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Samenvatting 
Tijdens hun studie worden studenten in de lerarenopleiding herhaaldelijk gevraagd om te 

reflecteren. Het lijkt evenwel niet evident dat studenten het niveau van kritisch reflecteren 

bereiken. In deze bijdrage onderzoeken we de impact van de learner control op kritisch 

reflecteren voor twee aanpakken om te reflecteren, een niet-lineair gestructureerde aanpak 

en een lineair gestructureerde aanpak. 176 reflectie opdrachten werden gebruikt in de 

analyse. De resultaten tonen dat de reflectie opdrachten -ongeacht de conditie- een beperkt 

aantal elementen van kritische reflectie bevatten. Een twee-weg ANOVA toont een 

hoofdeffect van aanpak om te reflecteren en learner control op de mate van kritisch 

reflecteren. Nadere analyse toont aan dat studenten hoger scoren op de mate van kritische 

reflectie wanneer zij reflecteren met een lineair gestructureerde aanpak om te reflecteren 

dan met een niet-lineaire aanpak, en dat de participanten in dit onderzoek beter scoren op 

de mate van kritische reflectie wanneer ze meer learner control hebben. Er kon geen 

interactie-effect tussen aanpak en learner control op de mate van kritisch reflecteren worden 

vastgesteld. Tot slot maken we eerst een aantal methodologische opmerkingen en geven 

daarna een aantal praktische implicaties van deze studie. 
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1.Inleiding 
Vandaag is er een verhoogde aandacht voor competentiegericht onderwijs (=CGO) in het 

hoger onderwijs (=HO) (Janssen-Noordman & van Merriënboer, 2002). Evenwel is er vaak 

verwarring (door een oververzadiging van definities en visies) over wat een competentie nu 

eigenlijk is (Lap & Reijn,1999; Lum, 1999).  

De Associatie K.U.Leuven vertrekt van volgende definitie: “Een competentie is geïntegreerde 

kennis, vaardigheden en attitudes – vaak gekoppeld aan iemands persoonlijkheid waardoor 

iemand in staat is om effectieve, kwaliteitsvolle prestaties te leveren gericht op een bepaalde 

functie/rol. Die prestaties zijn zichtbaar in concrete handelingen verbonden met een 

bepaalde context” (Lowyck, Callens & Peeters, 2006, p.13). 

Naast het definiëren van een competentie, bestaat het afbakeningsprobleem van het 

identificeren van het aantal en de aard van competenties (Eringa, Rietveld & Zwaal, 2000).   

Er is een tendens om competenties met heel algemene termen te benoemen, of 

competenties te conceptualiseren die bestaan uit verschillende deelcompetenties of clusters 

van kennis en vaardigheden (Vyt, 2005). De redenering is dat –om de overzichtelijkheid te 

bewaken- een beroep moet te definiëren zijn in een beperkt aantal kerncompetenties (Van 

Beirendonck, 1998; Vyt, 2005).  Naast beroepsspecifieke competenties groeit het belang van 

algemene competenties, zoals samenwerken, leervermogen,… (Eringa e.a., 2000). 

Verschillende modellen zijn reeds verschenen om competenties in een hiërarchische 

structuur te rubriceren. Ter illustratie, een mogelijke aanpak om competentie te rubriceren 

kan vertrekken vanuit brede domein- of kerncompetenties, die verschillende onderliggende 

deel- of taakcompetenties kunnen bevatten, naar meer concrete gedragscompetenties (Vyt, 

2005). Een voorbeeld hiervan vinden we bij Quintessence Consulting (Van Beirendonck, 

1998). Een andere mogelijkheid om competenties te rubriceren is de opdeling in algemene, 

beroepsgerichte (geldend voor een groep van verwante beroepen) en beroepsspecifieke 

competenties (geldend, soms exclusief, voor een welbepaald beroep). Algemene 

competenties kan men beschouwen als rubricering a priori of a posteriori, voor competenties 

die voor alle of vele opleidingen in het hoger onderwijs gelden (Vyt, 2005). 

 

Op basis van een beschrijving van een opleidingsprofiel (omschreven als het meest eigene 

van een opleiding) wordt in het eindverslag van de werkgroep BaMa-profielen van de 

Associatie K.U.Leuven (‘Werkgroep BaMa-profielen’, 2003) een opdeling gemaakt in 

algemene competenties, algemene beroepsgerichte competenties en beroepsspecifieke 

competenties. In het eindverslag van de werkgroep BaMa-profielen van de Associatie 

K.U.Leuven wordt vooropgesteld dat de BaMa-profielen een aantal minima identificeren. 

Deze minima worden als ondergrens aangeduid, wat o.m. inhoudt dat opleidingen een eigen 
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gezicht aan deze profielen kunnen geven. Concreet kan dit door een uitbreiding in de 

breedte (meer competenties) en/of in de diepte (kwalitatief ‘meer’), cfr. subsidiariteitprincipe 

(‘Werkgroep BaMa-profielen’, 2003).   

 

In deze bijdrage richten we ons op de competentie ‘kritisch reflecteren’, die in het eindverslag 

van de werkgroep BaMa-profielen van de Associatie K.U.Leuven ressorteert onder de 

algemene competenties van een opleiding tot de graad van bachelor in het hoger 

professioneel onderwijs. Aangezien kritisch reflecteren ressorteert onder de algemene 

competenties, en algemene competenties binnen de Associatie K.U.Leuven als ondergrens 

worden aangeduid, kan er worden verwacht dat opleidingen bij het uitwerken van hun 

curricula/onderwijsactiviteiten aan kritisch reflecteren aandacht besteden; evenwel met 

hierbij de ruimte voor eigen accenten.   

