeling, het aangeven waarom iets 
zo is, de steun van zo’n reflectieverslag voor het mindeling verwoorden. 
Tenslotte geeft een student aan “Ik ben op zich wel tevreden over de manier hoe je jezelf er makkelijk van 
af kunt maken.”

goed ruim 
voldoende

voldoende zwak geen 
beoordeling
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14c Waarover niet? Waarom niet?
Niet alle studenten hebben deze vraag beantwoord. 
5 studenten zijn ontevreden over de herhalingen;
3 vinden dat de kern niet duidelijk is;
3 vinden de vragen oppervlakkig; 
2 missen de diepgang;
2 zijn ontevreden over de beargumentering. 
Nu volgen nog enkele opmerkingen van individuele studenten waarover ze ontevreden zijn: de 
onoverzichtelijkheid, de lengte, de verwarring met het pop, het ontbreken van concrete voorbeelden, het 
feit dat het verslag pas achteraf gemaakt wordt, het feit dat het erg veel werk is, de dagreflecties, het vele 
reflecteren in de opleiding, hoe ik iets anders kan doen.

15. Wat vind je lastig bij het schrijven van reflectieverslagen?
5 vinden de herhaling lastig; 
4 vinden het lastig om de diepgang in de verslagen te bereiken; 
4 hebben moeite met de kern;
4 vinden het lastig te beginnen en af te ronden; 
3 hebben moeite met de hulpvragen;
2 verwijzen naar een specifieke vraag: relatie praktijk/theorie; 
2 willen korter en bondiger formuleren;
2 vinden het lastig oorzaken te zoeken;
2 anderen vinden het lastig oplossingen te bedenken. 
Nog enkele individuele opmerkingen: het kost veel tijd, moeite met het op papier zetten van mijn 
gedachten, moeite om over mezelf te praten, moeite met het verwoorden van mijn gevoelens, moeite om 
mijn leerpunten objectief te beoordelen, relatie leggen met pop, uitzoeken welk effect mijn handelen op 
de kinderen had.

16. Maak je gebruik van aantekeningen bij het schrijven?
24 studenten maken gebruik van aantekeningen;
14 niet. 
De aantekeningen die genoemd worden zijn: eigen aantekeningen tijdens de les, aantekeningen van 
het evaluatiegesprek met de mentor, aantekeningen van de mentor, pop, lesvoorbereidingen, een vorig 
reflectieverslag.

 wel niet
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17. Schrijf je je verslag in één keer op of herschrijf je het?
24 studenten schrijven het verslag in één keer op;
14 schrijven het soms in etappes, lezen het uiteindelijke verslag nog eens goed door en herschrijven 
sommige passages.

18. Heb je wel eens gebruik gemaakt van een voorbeeldverslag van iemand anders? Zo ja, 
waarom?
25 studenten hebben nooit gebruik gemaakt van een voorbeeldverslag;
13 studenten wel. 
Ze maken gebruik van een voorbeeldverslag als bevestiging, om te vergelijken, om enig idee te hebben hoe 
iemand anders het gedaan heeft, om te kijken naar de layout, de lengte, hoe iemand zijn verslag begint.

19. Wat heb je van het schrijven van reflectieverslagen geleerd?
11 studenten melden dat ze geleerd hebben kritisch naar zichzelf te kijken;
4 studenten kunnen hun leerpunten beschrijven; 
3 studenten noemen het nadenken over het eigen handelen en functioneren; 
2 hebben inzicht in hun eigen ontwikkeling; 
2 kunnen werkpunten meenemen naar de volgende les. 
En voor de rest worden de volgende leerpunten genoemd door één enkele student: beter in mijn handelen; 
dat het reflecteren op mijn handelen belangrijk is; leren van fouten; terugblikken alsof je in een dagboek 
schrijft, het eigen leerproces beschrijven; plus- en minpunten ontdekken; objectief beschrijven; hoe je 
gegroeid bent; hoe ik reageer op kinderen; doelen te formuleren; hoe je dezelfde situatie de volgende keer 

in één keer in etappes

geen 
voorbeeld

wel een 
voorbeeld
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aan zou kunnen pakken; gericht kijken hoe het anders kan; helemaal niets en van het reflecteren wel, 
maar van het schrijven niet.

20. Wat zou er volgens jou verbeterd moeten worden? Geef een toelichting.
Veel studenten zouden de vragen veranderd willen zien: 
4 willen andere vragen (zonder toelichting); 
1 wil de vragen beperken; 
1 wil makkelijkere vragen; 
1 wil de vraag over wat weet je van de theorie schrappen; 
1 wil vraag 4 en 5 schrappen (resp. op welke verschillende manieren kun je hieraan werken en wat ga ik 
wanneer uitproberen in de stage); 
1 wil vragen die uitnodigen dieper op leerervaringen in te gaan; 
1 wil niet meer dezelfde vragen;
 en 1 wil het aantal vragen beperken; 
1 wil vragen die minder globaal zijn; 
1 wil de vragen meer op de persoon gericht zien; minder uitgebreid en niet steeds weer vertellen wat je 
voelde, dacht en deed. 
Over het verslag zeggen 3 dat ze minder herhaling willen; 
1 wil alles zinvoller; 
1 wil gerichter en minder hetzelfde; 
1 wil alles handzamer; 
1 wil de dagevaluaties afschaffen en alleen maar weekreflecties; 
1 wil het beknopter;
1 wil het niet verplicht stellen; 
1 wil zelf vorm geven aan de reflectie;
2 willen meer aandacht voor het schrijven; 
1 wil een perfect voorbeeld.

Wat zou je verder kwijt willen over het schrijven van reflectieverslagen?
26 studenten, waaronder bijna alle havisten, beantwoorden deze vraag. Het zijn vooral hartenkreten: 
korter (4x);
minder verdubbelingen (4x);
overzichtelijker (3x)
minder tijd kosten (3x);
begeleiding bij het schrijven van reflectieverslagen (3x);
Door telkens 1 student worden genoemd: 
niet verplicht, daadwerkelijk mijn ontwikkeling verder brengen, de verslagen moeten ook echt 
gelezen worden door de rayondocent, meer voor jezelf, meer in samenwerking met je mentor, perfect 
voorbeeldverslag. 
Vijf studenten zijn zeer benieuwd naar de nieuwe opzet.
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Bijlage 5   Analyse leesbaarheid

nr = niet retorisch reflectieverslag
r = retorisch reflectieverslag
    

nummer 
en naam 
stuDent

voor- 
opleiDing 

type verslag
aantal 
WoorDen

leesbaarHeiD

1 nr 2427 69,49

Annie 
Havo r 2315 72,59

-112 4,27%

2 nr 512 79,18

Annoes 
Mbo r 618 67,66

+ 106 -17,03%

3 nr 1076 61,96

Carli 
Havo r 637 68,11

-439 9,03%

4 nr 1052 61,55

Daiwy 
Mbo r 1309 76,79

+257 19,85%

5 nr 1686 68,66

Edie 
Mbo r 1602 78,75

-84 12,81%

6 nr 959 64,47

Elis 
Havo r 1193 67,62

+234 4,66%

7 nr 1120 68,64

Ella 
Mbo r 474 71,12

-646 3,49%

8 nr 593 69,21
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nummer 
en naam 
stuDent

voor- 
opleiDing 

type verslag
aantal 
WoorDen

leesbaarHeiD

Fabiola 
Havo r 677 65,11

+84 -6,30%

9 nr 3028 74,6

Hieke 
Mbo r 719 78,68

-2309 5,19%

10 nr 536 67,58

Jannus 
Mbo r 832 72,57

+296 6,88%

11 nr 539 74,75

Joke 
Havo r 716 72,93

+177 -2,50%

12 nr 875 73,45

Kik
Mbo r 698 63,81

-177 -15,11%

13 nr 588 49,06

Lenie 
Mbo r 1853 51,11

+1265 4,01%

14 nr 713 66,46

Leonine 
Havo r 383 76,71

-330 13,36%

15 nr 1814 70,62

Lian 
Mbo r 874 69,37

-940 -1,80%

16 nr 1553 70,3

Lisa 
Mbo r 1240 69,97

-313 -0,47%
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nummer 
en naam 
stuDent

voor- 
opleiDing 

type verslag
aantal 
WoorDen

leesbaarHeiD

17 nr 539 67,69

Lies 
Vwo r 1201 70,05

+662 3,37%

18 nr 1084 59,32

Lotta 
Havo r 710 68,03

-374 12,80%

19 nr 284 79,73

Mara 
Mbo r 782 77,35

+498 -3,08%

20 nr 1046 74,19

Marco 
Vwo r 712 73,28

-334 -1,24%

21 nr 1071 60,21

Marie 
Havo r 643 71,59

-428 15,90%

22 nr 426 55,31

Merel 
Havo r 1000 63,07

+574 12,30%

23 nr 904 71,87

Marja 
Havo r 1122 71,27

+218 -0,84%

24 nr 1239 72,73

Marjo 
Havo r 1107 82,02

-132 11,33%

25 nr 1360 66,14
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nummer 
en naam 
stuDent

