
Reflecteren  

 
Reflectie is een belangrijk hulpmiddel om uzelf te kunnen ontwikkelen. Reflectie is het mentale 
vermogen om bewust na te denken over ervaring, kennis, inzicht en houding, met als doel uzelf 
continu te verbeteren. Goede professionals leren bewust en systematisch van hun ervaringen.  
De Nederlandse onderwijskundige Prof. Dr. F. Korthagen ontwikkelde een model, waarmee u 
stapsgewijs op uw eigen handelen kunt reflecteren. Bij de kernopgaven reflecteert u over een actueel 
probleem en/of dilemma of juist op een succeservaring uit uw eigen beroepspraktijk. 

 

Reflectiemodel Korthagen  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Bron: Korthagen & Vasalos (2010) 
 
 
Fase 1. Handelen: Dit is de fase waarin u ervaring opdoet in een concrete, betekenisvolle situatie.  
             Hier beschrijft u de ervaring/situatie (STAR) waarop u de reflectie wilt toepassen. 

Fase 2.Terugblikken: In deze fase komt u tot concretisering door de situatie te analyseren. 

Fase 3. Bewustwording: In fase 3 komt u tot de kern van het probleem. Wat zijn voor u persoonlijk 
belangrijke aspecten van deze situatie? Waarom vond u het lastig? Dat kunt u alleen duidelijk 
maken als u de situatie minutieus onderzoekt en uw gedachten en ervaringen gedetailleerd 
verwoord. 

Fase 4. Alternatieven: In fase vier stelt u relevante alternatieven voor om in de toekomst anders te 
kunnen handelen. Stel dat de situatie weer voorkomt, hoe zou u het dan anders doen? 
Bedenk meerdere alternatieven, mogelijk ook door te rade te gaan bij collega’s of de literatuur. 
En van al deze alternatieven kiest u één concreet voornemen. 

Fase 5. Uitproberen: In fase vijf probeert u dit gekozen voornemen uit en ervaart u hopelijk hoe uw 
handelen leidt tot een nieuwe situatie. Dit is in feite weer een nieuwe fase 1 van een mogelijk 
nieuwe reflectiecyclus (zie figuur). Dat is de reden dat we spreken over een spiraalmodel voor 
reflectie. 

 
 
 



 

Reflectievragen 
 
Hieronder staan de reflectievragen die bij de fases uit het reflectiemodel van Korthagen horen.  
U reflecteert aan de hand van de reflectievragen op (een) kernopgave(n) uit het beroepsprofiel 
behorende bij uw opleiding. U verwerkt de antwoorden van de onderstaande vragen in een lopend 
verhaal in alinea’s, het is dus niet de bedoeling om een vraag-antwoord verhaal te schrijven.  
 
 
Fase 1 (Handelen) (= fase 5 van de vorige keer) 

Dit onderdeel uit het reflectiemodel van Korthagen werkt u uit volgens de STAR-methodiek 

 Wat was de concrete situatie? 

 Wat was mijn taak binnen deze situatie? 

 Welke concrete acties heb ik in deze situatie ondernomen? 

 Wat was het resultaat van deze acties?  
 

Fase 2 (Terugblikken)  

 Wat wilde ik?  

 Wat voelde ik?  

 Wat dacht ik?  

 Wat deed ik?  

 

Fase 3 (Bewustwording van essentiële aspecten) 

 Wat betekent dat nu voor mij? 

 Wat is de kern van het probleem (of de positieve ontdekking)? 

 Wat is daarbij de invloed van de context/organisatie als geheel? 

 

Fase 4  (Alternatieven)  

 Welke alternatieven zie ik? (oplossingen of manieren om gebruik te maken van mijn ontdekking) 

 Welke voor- en nadelen hebben die? 
 

Fase 5 (Uitproberen) 

 Wat neem ik me nu voor, voor de volgende keer? 
 

 
 
 
 
Bron:  
Korthagen F.A.J. & Vasalos (2010). Going to the core: Deepening reflection by connecting the person 
to the profession. 
  
 
 
 

  