 

Kritisch reflecteren omschrijven als competentie verwacht  –volgens de  gehanteerde 

omschrijving van een ‘competentie’ in deze bijdrage (zie eerder) - een vertaling naar een 

concrete handeling in een bepaalde context. Die context kan sterk verschillen naar 

professionaliteit en wetenschappelijkheid (Lowyck e.a., 2006). We bespreken 

achtereenvolgens ‘de context’ en ‘vertaling in een concrete handeling’ i.f.v. kritisch 

reflecteren. De context bakenen we in dit onderzoek af door te kiezen voor de 

lerarenopleiding, meer bepaald de opleidingen i.f.v. professionele bachelor. We kiezen voor 

de lerarenopleiding omdat thans zeer geregeld aan studenten in de lerarenopleiding (en 

leraren) wordt gevraagd te reflecteren (Calderhead & Gates, 1993; Erlandson, 2006; 

Korthagen & Vasalos, 2005; Rodgers, 2002). 

 

Om een vertaling van kritisch reflecteren te operationaliseren, vertrekken we ten eerste van 

het theoretisch onderscheid in reflecteren in de diepte en reflecteren in de breedte 

(Kelchtermans, 2001). Reflecteren in de breedte omvat volgens Kelchtermans (2001) een 

technische, emotionele, politieke en morele dimensie. Kelchtermans (2001) wijst er op dat 

als reflectief leren tijdens de lerarenopleiding recht wil doen aan reflecteren in de breedte 

deze vier dimensies best worden meegenomen. Reflecteren in de diepte verwijst naar een 

persoonlijk interpretatief kader en omvat twee domeinen: ‘professioneel zelfverstaan’ en 

‘subjectieve onderwijstheorie’. Een persoonlijk interpretatiekader wordt omschreven als een 

set van cognities, van mentale representaties die als lens opereert waardoorheen leraren 

naar hun job kijken en er betekenis aan geven (Kelchtermans & Ballet, 2000; Kelchtermans, 

2009). Het domein professioneel zelfverstaan is verder onderverdeeld in de componenten: 

zelfbeeld, zelfwaardegevoel, beroepsmotivatie, taakopvattingen, en toekomstperspectief 
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(Kelchtermans & Ballet, 2000; Kelchtermans, 2001, 2009). De component 

‘beroepsvoldoening’ die Kelchtermans (1993) ook onder het domein professioneel 

zelfverstaan situeert, wordt niet meegenomen; dit omwille van het feit dat de participanten in 

dit onderzoek studenten zijn, die zodoende wellicht weinig beroepservaring hebben. Ten 

tweede, situeren we de vertaling van de competentie kritisch reflecteren naar een concrete 

handeling, ten opzichte van het onderscheid tussen ‘reflection’ en ‘reflectivity’, waarbij 

reflection wordt gekoppeld aan ideeën van een kritische sociale theorie en reflectivity aan 

een meer hegemonisch, normaliserend idee over onderwijs (Procee, 2006). 

Volgens Kelchtermans (2001, 2009) kunnen we een reflectie pas als kritische reflectie 

beschouwen als ze doorstoot naar het niveau van het persoonlijk interpretatiekader en 

‘politieke en morele agenda’s in hun professionele context omvat. Zonder dit diep en kritisch 

karakter dreigt reflectie slechts een procedure, een methode te worden om met concrete 

situaties om te gaan, maar dit op een bestendigende manier (Kelchtermans, 2001, 2009).  

De bemerking van Kelchtermans dat een reflectie zonder diep en kritisch karakter kan leiden 

tot bestendiging, sluit o.i. aan bij het eerder gemaakt onderscheid tussen reflection en 

reflectivity; waarbij het meer kritische ‘bevragen van zichzelf’ aansluit bij reflection. 

We onderscheiden m.a.w. in dit onderzoek kritisch reflecteren als een specifiek onderdeel 

van reflecteren, met expliciet aandacht voor elementen van een persoonlijk 

interpretatiekader en politieke en morele dimensies in hun professionele context. Een 

vertaling van kritisch reflecteren naar een concrete handeling, veronderstelt dan ook 

elementen van een persoonlijk interpretatiekader en politieke en morele dimensies. Tabel 1 

vat dit standpunt samen. 
Tabel 1 Theoretische situering van de concepten reflecteren & kritisch reflecteren 

 Reflecteren
 Breedte Diepte 
 -technische dimensie 

-emotionele dimensie 
 

Kritisch reflecteren -politieke dimensie 
-morele dimensie 

Persoonlijk interpretatiekader 
Professionele zelfverstaan 

  - zelfbeeld,  
  - zelfwaardegevoel, 
  - beroepsmotivatie,  
  - taakopvattingen,  
  - toekomstperspectief 

Subjectieve onderwijstheorie 
 
Ten slotte, Van Buuren e.a. (2003) stellen dat als we een theoretisch begrip naar een 

handeling willen vertalen; er een coderingscode nodig is die als koppeling tussen dit 

theoretisch begrip en het empirisch vaststellen ervan fungeert. Een mogelijke aanpak die kan 

worden gebruikt om een competentie te operationaliseren, is het aanduiden van indicatoren 