voor- 
opleiDing 

type verslag
aantal 
WoorDen

leesbaarHeiD

Maria 
Havo r 1261 76,18

-99 13,18%

26 nr 885 70,71

Marjol 
Havo r 702 71,33

-183 0,87%

27 nr 958 66,2

Marlou 
Havo r 803 65,53

-155 -1,02%

28 nr 542 68,26

Merci 
Havo r 1745 59,95

+1203 -13,86%

29 nr 667 63,85

Natalja 
Mbo r 916 59,98

+249 -6,45%

30 nr 886 70,37

Nanke 
Havo r 1134 73,73

+248 4,56%

31 nr 980 62,34

Petra 
Mbo r 596 73,31

-384 14,96%

32 nr 484 57,7

Sanne 
Havo r 426 65,1

-58 11,37%

33 nr 751 75,13

Suzie 
Mbo r 616 74,26

-135 -1,17%
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nummer 
en naam 
stuDent

voor- 
opleiDing 

type verslag
aantal 
WoorDen

leesbaarHeiD

34 nr 738 74,81

Tina 

Mbo r 2691 79,87

n

+1953 6,34%

35 nr 706 72,13

Wia 
Mbo r 823 72,83

+117 0,96%
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Bijlage 6   Analyse pabotaal en basisschooltaal

nr = niet retorisch reflectieverslag
r = retorisch reflectieverslag

nummer 
en naam 
stuDent

voor- 
opleiDing 

type 
verslag

pabotaal
basis 
scHool 
taal

basis 
scHool 
taal  
restgroep

1 nr 3,06 14,7 1,82

Annie 
Havo r 4,78 19,12 0,44

35,98% 23,12% -313,64%

2 nr 7,51 15,32 0,87

Annoes 
Mbo r 10,4 15,84 0,25

27,79% 3,28% -248,00%

3 nr 4,87 13,55 0,39

Carli 
Havo r 4,27 11,01 0,22

-14,05% -23,07% -77,27%

4 nr 8,49 9,93 0

Daiwy
Mbo r 2,71 10,48 1,13

-213,28% 5,25% +

5 nr 5,96 12,18 1,55

Edie 
Mbo r 5,08 12,04 0,54

-17,32% -1,16% -187,04%

6 nr 5,75 15,89 0,45

Elis 
Havo r 6,67 17,58 0,97

13,79% 9,61% 53,61%

7 nr 3,61 14,95 0

Ella 
Mbo r 8,28 14,11 0,31

56,40% -5,95% +

8 nr 7,21 12,69 0
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stuDent
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opleiDing 

type 
verslag

pabotaal
basis 
scHool 
taal

basis 
scHool 
taal  
restgroep

Fabiola 
Havo r 10,28 13,49 0,64

29,86% 5,93% +

9 nr 5,61 10,36 0,05

Hieke 
Mbo r 7,95 15,31 0

29,43% 32,33% -100,00%

10 nr 9,47 11,98 0

Jannus 
Mbo r 8,01 13,7 0,18

-18,23% 12,55% +

11 nr 4,67 15,66 0

Joke 
Havo r 5,19 11,41 0,41

10,02% -37,25% +

12 nr 5,83 12,62 0

Kik 
Mbo r 5,36 12,88 0,21

-8,77% 2,02% +

13 nr 10,12 14,32 0

Lenie 
Mbo r 11,49 12,76 0,32

11,92% -12,23% +

14 nr 9 11,51 0

Leonine 
Havo r 5,2 13,38 0

-73,08% 13,98% 0,00%

15 nr 5,59 10,86 0,08

Lian 
Mbo r 5,68 11,04 0,16

1,58% 1,63% 50,00%

16 nr 7,38 11,53 0
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stuDent

voor- 
opleiDing 

type 
verslag

pabotaal
basis 
scHool 
taal

basis 
scHool 
taal  
restgroep

Lisa 
Mbo r 3,6 10,79 0

-105,00% -6,86% 0,00%

17 nr 7,88 10,6 0

Lies 
Vwo r 7,67 15,97 0,5

-2,74% 33,63% +

18 nr 9,52 12,83 0

Lotta 
Havo r 8,84 20,04 1,51

-7,69% 35,98% +

19 nr 6,12 11,73 0

Mara
Mbo r 6,36 9,27 1,45

3,77% -26,54% +

20 nr 5,69 11,38 0,57

Marco 
Vwo r 8,3 8,51 0

31,45% -33,73% -100,00%

21 nr 7,5 11,73 0

Marie 
Havo r 2,11 22,54 0

-255,45% 47,96% 0,00%

22 nr 12,79 14,81 0

Merel 
Havo r 11,82 8,9 0,14

-8,21% -66,40% +

23 nr 6,07 8,73 0,15

Marja 
Havo r 4,23 17,33 0

-43,50% 49,62% -100,00%

24 nr 5,26 12,43 0,34
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en naam 
stuDent

voor- 
opleiDing 

type 
verslag

pabotaal
basis 
scHool 
taal

basis 
scHool 
taal  
restgroep

Marjo 
Havo r 4,81 10,25 0,51

-9,36% -21,27% 33,33%

25 nr 6,99 14,52 0

Maria 
Havo r 3,04 10,18 0

-129,93% -42,63% 0,00%

26 nr 1,64 13,09 1,47

Marjol 
Havo r 2,4 11,42 1,00

31,67% -14,62% -47,00%

27 nr 8,3 11,64 0

Marlou 
Havo r 10,55 8,3 0

21,33% -40,24% 0,00%

28 nr 3,55 15,85 2,19

Merci 
Havo r 8,97 11,03 0,68

60,42% -43,70% -222,06%

29 nr 5,47 10,53 0,42

Natalja 
Mbo r 4,17 14,2 3,7

-31,18% 25,85% 88,65%

30 nr 8,32 10,53 0

Nanke 
Havo r 7,81 12,76 0

-6,53% 17,48% 0,00%

31 nr 7,71 12,08 0,29

Petra
Mbo r 4,84 13,08 0,24

-59,30% 7,65% -20,83%

32 nr 7,4 17,16 0
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en naam 
stuDent

voor- 
opleiDing 

type 
verslag

pabotaal
basis 
scHool 
taal

basis 
scHool 
taal  
restgroep

Sanne
Havo r 8,39 12,94 0,35

11,80% -32,61% 100,00%

33 nr 3,49 17,05 0,19

Suzie 
Mbo r 4,02 12,06 0,24

13,18% -41,38% 20,83%

34 nr 7,25 10,14 2,07

Tina 
Mbo r 4,37 16,5 0,33

-65,90% 38,55% -527,27%

35 nr 5,64 8,14 0,21

Wia 
Mbo r 5,13 9,03 0

-9,94% 9,86% -100,00%
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Bijlage 7   Analyse strategieën

nr = niet retorisch reflectieverslag
r = retorisch reflectieverslag
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1 nr 18,34 12,35 2,41 0,65

Annie 
Havo r 15,16 10,44 3,02 1,62

-20,98% -18,30% 20,20% 59,88%

2 nr 25,14 8,09 2,02 0,58

Annoes 
Mbo r 16,09 9,16 0,99 1,73

-56,25% 11,68% -104,04% 66,47%

3 nr 22,76 9,61 4,21 0,93

Carli 
Havo r 26,07 13,71 4,49 0,22

12,70% 29,91% 6,24% -322,73%

4 nr 16,98 11,94 1,44 0,58

Daiwy 
Mbo r 21,98 12,97 1,69 0,56

22,75% 7,94% 14,79% -3,57%

5 nr 22,37 7,69 3,02 0,69

Edie 
Mbo r 17,31 12,31 2,68 0,98

-29,23% 37,53% -12,69% 29,59%

6 nr 19,82 11,2 3,18 1,06

Elis 
Havo r 16,85 12,36 2,67 0,73

-17,63% 9,39% -19,10% -45,21%

7 nr 18,04 9,54 3,87 0,77

Ella 
Mbo r 15,03 13,19 3,07 1,84

-20,03% 27,67% -26,06% 58,15%
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8 nr 23,88 11,19 1,24 0,5

Fabiola 
Havo r 18,84 8,57 3 0,43

-26,75% -30,57% 58,67% -16,28%

9 nr 21,38 8,48 2,78 0,52

Hieke 
Mbo r 15,9 13,32 5,77 0,6

-34,47% 36,34% 51,82% 13,33%

10 nr 22,28 11,14 3,06 0,28

Jannus 
Mbo r 18,86 8,54 5,34 0,71

-18,13% -30,44% 42,70% 60,56%

11 nr 21,98 10,44 1,92 1,1

Joke 
Havo r 14,94 6,64 1,45 1,45

-47,12% -57,23% -32,41% 24,14%

12 nr 21,2 9,71 1,94 0,81

Kik
Mbo r 16,74 13,52 3,22 0,86

-26,64% 28,18% 39,75% 5,81%

13 nr 18,02 9,14 1,23 0,99

Lenie 
Mbo r 16,32 6,66 1,58 1,03

-10,42% -37,24% 22,15% 3,88%

14 nr 13,81 13,6 3,14 1,26

Leonine 
Havo r 13,01 7,43 6,32 0,37

-6,15% -83,04% 50,32% -240,54%

15 nr 21,87 7,95 1,97 0,47
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Lian 
Mbo r 19,97 10,06 3,41 0,49

-9,51% 20,97% 42,23% 4,08%

16 nr 17,62 11,72 2,12 0,37

Lisa 
Mbo r 14,73 12,88 3,02 0,23

-19,62% 9,01% 29,80% -60,87%

17 nr 16,58 9,24 2,99 1,09

Lies 
Vwo r 17,23 12,2 2,01 1,13

3,77% 24,26% -48,76% 3,54%

18 nr 18,07 11,17 1,66 0,55

Lotta 
Havo r 17,03 11,42 2,37 0,65

-6,11% 2,19% 29,96% 15,38%

19 nr 26,02 7,65 1,53 0

Mara 
Mbo r 13,82 13,82 2,91 0,18

-88,28% 44,65% 47,42% +

20 nr 20,91 10,38 2,99 0,28

Marco 
Vwo r 18,05 10,58 3,32 0,62

-15,84% 1,89% 9,94% 54,84%

21 nr 18,83 8,19 3 0,41

Marie 
Havo r 15,73 8,92 1,17 0,7

-19,71% 8,18% -156,41% 41,43%

22 nr 19,19 5,72 2,02 0,34

Merel 
Havo r 20,58 10,29 0,97 0,56

6,75% 44,41% -108,25% 39,29%
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23 nr 21,6 9,76 4,29 0,44

Marja 
Havo r 15,87 8,99 2,78 0,53

-36,11% -8,57% -54,32% 16,98%

24 nr 21,84 6,05 2,8 0,22

Marjo 
Havo r 18,48 12,66 3,54 1,01

-18,18% 52,21% 20,90% 78,22%

25 nr 22,69 8,6 2,04 0,43

Maria 
Havo r 19,65 10,18 1,64 1,4

-15,47% 15,52% -24,39% 69,29%

26 nr 20,46 10,31 3,44 0,65

Marjol 
Havo r 17,43 10,82 2,2 0,4

-17,38% 4,71% -56,36% -62,50%

27 nr 19,94 9,02 2,47 1,16

Marlou 
Havo r 16,61 9,52 4,33 0,35

-20,05% 5,25% 42,96% -231,43%

28 nr 15,85 8,74 2,73 0,55

Merci 
Havo r 16,41 10,17 3,16 0,68

3,41% 14,06% 13,61% 19,12%

29 nr 21,47 10,74 2,53 0,84

Natalja 
Mbo r 13,12 9,88 2,78 0,15

-63,64% -8,70% 8,99% -460,00%

30 nr 20,71 8,15 1,87 1,02
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Nanke 
Havo r 14,45 10,68 2,73 0,65

-43,32% 23,69% 31,50% -56,92%

31 nr 22,65 8,15 1,46 0,29

Petra 
Mbo r 19,85 13,8 3,15 0

-14,11% 40,94% 53,65% -100,00%

32 nr 13,31 8,38 1,68 0

Sanne 
Havo r 9,79 8,74 4,2 0,7

-35,96% 4,12% 60,00% +

33 nr 19,57 11,63 3,49 0,97

Suzie 
Mbo r 20,57 11,58 2,6 0,47

4,86% -0,43% -34,23% -106,38%

34 nr 14,08 8,9 2,48 0,62

Tina 
Mbo r 14,92 11,37 2,46 0,77

5,63% 21,72% -0,81% 19,48%

35 nr 24,01 12,73 2,09 1,46

Wia 
Mbo r 21,77 8,67 2,12 0,71

-10,29% -46,83% 1,42% -105,63%
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Bijlage 9   Enquête achteraf

Enquête reflectieverslagen nieuwe stijl - 2 november 2005 
Naam student: 

Wil je de onderstaande vragen zo uitgebreid mogelijk beantwoorden? Probeer vooral verschillen aan te 
geven tussen het schrijven van het reflectieverslag nieuwe stijl en de vorige reflectieverslagen. Stuur de 
enquête zo snel mogelijk, uiterlijk 13 november a.s., per mail naar i.pauw@kpz.nl
  
Reflecteren
1. Wat versta je onder reflecteren?
2. Zie je verschillen tussen reflecteren, evalueren en beoordelen? Zo ja, toelichten.
3. Kun je nu beter reflecteren?
4. Vind je reflecteren van belang voor je ontwikkeling? In welk opzicht?
5. Heb je bepaalde hulpmiddelen nodig bij het reflecteren? Zo ja, wat dan bijvoorbeeld?
Reflectieverslag
6. Wat versta je onder een reflectieverslag?
7. Wat is het doel van het schrijven van een reflectieverslag?
8. Heb je dat doel ook bereikt? Waarom wel? Waarom niet?
9. Vind je het schrijven van een reflectieverslag (nieuwe stijl) zinvol? Graag toelichten.
10. Hoeveel tijd heeft het schrijven van het reflectieverslag nieuwe stijl je gekost? 
11. Is de inhoud van je verslag veranderd? Is dat een verbetering?
12. Is de opbouw van je verslag veranderd? Is dat een verbetering?
13. Is je taalgebruik veranderd? Is dat een verbetering?
14. Is de publieksgerichtheid veranderd? Is dat een verbetering?
15. Uit de vorige enquête komt naar voren dat veel studenten bezwaar maken tegen de vragen en 
hulpvragen in het reflectiedocument. Bij het reflectieverslag nieuwe stijl heb je geen hulpvragen gekregen. 
Vond je dat prettig of juist lastig? Graag toelichten.
16. Uit de vorige enquête komt naar voren dat veel studenten meer diepgang in de reflectieverslagen 
willen. Is het je gelukt meer diepgang te bereiken in het reflectieverslag nieuwe stijl? Waarom wel? 
Waarom niet?
17. Uit de vorige enquête komt naar voren dat veel studenten willen dat herhaling en dubbel werk in 
reflectieverslagen vermeden wordt. Is dat gelukt in het reflectieverslag nieuwe stijl? Waarom wel? Waarom 
niet?
18. Zou je door willen gaan met het schrijven van reflectieverslagen nieuwe stijl? Waarom wel? Waarom 
niet?

Wat zou je nog verder kwijt willen over het reflecteren en het schrijven van reflectieverslagen? 
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Bijlage 10   Analyse enquête achteraf

Analyse van de antwoorden op de enquêtevragen

1. Wat versta je onder reflecteren?
14 studenten zijn van mening dat reflecteren al dan niet kritisch terugkijken is;
17 studenten vinden dat reflecteren nadenken is; 
4 combineren beide aspecten;
1 student noemt duidelijk op papier zetten; 
1 uitleggen.
Commentaar: 21 studenten benoemen het nadenken.

2. Zie je verschillen tussen reflecteren, evalueren en beoordelen? Zo ja, toelichten.
Iedereen ziet verschillen. Reflecteren en evalueren liggen volgens de meeste studenten dicht bij elkaar. 
Reflecteren gebeurt over een langere periode, evalueren na een enkele les of dag. Bij beoordelen verwijzen 
veel studenten naar cijfers.

kritisch 
terugkijken

nadenken combinatie 
terugkijken 

en nadenken

opschrijven uitleggen
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3. Kun je nu beter reflecteren?
29 vinden dat ze beter kunnen reflecteren;
2 studenten vinden van niet; 
3 vinden dat er niet veel veranderd is (voor mijn gevoel is er niet veel veranderd); 
4 aarzelen of het beter is (Wat is beter? Het kan altijd beter; anders, maar is dat ook beter?).
Studenten die vinden dat ze beter kunnen reflecteren geven o.a. de volgende toelichting: 
Ik kan beter reflecteren, omdat ik nu meer weet van de inhoud van het reflecteren (4 x); Ik denk beter na 
(4 x); Ik ben beter in staat de belangrijke punten op te schrijven en de onzin verhalen erom heen weg te 
laten (2x);
Telkens door 1 student wordt genoemd: het is makkelijker, het is leuker, het geeft een beter gevoel, het 
is vrijer.
Commentaar: Er is geen duidelijke relatie met de vooropleiding te zien, er zijn 5 mbo’ers en 3 havisten en 
1 vwo’er die (licht) negatief zijn.
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4. Vind je reflecteren van belang voor je ontwikkeling? In welk opzicht?
36 studenten vinden reflecteren belangrijk; 
2 geven aan dat ze het niet belangrijk vonden, maar bij de nieuwe werkwijze wel. 
Als toelichting wordt genoemd: 
reflecteren levert nieuwe inzichten op (5x);
je gaat meer nadenken (5x);
je wordt je meer bewust (4x); 
terugkijken naar je handelen (4x); 
leren van fouten en van goede dingen (2x); 
tijd nemen voor jezelf (1x); 
pas op de plaats (1x); 
stilstaan bij ervaringen (2x);
op de hoogte komen van je eigen ontwikkeling (1x);
goed voor je ontwikkeling als leerkracht (1x); 
hoe je je verder kunt ontwikkelen (2x);
inzicht in je eigen ontwikkeling (1x); 
terugdenken (1x). 
Twee studenten hebben bezwaar tegen het schriftelijk reflecteren (vermoeiend, dan wel liever mondeling), 
1 noemt de hulpvragen dirigerend en 1 vindt dat juist het op papier zetten meer helderheid en duidelijkheid 
geeft.
Commentaar: In de vorige enquête vonden 7 havisten het reflecteren wel belangrijk, maar niet op de 
huidige manier. Nu vinden alle 38 studenten het belangrijk.