(Van Beirendonck, 1998). De dimensies en componenten (zie tabel 1) van zowel reflecteren 

in de diepte en reflecteren in de breedte worden gebruikt om indicatoren voor reflecteren in 



Pagina 5 van 36 

 

een concrete handeling te omschrijven. Ter verduidelijking worden in tabel 2 twee 

componenten van het domein professioneel zelfverstaan als voorbeeld opgenomen. 
Tabel 2 Voorbeelden van indicatoren om reflecteren in een concrete handeling te omschrijven 

 Omschrijving Verdere toelichting
A.Professioneel 
zelfverstaan 

 

1.Zelfbeeld 
 

De student beschrijft 
zichzelf als leerkracht. 
Dit betreft eigenlijk het 
antwoord dat de 
leerkracht voor zichzelf 
geeft op de vraag: wie 
ben ik als leerkracht?  

-gaat alleen over een omschrijving; geen evaluatie, geen 
beoordeling (wanneer het ‘zelfevaluatie’ omvat wordt het 
element onder zelfwaardegevoel geressorteerd) 
-algemene omschrijvingen worden opgenomen, tenminste 
als er een relevante link met het beroep van leerkracht kan 
worden gelegd 
-zelftyperingen staat niet gelijk aan het omschrijven van een  
‘emotie’, bijv.   
*ik heb een bange persoonlijkheid  wordt gescoord als 
‘zelfbeeld’, tenminste als uit de context blijkt dat dit refereert 
naar de job als leerkracht/opleiding 
*ik ben bang om ….  wordt niet als ‘zelfbeeld’ gescoord, 
immers alleen emotie 
-geen therapeutisch van zich ‘afschrijven’ (motivatie: heeft 
niet rechtstreeks relatie met de opleiding tot leraar) 

2.Zelfwaardegevoel 
 

De student geeft een 
subjectieve beoordeling 
van zichzelf als 
leerkracht. Dit aspect 
omvat de evaluatieve 
zelfbeleving. De 
leerkracht velt voor 
zichzelf een oordeel over 
de kwaliteit van zijn 
professioneel handelen. 

-omschrijving is niet genoeg, de student moet een 
beoordeling maken, een self-assessment;  
-professioneel handelen verwijst niet alleen naar taken 
expliciet verbonden met de job als leerkracht, maar ook naar 
taken verbonden met de opleiding, ...maar wel onderwijs 
gerelateerd,  
-staat niet gelijk aan het omschrijven van ‘emotie’,  
-geen therapeutisch van zich ‘afschrijven’ 
-‘professionele taken’ worden vrij ruim geïnterpreteerd, cf. de 
10 basiscompetenties 

 

Om indicatoren voor kritisch reflecteren aan te duiden, vertrekken we van de idee dat kritisch 

reflecteren een specifiek onderdeel is van reflecteren, met expliciet aandacht voor morele en 

politieke dimensies, de componenten zelfbeeld, zelfwaardegevoel, beroepsmotivatie, 

taakopvattingen, en toekomstperspectief, en het domein subjectieve onderwijstheorie (zie 

eerder).  

2.Probleemstelling 
Hoewel (kritisch) reflecteren ruim aandacht kreeg de laatste 20 jaren, blijkt het evenwel niet 

evident om tot eenduidige empirische conclusies te komen (Kreber, 2004). Vele studies 

baseren zich op bediscussieerbare methodologische aanpakken, en/of laten –door een 

verschillende conceptualisering van het concept reflecteren- slechts beperkt toe de 

resultaten op elkaar te laten aansluiten (Kreber, 2004). Desondanks, lijkt het erop dat 

verschillende onderzoeksresultaten de idee ondersteunen dat het niet vanzelfsprekend is dat 

iedereen het niveau van kritisch reflecteren bereikt (Rodgers, 2002). Zo blijkt het uit 

onderzoek niet vanzelfsprekend om tot een niveau van transformatie van de eigen 

veronderstellingen te komen (King & Kitchener, 2004; Kreber, 2004); net zo min blijkt dat het 
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niet evident is voor (aspirant) leraren om door middel van reflectie tot een kritische 

beoordeling van de structurele en ideologische context waarin ze werken te komen (Mc 

Intyre, 1993).  

De idee, dat de BaMa-profielen van de Associatie K.U.Leuven (waaronder de algemene 

basiscompetenties –en waaronder de competentie kritisch reflecteren ressorteert) als 

ondergrens bij het operationaliseren van een concrete opleiding worden aangeduid; en de 

veronderstelling dat het niet evident is voor studenten om tot het niveau van kritische 

reflecteren te komen, leiden tot de volgende algemene probleemstelling:  

Hoe ziet een leeromgeving er uit waarbinnen studenten professionele bachelor 
in de lerarenopleiding hun niveau tot kritisch reflecteren kunnen ontwikkelen?  

Doordat in bovenstaande probleemstelling 1) sprake is van een vrij complex, 

praktijkgeoriënteerde probleem, 2) er een (vermoedelijke) discrepantie is tussen de 

gewenste situatie (kritisch reflecteren) en de daadwerkelijke situatie (het in een beperkte 

mate halen van het niveau kritisch reflecteren), en 3) gezocht wordt naar een 

product/procedure (cfr. prototype) beschouwen we deze probleemstelling als een 

ontwerpprobleem (‘Onderwijskundig ontwerpen’, 1990). Daarenboven, doordat blijkt dat het 

niet evident is  gevalideerde principes aan te duiden om een antwoord op dit 

ontwerpprobleem te formuleren (Kreber, 2004) gebruiken we een ‘ontwerpgericht onderzoek’ 

als benadering om dit ontwerpprobleem te bespreken (Plomp & Nieveen, 2007). 

3. Ontwerpgericht onderzoek, kritisch reflecteren 
Het aantal concrete stappen in een ontwerpgericht onderzoek kan per model variëren, maar 

alle bevatten ze de fases vooronderzoek, prototype ontwikkeling en assessment (Plomp e.a., 

2007). Tijdens een vooronderzoek staan o.m. een contextanalyse, literatuuranalyse, en de 

ontwikkeling van een theoretisch kader centraal. De fase prototype ontwikkeling omvat een 

iteratief proces van micro-cycli van onderzoek met als doel de interventie te (her)definiëren. 

Na de prototype ontwikkeling is er een (semi) summatieve evaluatie dat nagaat of de 

interventie aan de vooraf aangeduide verwachtingen beantwoordt. Deze fase resulteert ook 

vaak in aanbevelingen voor verbeteringen van een interventie (Plomp e.a., 2007).  

 

Het model van ontwerpgericht onderzoek dat in deze bijdrage wordt gebruikt, omvat cycli van 

verschillende fases. Een cyclus omvat telkens de fases vooronderzoek, ontwerp, realisatie 

van het onderwerp en resultaten/bespreking. De eerste fase verwijst naar een 

vooronderzoek. In dit vooronderzoek wordt op basis van een literatuuranalyse nagegaan 

welke factoren mogelijks invloed hebben op kritisch reflecteren. In de tweede fase zal op 

basis van de conclusies uit het vooronderzoek een aantal prototypes worden ontworpen die 
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kritisch reflecteren mogelijks ondersteunen. In de derde fase, zullen de prototypes in de 

praktijk worden gerealiseerd. Vervolgens volgt in de vierde fase een overzicht van de 

resultaten en een bespreking ervan. Ten slotte volgt een revisie van het gerealiseerde 

ontwerp. Deze revisie heeft als doel de verschillende fases op basis van de bekomen 

resultaten te verfijnen. Vervolgens zal het resultaat van deze revisie tot een nieuwe cyclus 

van de vooropgestelde fases leiden.   
Figuur 1  Gehanteerd model van ontwerpgericht onderzoek 

 
 

4. Fase 1: vooronderzoek, literatuuranalyse  
In het vooronderzoek bespreken we diverse factoren die kritisch reflecteren kunnen 

beïnvloeden. We volgen de opdeling van Rogers (2001) die op basis van een 

literatuuranalyse het concept reflecteren bespreekt en vermelden: voorwaarden, 

contextcondities, aanpakken om te reflecteren en technieken als hulp bij het leren 

reflecteren. In dit vooronderzoek starten we met een korte bespreking van deze elementen. 
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4.1 Voorwaarden 
In de bespreking van de voorwaarden om tot reflectie te komen, refereren we naar Rogers 

(2001) en bespreken de situatie/ervaring waarover wordt gereflecteerd en het belang van 

kenmerken van de lerende. 

4.1.1 Situatie/ervaring waarover wordt gereflecteerd  
Reflectie kan ontstaan als een situatie of ervaring zich voordoet die iemand als uniek en 

onzeker ervaart (zie onder meer Dewey, 1910, 1938; Dyke, 2006; Kinsella, 2007; Schön, 

1987). Het belang van een situatie of ervaring als start van een reflectieproces vinden we 

ook bij Stroobants, Chambers en Clarke (2007), die verwijzen naar een ‘kritisch incident’;  

Rogers (2001), hij schrijft dat een ervaring een reflectieproces in gang trekt. Anderen 

vermelden de discrepantie tussen wat werd gerealiseerd en de eigen behoefte als motor van 

het reflectieproces (Korthagen e.a, 2002; Korthagen & Vasalos, 2002). Om tot kritisch 

reflecteren te kunnen komen, lijkt het noodzakelijk dat studenten een situatie of een ervaring 

die ze zelf als problematisch benoemen als vertrekpunt van een reflectieproces nemen. 

4.1.2 Kenmerken van de lerende  
Op basis van een literatuuranalyse identificeert Rogers (2001) individuele `bereidheid`om 

zich in een reflectieproces te engageren als essentieel in een reflectieproces en verwijst 

daarbij naar Boud, Keogh en Walker; Dewey; Langer; Loughran; en Mezirow. Het belang van 

individuele bereidheid in een reflectieproces vinden we onder meer ook bij Rodgers (2002); 

Walkington, Christensen en Kock (2001) en Tann (1993). 

Individuele bereidheid linken we aan een model van King en Kitchener (1994) die kritisch 

reflecteren koppelen aan het derde en hoogste niveau van hun Reflective Judgement Model 

(RJM, zie eerder). Op dat niveau hebben studenten de idee aanvaard dat kennis 

onzekerheden omsluit; dat ze eigen beslissingen moeten maken en dat kennis in een 

specifieke context moet worden beoordeeld.  