 

ja nee
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5. Heb je bepaalde hulpmiddelen nodig bij het reflecteren? Zo ja, wat dan bijvoorbeeld?
2 geven geen en 1 een onduidelijk antwoord;
9 zeggen niets nodig te hebben, maar voegen dan bijvoorbeeld toe: mijn geheugen, gedachten, omschrijving 
van reflecteren;
2 studenten willen graag een voorbeeldreflectie;
9 willen graag richtlijnen voor het verslag;
3 studenten hebben de omschrijving van reflecteren als hulpmiddel gebruikt; 
7 studenten verwijzen naar aantekeningen (van de lessen, evaluaties, pop);
4 naar theorie;
1 naar de reflectielessen.
Commentaar: Deze vraag is voor studenten lastig. Ze hebben moeite met het begrip hulpmiddelen.

6. Wat versta je onder een reflectieverslag?
24 studenten verwerken in hun antwoord de term verslag. 
Daarnaast komen variaties voor als samenvatten, verzameling gedachten, beschrijving, notitie, op papier 
zetten (5x), stukje tekst of stukje, verwoorden, vastleggen en waarom je dingen gedaan hebt.
Commentaar: Er is niemand die een mooie omschrijving presenteerd.

7. Wat is het doel van het schrijven van een reflectieverslag?
13 studenten noemen het komen tot (nieuwe) inzichten; 
4 vinden het doel kritisch terugkijken; 
4 worden zich bewust van hun ontwikkeling; 
4 noemen werkpunten; 
2 nadenken;
2 gedachten ordenen/verwoorden; 
2 noemen het informeren van de rayondocent; 
2 x het geven van een beeld van het eigen handelen; 
1 wil stil staan bij zichzelf; 
1 noemt het een pas op de plaats maken; 
telkens 1 keer wordt genoemd: ontwikkelen tot goede leerkracht; betere manieren vinden om het nog 
beter te doen; hoe je je doel gaat bereiken.
Commentaar: In de nieuwe omschrijving wordt als doel het komen tot (nieuwe) inzichten genoemd. 13 
noemen dit ook als doel.
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8. Heb je dat doel ook bereikt? Waarom wel? Waarom niet?
29 studenten vinden dat ze hun doel bereikt hebben. 
3 houden een slag om de arm: tot op zekere hoogte hebben ze het doel bereikt; 
1 vindt dat hij zijn doel nog niet heeft behaald; 
1 wil een nieuw verslag schrijven; 
1 wil graag een reactie van iemand op het verslag
1 student geeft geen duidelijk antwoord.
Commentaar: De score van 29 studenten die vinden dat ze hun doel bereikt hebben, is een hoge score.
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9. Vind je het schrijven van een reflectieverslag (nieuwe stijl) zinvol? Graag toelichten.
34 studenten vinden het zinvol. 
1 student vindt het moeilijker dan het oude reflectieverslag, omdat ze de hulpvragen miste; 
1 geeft een onduidelijk antwoord 
1 vindt het weliswaar nu zinvoller, maar nog steeds zinloos. 
Bij de toelichting wordt bij de studenten die het zinvol vinden gezegd: 
toch liever mondeling (2x);
het is meer een verslag van mezelf (5 x); 
geen invulling van vragen die door een ander zijn bedacht, maar wat ik zelf belangrijk vind (6x), 
ik ben meer gaan nadenken (5x);
nuttig (2x). 
Enkele losse opmerkingen zijn: fijn, het is voor mezelf interessanter, het is een lekker leesverhaal, het ziet 
er veel beter uit, ik ga er nu echt voor zitten, ik had meer vrijheid, ik krijg de kern te pakken, levert veel 
op, ik ga er dieper op in, ik zie er minder tegen op, ik weet beter wat reflecteren is.
Commentaar: Veel studenten vinden het zinvol.

zinvol moeilijker onduidelijk 
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10. Hoeveel tijd heeft het schrijven van het reflectieverslag nieuwe stijl je gekost?
3 studenten geven aan er ongeveer 20 minuten mee bezig te zijn geweest; 
11 noemen een half uur; 
5 zeggen 45 minuten; 
7 een uur; 
3 ongeveer 1,5 uur 
en 6 tussen de 2 en 3 uur. 
3 studenten hebben geen tijdsaanduiding genoemd. 
4 studenten vermelden uit zichzelf dat het schrijven van dit verslag minder tijd kostte, 
1 student vindt juist dat ze er meer tijd aan heeft besteed. 
5 studenten geven aan dat het nadenken erover meer tijd heeft gekost.
Commentaar: Het loopt uiteen van 20 minuten tot 3 uur. Er is geen duidelijk verband met de 
vooropleiding. 

20 min. 30 min. 45 min. 1 uur 1,5 uur 2-3 uur onduidelijk



 

261

11. Is de inhoud van je verslag veranderd? Is dat een verbetering?
32 zijn van mening dat de inhoud is veranderd en 31 vinden dit een verbetering. 
6 studenten geven aan dat de inhoud niet echt veranderd is; 
2 vinden dat het verslag nu wel beknopter is;
2 vinden dat de vorm veranderd is;
1 geeft geen toelichting; 
1 student beantwoordt de vraag onduidelijk; 
Verbetering:
6 studenten vinden het persoonlijker geworden en niet meer het beantwoorden van vragen; 
het gaat dieper (5x);
meer naar de kern (2x);
er is beter over nagedacht (4x);
het is beknopter (3x);
ook leerlingen komen er nu in voor (1x);
het is specifieker (2x);
ik neem nu zelf de leiding bij het schrijven (1x);
geen kruising meer tussen reflectie en evaluatie (2x);
meer waaromvragen (2x);
meer onderbouwd (1x);
duidelijker (1x);
1 student kan zich nog niet vinden in de nieuwe vorm omdat ze te veel wil vertellen. 
1 student geeft geen toelichting.
Commentaar: Ze zijn over het algemeen tevreden over de inhoud.

 

beknopter vorm 
veranderd

geen 
toelichting

onduidelijk inhoud 
veranderd
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12. Is de opbouw van je verslag veranderd? Is dat een verbetering?
34 studenten vinden dat de opbouw veranderd is; 
4 studenten vinden dat de opbouw niet veranderd is, omdat ze altijd al in een verhalende vorm 
schrijven; 
Voor 1 student is dat geen verbetering: ze vindt het chaotisch; 
een andere student twijfelt of ze het wel goed gedaan heeft. 
De overige 32 zijn positief. 
De redenen zijn divers: 
3 studenten vinden dat ze sneller tot de kern komen; 
3 vinden het verslag duidelijker; 
3 vinden dat ze een mooi doorlopend verhaal hebben geschreven; 
3 zijn begonnen met de werkpunten te benoemen;
2 vinden dat er minder herhalingen in staan; 
3 studenten verwijzen naar het gebruik van inleiding, kern en afsluiting;
4 studenten melden dat ze niet meer zo hoefden te zoeken naar antwoorden op de vragen. 
De volgende opmerkingen worden telkens door 1 student genoemd: vrijheid, eigen stijl, eigen inzicht, 
geef zelf leiding, makkelijke manier van schrijven, ken nu de goede opbouw, kort en krachtig, denk meer 
na, minder zakelijk; 1 student geeft een onduidelijk antwoord.
Commentaar: Veel studenten vinden inderdaad dat de opbouw is veranderd.
 

opbouw niet veranderd opbouw veranderd
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13. Is je taalgebruik veranderd? Is dat een verbetering?
31 studenten vinden dat hun taalgebruik niet veranderd is, 
1 student twijfelt 
en 6 studenten schrijven dat hun taalgebruik wel veranderd is: minder zakelijk, beter doorgelezen, 
vaktermen verwerkt, volwassener. 
1 student vindt dat haar taalgebruik erop achteruit is gegaan, omdat ze nu geen vaktermen heeft gebruikt 
en in haar vorige verslagen wel.
Commentaar: Het is bijna onmogelijk om na 4 lessen van een uur het taalgebruik te veranderen.