4.2 Contextcondities 
Op basis van een literatuuranalyse schrijft Rogers (2001) dat de context een belangrijke 

factor is in een reflectieproces en verwijst naar Seibert en Daudelin om een aantal 

contextcondities gunstig t.o.v. een reflectieproces aan te duiden: autonomie, feedback, 

interactie, en passende uitdagingen.  

4.2.1 Autonomie   
Procee (2006) omschrijft reflectie als een ‘unieke’ activiteit; kritisch reflecteren veronderstelt 

aan de ene kant dat de student een autonome attitude adopteert en aan de andere kant dat 
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lectoren een coachende attitude opnemen. Calderhead en Gates (1993) omschrijven een 

gelijkaardig idee, en duiden het belang aan van de bereidheid van mentoren om hun 

ondersteuning op gepaste tijd te laten afnemen zodat leraren-in-opleiding een 

‘onafhankelijkheid’ ontwikkelen; dit om hen te helpen het leerproces in eigen handen te 

nemen. Vergeer (2001) definieert autonoom handelen als  

“een activiteit van leerlingen op school, waarbij een leerling alleen en in overleg met 

medeleerlingen en vertegenwoordigers van de school een eigen voorkeur voor wat 

betreft zijn manier van leren kenbaar kan maken en - voor zover de school de 

gelegenheid biedt - ook kan uitvoeren” (Vergeer, 2001, p. 58). 

Autonomie operationaliseren we als `het geven van controle aan de lerende’ of kortweg ’ 

learner control’. Theoretisch is het toekennen van learner control echter niet 

unidimensioneel. De invulling hangt af van de ‘aard’ van de beslissingen die moeten en/of 

kunnen worden gemaakt (Scheiter & Gerjets, 2007).  

Het toewijzen van elementen van learner control in functie van een reflectieproces, doen we 

op basis van drie ‘dimensies’ die Procee (2006) vermeldt. Iedere dimensie representeert een 

continuüm tussen karakteristieken van enerzijds reflectivity en anderzijds reflection. Vrij 

vertaald omvat dit continuüm een spanningsveld tussen een meer duidelijk, gedefinieerd 

kader en het geven van meer learner control. Zoals eerder vermeld, situeren we de 

elementen die Kelchtermans (2001, 2009) als essentieel aanduidt bij kritisch reflecteren 

onder reflection. Als eerste dimensie noemt Procee doel (Wat is het doel van de reflectie?), 

als tweede `proces` (Hoe is de reflectie uitgevoerd?); en als derde dimensie `focus` (Wat is 

het onderwerp of ervaring waarover wordt gereflecteerd?). 

4.2.2 Feedback   
Een andere contextconditie die door Rogers (2001) als gunstig t.o.v. een reflectieproces 

wordt omschreven, is de aanwezigheid van ‘feedback’. Feedback bespreken we vanuit de 

plaats die kritische reflectie inneemt ten opzichte van (summatieve) evaluatie. Het concept 

summatief evalueren vraagt studenten hun beste werk ter beoordeling voor te leggen. 

Mogelijks zullen studenten –met het vooruitzicht van een summatieve evaluatie- zich vanuit 

hun beste kant laten zien. Kritisch reflecteren echter includeert een onzekerheid, een 

exploratie zonder noodzakelijk te weten hoe dit proces zal voleindigen. Als gevolg hiervan, 

ontstaat mogelijks een spanning tussen (summatief) evalueren en reflecteren (Boud, 2001; 

Dyke, 2006). Het lijkt erop dat feedback in een reflectieproces best in een leeromgeving 

gebeurt waar duidelijkheid is omtrent de plaats dat het resultaat van een reflectieproces 

inneemt ten opzichte van een summatieve evaluatie.  
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4.2.3 Interactie  
Naast autonomie en feedback vermeldt Rogers (2001) ook interactie als gunstig voor een 

reflectieproces. De verwachting van lezers van een reflectieverslag kan immers wat in een 

reflectieverslag wordt geschreven grondig bepalen (en dus ook wat overwogen wordt te 

schrijven) (Boud, 2001). Het belang van interactie in een reflectieproces volgt ook uit de idee 

dat het uitwisselen van reflecties tussen (bijvoorbeeld) peers aangewezen is om te 

voorkomen dat reflecteren tot een geïsoleerd gebeuren wordt herleid; reflectie zonder enige 

vorm van interactie kan leiden tot bekrompenheid (Dyke, 2006).  

4.2.4 Passende uitdagingen  
We nemen aan dat reflectie ontstaat uit een situatie die door de student als uniek en onzeker 

wordt beschouwd (zie eerder). Rogers (2001) stelt dat een leeromgeving best van die aard is 

zodat passende uitdagingen kunnen ontstaan. M.a.w. dat lectoren/docenten de gelegenheid 

creëren waaruit een unieke ervaring bij de student kan groeien (Dyke, 2006; Love & Guthrie, 

1999); een gelegenheid die wellicht best is ingebed in een ‘onderwijsconcept/visie’ waar de 

kans te leren uit eigen ervaringen wordt aanvaard (Calderhead & Gates, 1993; Kinsella, 

2007; Mc Intyre, 1993; Stroobants e.a., 2007). Kritische reflectie includeert onder meer dat 

begeleiders: a) de ervaring van de student zelf als een primaire bron van kennis erkennen 

(Rogers, 2001); b) aandacht schenken aan het referentiekader van de student (Korthagen 

e.a., 2002); en c) aspirant-leraren ertoe aanzetten zich te engageren in een constructieve 

dialoog met het eigen werk (Calderhead & Gates, 1993). 

4.3 Aanpakken om te reflecteren 
Op basis van een analyse van het werk van Boud, Keogh en Walker; Dewey; Langer; 

Loughran; Mezirow; Schön en ten slotte Seibert en Daudelin, besluit Rogers (2001) dat 

aanpakken om te reflecteren een aantal gemeenschappelijkheden en een aantal significante 

verschillen kennen. Overal wordt gestart met het vaststellen van een probleem, daarnaast 

komt overal als tweede stap het verzamelen van bijkomende informatie. De verzamelde 

informatie leidt dan tot een plan (dit is echter niet altijd duidelijk uitgetekend) en de beslissing 

om te handelen. De laatste stap is het opnieuw ondernemen van actie.  

Het proces van reflectie heeft niet altijd een exact aan te wijzen begin en einde; dit proces 

moet dan ook vooral worden gezien als ‘voortdurend’, als een soort uitbreidend spiraal.  

Er zijn echter ook een aantal verschillen in aanpak aan te duiden. Zo varieert bijvoorbeeld 

het aantal stappen (in de verschillende aanpakken om te reflecteren) van geen tot acht en 

worden deze stappen als sequentieel of zonder bepaalde volgorde voorgesteld.  

 



Pagina 11 van 36 

 

In deze bijdrage onderscheiden we twee soorten aanpakken om te reflecteren. Een aanpak 

die de stappen als sequentieel, stap-voor-stap-gestructureerd presenteert (die we verder als 

lineaire aanpak benoemen), dit ten opzichte van een aanpak die geen bepaalde volgorde 

opgeeft (die we verder als niet-lineair benoemen) en willen hiermee aansluiten op de 

suggestie van Van Eekelen, Boshuizen en Vermunt (2005) om onderzoek naar een niet-

lineaire aanpak om te reflecteren op te starten. Beide aanpakken bespreken we hieronder. 

4.3.1 Lineaire aanpak 
In deze bijdrage kiezen we een gestructureerd leerjournaal, gebaseerd op het ALACT model 

als voorbeeld van een lineair gestructureerde aanpak om te reflecteren.  

De reflectiecyclus van Korthagen wordt als voorbeeld van een meer ‘fasegerichte’, 

sequentiële aanpak om te reflecteren aangeduid (Kelchtermans, 2001). De reflectiecyclus 

van Korthagen wordt weergegeven in het ALACT model (Action, Looking back, Awareness of 

essential aspects, Creating alternative methods of action and Trial) van Korthagen en 

Vasalos (2002). Deze reflectiecyclus veronderstelt volgens Van Eekelen e.a. (2005) de idee 

dat ‘leren’ -door deze ‘spiraal’ te volgen- min of meer kan worden gepland en voorspeld.  
Figuur 2  Reflectiecyclus, ALACT Model van Korthagen en Vasalos (2002, p. 30) 
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Een leerjournaal is omschreven als een handgeschreven notitie in een notaboekje; deze 

notitie omvat gedachten, reflecties, gevoelens, persoonlijke mening en ook hoop en angsten 

doorheen een onderwijskundige ervaring. Deze notities gebeuren steeds meer elektronisch, 

dit bijvoorbeeld als gevolg van het toenemende gebruik van computertechnologie en opmars 

van afstandsonderwijs (Hiemstra, 2001). Er kunnen verschillende types van een leerjournaal 

worden onderscheiden. Bij een gestructureerd leerjournaal kunnen studenten een template 

volgen om hun leerjournaal op te maken (Langer, 2002). In deze bijdrage baseren we deze 

template op het ALACT model van Korthagen. 
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4.3.2 Nietlineaire aanpak  
Als voorbeeld van een niet-lineaire methodiek om te reflecteren, bespreken we het schrijven 

van een digitaal verhaal volgens de richtlijnen van Lambert. Banaszewski (2005) definieert 

‘digital storytelling’ als: de praktijk om een persoonlijk verhaal te combineren met multimedia 

(beelden, audio en tekst) om een kort autobiografische film te produceren. In ‘Digital 

Storytelling Cookbook and Travelling Companion’, vermeldt Lambert (2003) 7 

aandachtspunten om digitale verhalen door studenten te laten schrijven. Studenten kunnen 

deze aandachtspunten als kapstokken gebruiken bij het opmaken van hun digitale verhalen. 

Omwille van de vaststelling dat de 7 elementen van Lambert niet als ‘ sequentieel’ worden 

gepresenteerd beschouwen we de richtlijnen van Lambert als voorbeeld van niet-lineariteit. 

Tabel 3 vat de zeven elementen van Lambert samen. 
Tabel 3  Samenvatting van zeven elementen van digital storytelling (Lambert,2003) 

Zeven elementen van digital storytelling
Tijdens het schrijven Tijdens de constructie 

1. Perspectief 4. Opbouw van het verhaal 
2. Rode draad 5. Eigen stem 
3. Emotionele inhoud 6. Geluidsspoor 

 7. Hoofdzaak 

4.3.2 Aanpakken om te reflecteren & kritisch reflecteren  
Mayer (2004) stelt dat puur ontdekkend leren minder effectief is dan gestuurd ontdekkend 

leren. In de context van kritisch reflecteren doet het belang van sturing in een leerproces de 

vraag rijzen welk soort aanpak (cfr. mate van gestructureerdheid; lineair of niet-lineair 

gestructureerd ) kritisch reflecteren best ondersteunt.  