14. Is de publieksgerichtheid veranderd? Is dat een verbetering?
De meeste studenten hebben de publieksgerichtheid niet veranderd (22). 
13 studenten schrijven nu publieksgerichter; het verslag is daardoor voor buitenstaanders beter te 
begrijpen (3x), het is heel bewust voor de rayondocent geschreven (1x). 
Daarnaast is er een aantal studenten dat het nu meer vanuit zichzelf schrijft, waardoor het duidelijker 
wordt voor henzelf en ook voor de lezer (4x);
2 studenten geven geen toelichting;
1 student schrijft het verslag nog steeds uitsluitend voor zichzelf;
2 studenten geven een onduidelijk antwoord. 
Commentaar: De dubbele publieksgroep blijft lastig.

taalgebruik niet 
veranderd

taalgebruik veranderdtwijfelt
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15. uit de vorige enquête komt naar voren dat veel studenten bezwaar maken tegen de vragen 
en hulpvragen in het reflectiedocument. Bij het reflectieverslag nieuwe stijl heb je geen 
hulpvragen gekregen. Vond je dat prettig of juist lastig? Graag toelichten.
De meeste studenten vonden dat prettig (33): geen onnodige herhalingen, meer vrijheid, geen verplichting 
meer, jouw verhaal, 
3 vonden het niet prettig 
en 1 heeft deze vraag niet beantwoord. 
Voor 1 student maakt het niet uit. 
De drie studenten die het niet prettig/lastig vonden, misten de hulpvragen, 1 heeft zelf vragen bedacht. 
Onder degenen die het prettig vonden om geen hulpvragen te hebben, zijn er 4 studenten die het lastig 
vonden om een begin te maken. 2 studenten hebben zelf hulpvragen afgeleid van de omschrijving, 1 
student schrijft dat hij nu meer moest nadenken over de inhoud.
Commentaar: Een zeer hoog percentage vindt het ontbreken van hulpvragen juist prettig. 

prettig niet prettig niet 
beantwoord

maakt niet uit
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16. uit de vorige enquête komt naar voren dat veel studenten meer diepgang in de 
reflectieverslagen willen. Is het je gelukt meer diepgang te bereiken in het reflectieverslag 
nieuwe stijl? Waarom wel? Waarom niet?
27 studenten geven zonder meer aan dat ze meer diepgang bereikt hebben; 
2 studenten vinden dat dat niet gelukt is;
8 studenten aarzelen: 3 vinden het moeilijk om dat over zichzelf te zeggen; 3 vonden dat er al wel diepgang 
in zat en 1 is nog niet tevreden over het resultaat en 1 student geeft aan dat er in de vorige verslagen te veel 
diepgang was, nu is het verslag korter en krachtiger; 1 student heeft de vraag niet beantwoord. 
Studenten geven bij diepgang aan: 
wat voor mij belangrijk was (6x); 
dieper nadenken (5x); 
waarom-vragen verwerkt (4x); 
bewuster en specifieker (3x); 
dieper ingegaan op theorie en achtergrond (2x); 
meer gericht (1x); 
door de omschrijving (1x); 
meerdere kanten bekeken (1x).
Commentaar: 27 studenten vinden dat ze meer diepgang hebben bereikt, dat is een hoge score.

 

meer 
diepgang

niet twijfelen niet 
beantwoord
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17. uit de vorige enquête komt naar voren dat veel studenten willen dat herhaling en dubbel 
werk in reflectieverslagen vermeden wordt. Is dat gelukt in het reflectieverslag nieuwe stijl? 
Waarom wel? Waarom niet?
34 studenten vinden dat er geen herhalingen in het reflectieverslag zit. 
1 student vindt het opschrijven al een herhaling; 
1 vindt dat er wel herhaling in het verslag zit, 
2 studenten willen hier nog geen antwoord opgeven, dat kan pas na afloop van een periode.
Herhalingen worden nu voorkomen doordat je zelf je eigen verhaal maakt (10x); 
geen hulpvragen meer hebt (17x); 
specifieker kunt zijn (2x); 
meer na kunt denken (1x); 
meer vrijheid hebt (1x).
Commentaar: Bijna iedereen vindt dat de herhalingen verdwenen zijn. 

 

geen 
herhalingen

schrijven is 
herhalen

wel 
herhalingen

geen 
antwoord
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18. Zou je door willen gaan met het schrijven van reflectieverslagen nieuwe stijl? Waarom wel? 
Waarom niet?
33 studenten geven zonder meer aan dat ze door willen gaan met het schrijven van reflectieverslagen 
nieuwe stijl.
1 blijft volhouden dat het dubbel werk is; 
2 willen voor zich zelf wel richtlijnen hebben; 
voor 1 student maakt het niet uit; 
1 mist de hulpvragen.
Motieven om door te gaan zijn: prettige werkwijze (6x); 
positieve ervaring (3x); 
fijner werken (3x); 
goed bevallen (1x); 
makkelijker en leuker (1x), 
meer diepgang (3x); 
levert meer op; 
duidelijker; 
meer je eigen ding, 
meer voldoening (1x) 
een echt verhaal en geen invultabel; 
kritischer (2x); 
meer nadenken (2x); 
meer met mijn eigen ontwikkeling bezig; 
meer inzicht; 
meer duidelijkheid
Commentaar: 33 studenten willen doorgaan met het schrijven van retorische reflectieverslagen1. 

 

(1)    Veel studenten hebben aan de leiding gevraagd of ze door mochten gaan met het schrijven 
van “reflectieverslagen nieuwe stijl”. Die toestemming hebben ze gekregen.

doorgaan dubbel werk richtlijnen maakt niet uit mist 
hulpvragen
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Wat zou je nog verder kwijt willen over het reflecteren en het schrijven van 
reflectieverslagen?
23 studenten maken hier gebruik van, vooral havisten. 
Enkele reacties zijn: bedankt (3x), zinvolle cursus (2x), leuk, fijne ervaring, prettig, interessant en 
leerzaam, prima idee, nuttig. 
1 student geeft aan dat je aan een retorisch reflectieverslag veel eerder begint, omdat de drempel bij die 
lastige hulpvragen zoveel hoger ligt. 
1 student verontschuldigt zich voor het feit dat ze soms wat negatief was, maar voor haar ziet ze het nut 
niet in van het schrijven van reflectieverslagen, toch doet ze mee. 
En 1 student vindt dat een aantal zeer gemotiveerde studenten niet kon meedoen, omdat er studenten 
waren die meededen voor het geld.
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Welsprekend(heid), 33, 34, 35, 36, 41, 46, 49, 116
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Wereldbeeldaspecten, 46, 49, 105, 115, 125, 142, 155, 157, 190
Wereld-in-woorden, 46, 47, 49, 82, 94
Woordkeuze, 110, 115, 116, 117, 120, 123, 139, 143, 147, 208
Woordlengte, 118, 119, 120
Woordlijst, 30, 116, 140, 144, 145, 151, 175

z
Zelfreflectie, 56, 70
Zinsbouw, 110, 115, 116, 117, 120, 123, 126, 139, 143, 145, 147, 161, 162, 164, 183, 208
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Samenvatting

De kunst van het navelstaren. 
De didactische implicaties van de retorisering van de reflectieverslagen op de pabo. 

Een exploratieve studie.
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Elke lerarenopleiding in Nederland besteedt aandacht aan het reflecteren. Ook op de Katholieke Pabo 
Zwolle is in 2002 het reflecteren ingevoerd in het curriculum. Uit onvrede met en verbazing over de 
wijze waarop studenten hun reflectieverslagen schreven, heb ik als centrale vraag van mijn onderzoek 
geformuleerd: hoe kan ik het schrijven van reflectieverslagen door pabostudenten op een hoger niveau 
brengen? 
De beantwoording van deze centrale vraag vereist de voorafgaande beantwoording van een drietal 
deelvragen:
1. Wat is reflecteren? 
2. Wat zijn de kenmerken van een reflectieverslag?
3. Hoe ziet een tentatieve didactiek van het schrijven van reflectieverslagen eruit?

Op grond van een zeer nauwkeurige retorische analyse van het taalgebruik van bestaande omschrijvingen 
van reflecteren presenteer ik als antwoord op mijn eerste deelvraag een voor de onderwijspraktijk van 
de lerarenopleiding bruikbare omschrijving:  Reflecteren is nadenken over wat je op wat voor manier 
gedaan hebt in onderwijsleersituaties en waarom je dat op deze manier gedaan hebt, met het doel 
tot (nieuwe) inzichten te komen; inzichten in/over jezelf en je eigen leren en ontwikkeling, in relatie 
tot de maatschappij waarin je leeft; inzichten in/over je leerlingen en hun leren en ontwikkeling in 
relatie tot de maatschappij waarin je leeft; inzichten die handvatten bieden voor verbetering.

De beantwoording van de tweede deelvraag Wat zijn de kenmerken van een reflectieverslag? leidt 
mij tot een grondige excursie naar aspecten van klassieke en moderne (communicatieve) retorica. Ik 
heb het verslag geïnterpreteerd als de weergave van een denkproces n.a.v. een gebeurtenis of een reeks 
gebeurtenissen, met een strakke opbouw en een professioneel taalgebruik, dat zich manifesteert in 
woordkeuze, zinsbouw, gebruik van narratieve (c.q. expressieve), argumentatieve en deliberatieve 
verbale strategieën. Voor het reflectieverslag leidt dat tot een opbouw die, naast de gebruikelijke 
structuurelementen opening, inleiding, samenvatting en conclusie, als kern een drietal elementen bevat: 
de weergave van een gebeurtenis of reeks gebeurtenissen in de klas in de vorm van een vertelling, de 
weergave van het commentaar op elementen uit die gebeurtenis(sen), en het ontwerpen van een scenario 
voor toekomstige activiteiten. Als ideaalmodel schets ik het narratieve essay. 

Een student moet leren reflecteren in de zin van zorgvuldig en levendig vertellen wat er gebeurd is 
in de klas, commentaar leveren op opvallende elementen uit die gebeurtenis en plannen maken voor 
de toekomst, een scenario. Om die vaardigheden aan te leren heb ik een tentatieve didactiek voor het 
schrijven van reflectieverslagen ontwikkeld die gebaseerd is op twee pijlers: de narratieve strategie en de 
argumentatieve strategie. Inventiotechnieken zijn essentieel hierbij. Vertelling, commentaar en scenario 
zijn niet lineair geschakeld, ik gebruik hiervoor de metafoor van de cakewalk die ook van toepassing is 
op de retorische taken inventio, dispositio en elocutio bij de constructie van het uiteindelijke resultaat: 
het reflectieverslag.
Essentieel in de ontworpen  didactiek is de taak van de docent. 