 

Enerzijds wijzen verschillende auteurs op het belang van een meer gestructureerde aanpak 

om een reflectieproces te ondersteunen (Gibbs, 1981; Korthagen e.a., 2002; Procee, 2006).  

Vanuit deze invalshoek kan worden geargumenteerd dat een lineair gestructureerde aanpak 

om te reflecteren meer de mate van kritisch reflecteren ondersteunt dan een niet-lineaire 

aanpak. 

Anderzijds omschrijft Taylor (2004) niet-lineariteit als een ‘affordance’ die waarschijnlijk de 

mate van learner control verhoogt; wat volgens hem minder aannemelijk is bij ‘start-to-finish’, 

lineaire processen. Een affordance is een zelfstandig naamwoord dat werd bedacht door 

Gibson (Sherman, 1990). “Affordances are the perceived properties of a thing in reference to 

a user that influences how it is used” (Kirschner, 2002, p.12). Niet alleen voorwerpen maar 

ook bijvoorbeeld, stoffen, plaatsen, gebeurtenissen, dieren en voorwerpen hebben 

‘affordances’ (Sherman, 1990). 
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Er kan dan ook worden verondersteld dat een niet-lineaire aanpak om te reflecteren meer 

controle laat aan de student, en zodoende –vanuit deze invalshoek- meer kritisch reflecteren 

ondersteunt. Daarentegen kan worden verondersteld dat de vooropgestelde structuur in een 

‘lineaire aanpak om te reflecteren’ (zoals het gebruik van een leerjournaal volgens het 

ALACT model) een remmende invloed heeft op de ‘kans’ om controle te geven aan de 

lerende, en dus –vanuit dit perspectief- op de mate van kritisch reflecteren.  

4.4 Technieken als hulp bij het leren reflecteren   
Op basis van een literatuuranalyse stelt Rogers (2001) vast dat verschillende auteurs 

‘technieken’ bespreken om studenten te helpen bij het leren reflecteren.  

Technieken die kunnen helpen om te leren reflecteren, zijn in het werk van Rogers als 

concrete suggesties gepresenteerd, waarvan we veronderstellen dat ze mogelijks als hulp bij 

een aanpak om te reflecteren kunnen worden aangewend.  Bijvoorbeeld, een mogelijke 

concrete techniek als hulp bij het leren reflecteren, is het aanreiken van richtvragen 

(Stroobants e.a., 2007; Korthagen e.a.,2002). Verschillende aanpakken, zoals het ALACT 

model van Korthagen en Vasalos (2002), en het ui-model van Korthagen en Vasalos (2007) 

nemen –binnen de eigenheid van elke aanpak- richtvragen op om het reflectieproces te 

ondersteunen. Ook binnen de kapstokken (cfr. perspectief, rode draad, emotionele inhoud) 

die Lambert (2003) aanreikt om een digitaal verhaal te maken, is het mogelijk om richtvragen 

als bijkomende hulp aan te reiken. 

Korthagen e.a. (2002) stellen evenwel dat deze richtvragen best niet te zeer als een keurslijf 

bij de studenten worden  ‘gedropt’; maar eerder als een lijst van suggesties te introduceren.  

 

Naast het gebruik van richtvragen zijn andere concrete technieken om te helpen bij het leren 

reflecteren: studenten te trainen op het gericht gebruik van taal, (bijv. het vergroten en het 

meer accuraat gebruik van woordenschat), leren observeren, en het laten geven van 

voordrachten (Rogers, 2001).  

Het trainen van taalkundige kenmerken, vinden we ook terug bij Tann (1993). Zij verwijst 

naar het gebruik van koppelwoorden, zoals ‘omdat’, ‘dus’; en indicatoren van 

doelgerichtheid, zoals ‘met het oog op’.  

 

Als derde concrete techniek om te helpen bij het leren reflecteren, verwijzen we naar de 

mogelijkheid om als begeleider een reflectieproces aan studenten te demonstreren door 

bijvoorbeeld hardop te vertellen hoe op het eigen handelen wordt teruggekeken (Rogers, 

2001). 
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Schön (1987) verwijst naar het gebruik van ‘practica’ als methodische werkvorm (tijdens 

dewelke studenten al doende leren reflecteren) om studenten te leren reflecteren. Schön 

beargumenteert het gebruik van practica onder meer vanuit de idee dat reflecteren een 

experimenteerfase omvat. Condities van een alledaagse praktijk, bieden hiertoe slechts op 

een beperkte wijze de kans. Schön (1987) wijst op het belang van coaching door een mentor 

tijdens een practicum om te leren reflecteren. Volgens Rogers (2001) zijn sessies waarin in 

groep wordt gereflecteerd onder begeleiding van een begeleider (=supervisie) meer effectief; 

dan sessies zonder deze begeleiding.  

Kritiek op practica vinden we onder meer bij Greenwood (1993). Zij waarschuwt dat het 

gevaar bestaat dat een practicum ofwel te realistisch is (het overlaadt studenten met 

praktische beperkingen); of doordat het net te weinig elementen van de praktijk omsluit. 