In hoofdstuk 1 formuleer ik het thema en de achtergronden van mijn onderzoek. Het schrijven van 
reflectieverslagen acht ik van groot belang voor de student vanwege het ontwikkelen van een professionele 
identiteit, inclusief het ontwikkelen van een professionele taal. 
De communicatieve retorica vormt het kader van mijn onderzoek, waarbij ik dramaturgie opvat als een 
subdiscipline van de retorica, aangevuld met elementen uit de literatuurwetenschap.
Ondanks de maatschappelijke aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en het grote belang van 
reflecteren, is er weinig onderzoek gedaan naar het effect van reflecteren en naar de feitelijke praktijk van 
reflecteren. Dat laatste mag blijken uit de verwarring t.a.v. de omschrijving van reflecteren, waarin mijn 
onderzoek helderheid wil scheppen en op grond waarvan het curriculum aangepast kan worden. Mijn 
onderzoeksobject benader ik op vakspecifieke wijze middels de retorica met nadruk op het taalgebruik.

In hoofdstuk 2 schets ik het theoretisch kader van de retorica in de zin van de wetenschap en kunde 
van de constructie van teksten. De retorica levert mij de werktuigen waarmee ik reflectieverslagen 
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kan beschrijven, analyseren en categoriseren, en waarmee ik een prescriptief model kan construeren. 
Voor mijn doel zijn twee klassieke retorici van belang: Isocrates en Quintilianus. Mede op basis van de 
Institutio Oratoria van Quintilianus beschrijf ik drie taken van de redenaar: de inventio: het verzamelen 
van materiaal; de dispositio: het ordenen van dit materiaal en een opbouw maken en elocutio: het kiezen 
van de juiste formulering. In navolging van Quintilianus toets ik mijn theorie in de praktijk. In de 
klassieke retorica zijn drie richtingen te onderscheiden: retorica als leer van de argumentatie, als leer van 
de stilistiek en als leer van de communicatie. In hedendaagse aanpassingen van de retorica, de nieuwe 
retorica, zijn die drie richtingen nog steeds herkenbaar. Ik opteer voor de brede opvatting van retorica, de 
communicatieve retorica die gekruist is met sociolinguïstiek.

In hoofdstuk 3 ontwikkel ik een didactisch bruikbare omschrijving van het begrip reflecteren. Hieronder 
versta ik een omschrijving die ingaat op wat reflecteren is, waarop gereflecteerd wordt, waartoe reflecteren 
dient en dus ook waarom we het reflecteren zo belangrijk vinden en hoe reflecteren onderwezen en geleerd 
kan worden en in welke vorm dat proces z’n neerslag krijgt. Ik verken op lerarenopleidingen gangbare 
omschrijvingen en concludeer dat deze niet voldoen aan mijn eisen, daarom verbreed ik mijn onderzoek 
naar internationale en naar minder recente bronnen. Reflecteren wordt algemeen gezien als een specifieke 
vorm van nadenken, ik bespreek de relatie tussen taal en denken, voor zover dat voor mijn omschrijving 
van reflecteren van belang is, waarbij taal een communicatief middel is, maar ook een middel om m.b.v. 
expressie en creativiteit een nieuwe werkelijkheid te creëren, een werkelijkheid die in de taalgemeenschap 
van de pabo bestaat en geaccepteerd wordt, en waarvoor een professionele taal noodzakelijk is. Deze 
brede verkenning levert mij uiteindelijk de bouwstenen op voor een tentatieve, voor de onderwijspraktijk 
bruikbare omschrijving van reflecteren.
Reflecteren is nadenken over wat je op wat voor manier gedaan hebt in onderwijsleersituaties en waarom 
je dat op deze manier gedaan hebt, met het doel tot (nieuwe) inzichten te komen; inzichten in/over jezelf 
en je eigen leren en ontwikkeling, in relatie tot je wereldbeeld; inzichten in/over je leerlingen en hun leren 
en ontwikkeling in relatie tot je wereldbeeld; inzichten die handvatten bieden voor verbetering. 
In de loop van het onderzoek wordt deze omschrijving nog op een enkel onderdeel gewijzigd.

In hoofdstuk 4 concentreer ik mij op de kenmerken van het reflectieverslag. Op grond van 
genretheoretische overwegingen concludeer ik dat het reflectieverslag een subgenre is binnen het genre 
verslag en de weergave is in verslagvorm van een denkproces dat we reflectie noemen waarin specifieke 
eisen gesteld worden aan retorische categorieën. De inhoud heeft betrekking op de aspecten uit de 
omschrijving: wat je gedaan hebt en hoe, met aandacht voor de situatie en de personages, waarom je het 
op deze manier gedaan hebt en welke lering je eruit trekt en dit alles in relatie met wereldbeeldaspecten. 
De doelstelling is tweeledig: tot nieuwe inzichten komen en de docent informeren over het leerproces 
van de student. De opbouw kent een vijfledige structuur. Het beoogd publiek is zowel de reflectant zelf 
als de begeleidende docent, wat betekent dat het gericht is op een lezer met minstens hbo-niveau. Het 
taalgebruik is efficiënt, professioneel, en laat een combinatie van verschillende nauwkeurig omschreven 
verbale strategieën zien; de nadruk ligt op de narratieve (c.q. expressieve) strategie, gecombineerd met de 
argumentatieve en deliberatieve strategie. 

In hoofdstuk 5 maak ik de vertaalslag van mijn descriptieve model voor reflectieverslagen naar het 
prescriptieve model als basis voor een korte serie van vier lessen die als eerste testcase moest dienen 
voor een retorisering van de reflectieverslaglegging. Voor aanvang van de lessen hebben studenten een 
reflectieverslag ingeleverd dat ze in een eerdere fase van de opleiding hebben geschreven en na afloop van 
de lessen hebben ze op basis van mijn prescriptieve model retorische reflectieverslagen geschreven. 
Beide typen verslagen heb ik geanalyseerd aan de hand van een door mij ontwikkeld analysemodel. 
De verschillen tussen de reflectieverslagen t.a.v. inhoud en opbouw bleken groot. De retorische 
reflectieverslagen voldeden bijna allemaal aan de door mij geformuleerde genretheoretische eisen van 
een reflectieverslag. Wel is er kwaliteitsverschil te zien in de mate waarin de eisen gerealiseerd worden. 
De retorische reflectieverslagen vertonen meer reflectieve momenten dan de niet-retorische verslagen en 
de studenten geven meer blijk van inzichten in/over over zichzelf en in/over hun leerlingen, die in de 
niet-retorische verslagen vrijwel ontbreken. Ik teken bij dit resultaat aan dat verschillen tussen beide 
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‘generaties’ reflectieverslagen weliswaar ook toegeschreven kunnen worden aan tal van andere factoren, 
maar dat toch in de nieuwe verslagen de eerste invloeden van de nieuwe didactiek aanwijsbaar zijn. 
Desondanks vindt verbreding en verdieping van de reflectie nog onvoldoende plaats. Die verbreding en 
verdieping zit hem in de perspectiefwisseling waardoor met andere ogen gekeken kan worden naar de 
situatie en invulling gegeven wordt aan wereldbeeldaspecten. In de omschrijving van reflecteren vervang 
ik het abstracte begrip ‘wereldbeeld’ door het toegankelijkere: ‘de maatschappij waarin je leeft’ om 
daarmee de verbreding en verdieping van de reflectie te vergroten. Dat levert de volgende aangepaste 
omschrijving op:
Reflecteren is nadenken over wat je op wat voor manier gedaan hebt  in onderwijsleersituaties 
en waarom je dat op deze manier gedaan hebt, met het doel tot (nieuwe) inzichten te komen: 
inzichten in/over jezelf, je eigen leren en ontwikkeling, in relatie tot de maatschappij waarin je 
leeft; inzichten in/over je leerlingen en hun leren en ontwikkeling in relatie tot die maatschappij; 
inzichten die handvatten bieden voor verbetering.
Een verdere uitbouw en implementatie van de nieuwe didactiek is nodig. Daarnaast moet er veel meer 
aandacht zijn voor de ontwikkeling van de professionele identiteit, waarvan de ontwikkeling van de 
professionele taal, de pabotaal, een aspect is. 

In hoofdstuk 6 verfijn ik op basis van mijn pilotstudie mijn didactiek. Gaandeweg het onderzoek blijkt 
steeds duidelijker het grote belang van vaardigheid in de narratieve strategie. De didactiek is dan ook 
gebaseerd op twee pijlers: de narratieve strategie en de argumentatieve strategie. Inventiotechnieken zijn 
hierbij essentieel. Door de narratieve strategie construeren mensen verhalen. In die verhalen geven ze op 
persoonlijke wijze hun ervaringen weer door te spelen met personage, plot, ruimte, tijd. Daarmee kaderen 
ze hun ervaringen in en construeren ze hun interpretatie van de wereld. Op basis van het geconstrueerde 
autobiografische verhaal van zijn eigen belevenissen (de gereconstrueerde gebeurtenissen) construeert de 
student commentaar op dat verhaal, beredeneert de gang van zaken en ontwerpt een plan voor de toekomst, 
een scenario. Het verhaal van wat er in de klas gebeurde, vormt het hart van het reflectieverslag. 
Weergave van de gebeurtenis, beschouwing in de vorm van commentaar op die gebeurtenis en voornemens 
zijn niet lineair geschakeld, ik gebruik hiervoor de metafoor van de cakewalk, dat ook van toepassing is 
op de retorische taken inventio, dispositio en elocutio die elkaar afwisselen met als  uiteindelijk resultaat 
het reflectieverslag.
Essentieel in de didactiek is de taak van de docent. Die beschouw ik als connoisseur: iemand die veel kennis 
van zaken heeft van en geverseerd is in reflectievaardigheid en taalvaardigheid. Deze connoisseur is in 
staat om zowel een summatief als een formatief oordeel te geven over de kwaliteit van het reflectieverslag. 
Als handreiking voor de formulering van dat oordeel heb ik het zogenaamde recensiemodel dat zijn 
naam ontleent aan bekwame recensies van podiumvoorstellingen, op basis van mijn descriptieve model 
en het prescriptieve model bewerkt voor reflectieverslagen. De docent schrijft op grond van zijn intuïtieve 
oordeel ontleend aan zijn connoisseursschap en met behulp van het recensiemodel een beredeneerde 
recensie van elk reflectieverslag. 

In hoofdstuk 7 geef ik antwoord op de hoofdvraag voor mijn onderzoek: Hoe kan ik het schrijven 
van reflectieverslagen door pabostudenten op een hoger niveau brengen? Deze vraag beantwoord ik als 
volgt: ‒   door de door mij ontwikkelde bruikbare omschrijving te hanteren voor reflecteren; ‒   door duidelijk aan te geven wat de kenmerken zijn van een reflectieverslag;‒   door aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de professionele pabotaal van studenten;‒   door in het curriculum een didactiek aan te bieden voor het leren reflecteren en er niet van uit te gaan  
 dat dit vanzelf gaat;‒  door in het curriculum een didactiek aan te bieden waarin studenten geleerd wordt reflectieverslagen te  
 schrijven op basis van retorische principes en door ze te leren te vertellen, na te denken en te  
 schrijven.
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Op lerarenopleidingen moet volgens mij het volgende gebeuren:‒ Wellicht zal het nodig zijn om opleiders die geïnteresseerd zijn in het begeleiden en beoordelen van  
 reflectieverslagen, maar niet over die vorm van connoisseursschap beschikken in de gelegenheid te  
 stellen zich bij te scholen. Opleiders moeten ook de tijd krijgen om zich in te werken in het beoordelen  
 van reflectieverslagen middels het recensiemodel. Onderwijsvernieuwing – en een goede didactiek van  
 reflectieverslagen impliceert onderwijsvernieuwing – veronderstelt dat docenten de kans krijgen  
 een nieuwe aanpak uit te proberen, te experimenteren, daar feedback op te krijgen, kortom  
 onderwijsvernieuwing vraagt om leren door docenten.‒  Opleiders moeten studenten duidelijk maken wat de functie van taal is in leren, in kennisconstructie,  
 in de constructie van vakkennis, de kennis van de (vak)didactiek, de functie van de kennis in het geheel  
 van de ontwikkeling van de professionele identiteit. Pabotaal moet bij pabostudenten een belangrijk  
 element zijn in hun taal op hbo-niveau. ‒  Het vak Nederlands zal op een pabo veel belangrijker moeten worden (net als vroeger), niet alleen om  
 de didactiek van het vak Nederlands aan te leren, maar ook om de eigen taalvaardigheid op hbo-niveau  
 te brengen. 

Alleen dan zullen reflectieverslagen van pabostudenten daadwerkelijk op een hoger plan gebracht kunnen 
worden en daarmee de professionele identiteit van deze studenten.
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Summary

The art of navelgazing.
The educational implications of a rhetorical way of writing reflection reports in Primary Teacher 
Training. An explorative study.

Every Teachers’ Training College in The Netherlands emphasizes the use of reflection.
At the Teachers’ Training College for Primary Education in Zwolle reflection has also been introduced 
into the curriculum. Dissatisfaction and astonishment about the way students wrote their reflection 
reports resulted in the central question of my research: how can I raise the level of writing reflection 
reports by students of Primary Education?
An answer to this central question requires first of all a forgoing answer to three sub questions:
What do we mean by reflection?
What are the characteristics of a reflection report?
What does a tentative method of writing a reflection report entail?

At the basis of an extremely precise rhetorical analysis of the use of language of existing descriptions of 
reflection I will present a description useful for the educational practice of teacher training as an answer 
to my first sub question: 
Reflection is thinking over what one has done, in which way in educational learning practices and why 
one has done that in this way, with the intention of gaining new insights; insights into/about oneself and 
one’s own way of learning and development, in relation to the society in which one lives; insights into/
about one’s pupils and their way of learning and development in relation to the society in which one lives; 
insights which offer starting-points for improvement.

Answering the second question What are the characteristics of a reflection report? results in a profound 
investigation into aspects of classic and modern (communicative) rhetoric. I have interpreted the report 
as the representation of a mental process with reference to an event or a string of events, with a fixed 
construction and professional use of language, which becomes distinct in the choice of words, sentence 
structure, the use of narrative ( in a given case expressive), argumentative and deliberative verbal strategies. 
For a reflection report this leads to a structure which, apart from the usual structural elements such as 
preface, introduction, précis and conclusion, encompasses three essential elements: the rendering of an 
event or series of events in the classroom in the form of a story, the account of comments upon elements 
of these event(s), and the draft of a scenario for future activities. As an ideal model I will outline the 
narrative essay.

A student has to learn to reflect as telling in a precise and lively way what has happened in the classroom, 
commenting upon striking aspects of that occurrence and drawing up plans for the future, a scenario. 
In order to master these skills I have developed a tentative method for writing reflection reports based 
upon two pillars: the strategy of narration and the strategy of argumentation. The technique of inventio 
is crucial with these strategies.
Relating, commenting and scenario writing are not connected in a linear way, I am making use of the 
cakewalk metaphor which may also be applied to the rhetoric tasks of inventio, dispositio and elocutio 
with the construction of the final result: the reflection report.
Crucial to the method planned is the task of the teacher.

In chapter 1 I state the theme and the background of my investigation. I take a keen importance in the 
writing of reflection reports for the student for the sake of the development of a professional identity, 
including the development of a professional use of language.
Communicative rhetoric is the framework of my investigation, considering dramaturgy as a sub discipline 
of rhetoric amplified by elements from literary science.
In spite of the social interest in the quality of education and the great importance of reflection, there 
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has been little research into the effects of reflection and the actual practice of reflection. This becomes 
evident from the confusion about the description of reflection, which my research will clarify and as a 
result of which the curriculum may be adapted. I approach the subject of my research in a professional 
way by means of rhetoric emphasising the use of language.          

In chapter 2 I outline the theoretical framework of rhetoric in the sense of the science and art of 
constructing texts. Rhetoric supplies me with the tools with which I can describe, analyse and categorise 
and with which I am able to construct a prescriptive model. Two classical rhetoricians are important 
for my purpose: Isocrates and Quintilianus. Partly on the basis of Institutio Oratoria by Quintilianus 
I describe three tasks of the orator: invention: the collecting of material; disposition: the ordering and 
constructing of this material and elucutio: choosing the correct formulation. After Quintilianus I test 
my theory in practice. In classical rhetoric three schools may be distinguished: rhetoric as the principle of 
argumentation, as the principle of stylistics and as the principle of communication. These three principles 
are still recognisable in present adaptations of rhetoric, the new rhetoric. I decide in favour of the wide 
notion of rhetoric, the communicative rhetoric which is intertwined with sociolinguistics.    

In chapter 3 I develop a didactically useful description of the concept of reflecting. By this I mean a 
description which goes into 
what reflecting is and 
upon what reflection takes place, 
to what purpose reflection serves and 
consequently why we consider reflection to be so important and 
how reflection may be taught and learned and 
in which way that process finds its concrete shape.
I explore current descriptions at Teachers’ Training Colleges and conclude that these do not meet my 
demands, therefore I widen my research to international and less recent sources. 
Reflection is currently considered to be a specific form of thinking, I discuss the connection between 
language and thinking, as far as this is important to my description of reflection, bearing in mind that 
language is a communicative means, but also a means of creating a new reality with the help of expression 
and creativity, a reality which exists and is accepted in the language community of primary teacher 
training and for which a professional language is necessary. This wide exploration results in the materials 
of a tentative, description of reflection, useful for educational practice.   
Reflection is thinking over what one has done in which way in educational learning situations and why 
one has done that in this way, with the aim of attaining new insights; insights into/about oneself in 
connection with one’s view of life; insights which offer starting-points for improvement.   
In the course of this investigation this description will be slightly modified.

In chapter 4 I concentrate on the characteristics of a reflection report.
From genre-theoretical considerations I infer that the reflection report is a sub genre within the genre 
of reporting and the rendering is based upon an account of a thinking process which we call reflection 
in which specific demands are made upon rhetoric categories. The contents refer to the aspects of the 
description: what one has done and how, bearing the situations and the characters in mind, why one has 
done it in this way and which lessons one has learned and all of this related to aspects of one’s view of life. 
The objective is two-fold: attaining new insights and informing the teacher about the learning process 
of the student.
There are five aspects to be taken into account. The public intended are the reflectioners themselves as 
well as the coaching teacher which means that it is aimed at a reader with at least a higher vocational level. 
The use of language is efficient, professional, and shows a combination of various precisely defined verbal 
strategies; the emphasis is on the narrative (expressive) strategy, in combination with the argumentative 
and deliberative strategy.

In chapter 5 I make the transition of my descriptive model for reflection to the prescriptive model as 
the basis of a short series of four lessons which had to serve as a first test case for writing the rhetorical 
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reflection report.
Before the start of the lessons the students handed in a reflection report which they had written in an 
earlier stage of their training and at the end of the lessons they wrote rhetorical reflection reports on the 
basis of my prescriptive model.
Both types of reports I analysed in accordance with the model of analysis I had developed. The discrepancies 
between the reflection reports in terms of contents and structure turned out to be huge. The rhetorical 
reflection reports met nearly all with the genre- theoretical demands made by me. There is, however, 
a difference in quality to be seen as to the degree in which the demands were realised. The rhetorical 
reflection reports show more reflective moments than the non-rhetorical reports and the students show 
a greater degree of insight into themselves and into their pupils, something which is almost absent in the 
non-rhetorical reports. I have to say with this result that the discrepancies between both ‘generations’ 
of reflection reports may also be attributed to numerous other factors, but that, nevertheless, the first 
influence of the new didactical approach may be pointed out. However, broadening and deepening of 
reflection takes place insufficiently. This broadening and deepening is a result of the change of perspective 
by which it is possible to look at the situation with a different view and to fill in aspects of one’s view 
of life. In the description of reflection I substitute the abstract concept of ‘view of the life’ by a more 
accessible one: ‘the society in which one lives’ in order to increase broadening and deepening. This results 
in the following adapted description:   
Reflection is thinking over what one has done in which way in educational learning practices and why 
one has done that in this way, with the intention of gaining new insights; insights into/about oneself and 
one’s own way of learning and development, in relation to the society in which one lives; insights into/
about one’s pupils and their way of learning and development in relation to the society in which one lives; 
insights which offer starting-points for improvement.

In chapter 6 I refine my didactics on the basis of my pilot study. During my research the great importance 
of the skill in the narrative strategy  appeared to be increasingly evident. The didactics are, therefore, 
based on two pillars: the narrative strategy and the argumentative strategy.
Inventio techniques are crucial with this. By means of the narrative strategy people construct stories. In 
these stories they convey in a personal way their experiences by playing with personage, plot, space and 
time. By doing this they frame their experiences and construct their interpretation of the world. On the 
basis of the constructed autobiographical story of his own experiences (the reconstructed experiences) 
the student constructs his comments on that story, discusses the course of events and makes a plan for 
the future , a scenario. The story of what happened in the classroom is the heart of the reflection report.
Rendering the event, contemplation in the form of comment on that event and intentions are not linked 
in a linear way, I use the metaphor of the cakewalk for this, which may also be applied to the rhetoric 
tasks of inventio, dispostio and elocution, which alternate with the end result of the reflection report.         
Essential in the didactics is the task of the teacher. I consider him to be the expert, the connoisseur: 
someone who is extremely knowledgeable in the field of reflection skills and linguistics. This expert is 
able to assess in a summative and a formative way the quality of the reflection report. As an aid to the 
formulation of that assessment I have the so-called review model which derives its name from excellent 
reviews of stage performances, on the basis of my descriptive model and the prescriptive model adapted 
for reflection reports. The teacher writes a reasoned review of every reflection report on the basis of his 
intuitive judgment derived from his expertise and with the help of the review model.

In chapter 7 I answer the main question of my research: How can I raise the writing of reflection reports 
by students of Primary Teachers’ Training to a higher level? This question I answer as follows:‒ by using the description for reflecting developed by me‒ by making the characteristics of a reflection report explicit‒ by paying attention to the development of the use of professional language of students of Primary 
Education‒ by offering a didactical method in the curriculum for learning to reflect and not to assume that this 
takes place automatically‒ by offering in the curriculum a didactical method by means of which students are taught to write 
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reflection reports on the basis of rhetoric principles and by teaching them to tell their stories, to reflect 
and to write.

In my opinion the following things should take place at Teachers’ Training Colleges:            ‒  Perhaps it will be necessary to give trainers, who are interested in monitoring and assessing reflection  
 reports, but who do not possess this kind of expertise, the opportunity to train themselves. Teacher  
 trainers should also be given the time to get thoroughly acquainted with the assessment of reflection  
 reports by means of the review model. Educational changes – and a good didactical method of  
 reflection reporting implies educational changes – assume that teachers are given the chance to try out  
 a new method, to experiment, to be given feedback.‒  Teacher trainers should make it clear to students what the function is of language in the process of  
 learning, in the construction of knowledge, in the construction of professional knowledge, the  
 knowledge of methodology and didactics, the function of the knowledge in the entire development of  
 professional identity. Language at Primary Teachers’ Training Colleges should be an important element  
 with students in their use of language at a higher educational level. ‒  The subject of the Dutch language should become more important (as it used to be), not only to teach  
 the didactics of the subject of Dutch, but also to raise the use of one’s own language skills to the level of  
 higher education.

Only then will the reflection reports of students of Primary Education actually be brought to a higher 
level and with that the professional identity of these students.
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Curriculum Vitae

Ietje Pauw, geboren op 1 oktober 1954 te Zweeloo volgde na de HBS aanvankelijk een secretaresse-
opleiding en was als zodanig van 1974 tot 1977 werkzaam op de Medische Faculteit van de Rijksuniversiteit 
te Groningen. 
In 1977 begon zij aan de studie Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen, 
waar zij de MO-A en MO-B akte Nederlands behaalde en in 1984 afstudeerde met een doctoraalscriptie 
over Indelen en onderverdelen. Een retorisch onderzoek naar opvattingen over de kenmerken van 
expressie. Haar bijvakken waren theaterwetenschap en filosofie. In 1985 kende het ministerie haar een 
eerstegraadsbevoegdheid voor taalexpressie toe.
Van 1980-1981 was zij student-assistent bij de Taakgroep Theaterwetenschappen. Van 1980 tot 1993 
werkte zij in Kampen als docent taalexpressie, dramaturgie en taalbeheersing aan de Christelijke 
Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar, later Theaterschool genoemd, waar zij vanaf 1989 tot 
1992 tevens (adjunct-)directeur was.
In 1993 is zij begonnen aan de twee-jarige deeltijd opleiding tot leraar primair onderwijs aan de 
Katholieke Pabo Zwolle, waar ze in 1995 het diploma van behaalde. Daarna volgde zij verschillende 
opleidingen en cursussen o.a. Opleiding Speciaal Onderwijs en Opleiding tot Supervisor, en is ze vanaf 
2001 geregistreerd lerarenopleider en als collegabeoordelaar betrokken bij het traject (Zelf)beoordeling, 
Professionalisering en Registratie van lerarenopleiders.  
Sinds 1994 is zij verbonden aan de Katholieke Pabo Zwolle als docent Nederlands met als specialismen 
taalexpressie en jeugdliteratuur. Per 1 oktober 2007 wordt zij aangesteld tot  lector aan de Katholieke 
Pabo Zwolle met als doceer-  en onderzoeksopdracht Reflectie en Retorica.
Ze heeft als student-assistent meegewerkt aan verschillende publicaties van Peter van Lint. Haar eerste 
zelfstandige artikel verscheen in Taalbeheersing 1981. Daarna heeft ze o.a. gepubliceerd in Scholen 
in Toneel, het tijdschrift van de Taakgroep Theaterwetenschap van de RUG, Theater en Educatie. 
Tijdschrift voor Drama, het tijdschrift van de Beroepsvereniging van Dramadocenten, VELON 
Tijdschrift voor Lerarenopleiders en vanaf 2003 tot heden in Veerkracht, het tijdschrijft van de 
Katholieke Pabo Zwolle.
Ook had ze belangstelling voor redactiewerk. In 1979 werkte ze (als vrijwillger) bij uitgeverij Xeno in 
Groningen en was ze als uitgever verantwoordelijk voor het hele productieproces van enkele boeken. In 
Kampen heeft ze samen met Peter van Lint gedurende tweeëneenhalf jaar de redactie gevoerd van Het 
Bedrijf, het tijdschrift van de Theaterschool. Sinds 2003 is ze redacteur van Veerkracht. 
Van 1998-2002 heeft ze samen met Joop Corjanus Tekst verwerken. Voortgezet technisch lezen 
geschreven, een methode voor voortgezet technisch lezen voor de basisschool bestaande uit leesboeken, 
werkboeken, praktijkboeken, kopieerboeken en de cd-rom Het Pretpark, uitgegeven door Wolters-
Noordhoff.
In 2003 kreeg ze de gelegenheid om te beginnen aan haar promotieonderzoek.
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