4.5 Synthese vooronderzoek  
Op basis van de opdeling van Rogers (2001) onderscheiden we verschillende factoren die 

mogelijks de mate van kritisch reflecteren beïnvloeden, en vermelden: voorwaarden, 

contextcondities, aanpakken om te reflecteren en technieken als hulp bij het leren 

reflecteren.   
Figuur 3  Overzicht factoren die mogelijks kritisch reflecteren beïnvloeden 

 

5. Fase 2: eerste ontwerp prototypes  
Rogers (2001) vermeldt verschillende contextfactoren die mogelijks als gunstig worden 

aangeduid t.o.v. een reflectieproces en vermeldt autonomie, feedback, interactie, en 

passende uitdagingen. Hij besluit met te wijzen op het belang van verder onderzoek naar de 

invloed van contextfactoren op een reflectieproces. 

Hoewel autonomie (in deze bijdrage geconcretiseerd als learner control) als belangrijk wordt 

aangeduid bij (kritisch) reflecteren, leverde een literatuuranalyse geen empirische studie op 

over de mate van invloed van learner control op de mate van kritisch reflecteren. Bij het 
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uitvoeren van deze literatuuranalyse (laatst uitgevoerd, augustus 2010) werden de termen: 

learner control, autonomy, critical reflection, critical thinking, approach to reflect en 

methodology to reflect (en hun combinaties) in de databases PsycINFO en ERIC ingevoerd 

(=Multi-field search). Verder werden volgende bijkomende restricties aangebracht: empirical 

study, peerreviewed, en highschools (bij ERIC), adulthood <age 18yrs and older> (bij 

PsycINFO). Er werd zowel in abstracts afzonderlijk, als in alle velden gezocht. De relevantie 

van de resultaten werd nagegaan op basis van titel en abstract.  

 

Met het voorliggend ontwerp willen we de invloed van ‘contextfactoren’ onderzoeken op 

kritisch reflecteren, meer bepaald door de mate van learner control te variëren. De andere 

aangeduide contextfactoren (interactie, feedback en passende uitdaging) worden niet 

systematisch gevarieerd in dit ontwerp. De mogelijke invloed van learner control op de mate 

van kritisch reflecteren willen we voor twee soorten aanpakken nagaan (een lineaire aanpak 

en een niet-lineaire aanpak). 

 

Eerder in deze bijdrage werd aangenomen dat het toekennen van learner control theoretisch 

niet unidimensioneel is, maar dat de invulling afhangt van de ‘aard’ van de beslissingen die 

moeten en/of kunnen worden gemaakt (Scheiter & Gerjets, 2007).  

Om de mate van learner control te variëren vertrekken we vanuit de dimensies (proces, 

focus en doel) die Procee (2006) onderscheidt. 

 

Ten eerste, verwijzen we naar de dimensie ‘proces’, door Procee (2006) omschreven als 

‘Hoe is de reflectie uitgevoerd?’, wat we vertalen in ‘learner control over vormgeving van de 

reflecties’. M.a.w. learner control i.f.v. proces in dit ontwerp, biedt aan de student bijkomende 

variatie in de mate van learner control door al of niet -binnen de eigenheid van een aanpak 

om te reflecteren- bijkomende controle aan de studenten te geven over de vormgeving van 

de reflecties. 

 

De tweede dimensie waarnaar we verwijzen, focus, omschrijft Procee (2006) als: ‘Wat is het 

onderwerp of ervaring waarover wordt gereflecteerd?’.  Eerder werd vermeld dat reflectie kan 

ontstaan als een situatie of ervaring zich voordoet die iemand als uniek en onzeker ervaart. 

Omdat het kiezen van een situatie die als onzeker wordt ervaren bijna per definitie een 

persoonlijk gegeven is, variëren we de mate van learner control bij de dimensie focus op de 

ruimte die aan de student wordt gelaten om naar deze ervaring terug te kijken en gebruiken 
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hierbij de basiscompetenties1. De basiscompetenties worden als functionele gehelen 

gepresenteerd waaronder telkens verschillende concrete competenties ressorteren.  

Bij een grotere mate van learner control hebben studenten keuze uit meer 

‘basiscompetenties’ van waaruit ze terugblikken naar een ervaring, dan dit het geval is bij 

een mindere mate van learner control. Vanuit het perspectief dat meer learner control 

mogelijks meer kritisch reflecteren ondersteunt, veronderstellen we dat meer learner control 

over de basiscompetenties (van waaruit over een situatie/ervaring wordt gereflecteerd) tot 

meer kritisch reflecteren leidt.  

 

De derde dimensie van Procee, ‘doel’, wordt in deze bijdrage niet als element van learner 

control weerhouden. Dit onderzoek richt zich op studenten van een lerarenopleiding. 

Reflectieopdrachten die studenten worden gevraagd af te leggen, worden immers als 

onderdeel van hun opleiding aangeduid (zie eerder). Hoewel geargumenteerd kan worden 

dat studenten verschillen in leerstijl (zie o.m. Oosterheert & Vermunt, 2002; zij 

onderscheiden: overlevingsgericht/inactief, gesloten reproductiegericht, gesloten 

betekenisgericht en open betekenisgericht) en dus wellicht verschillen in hun ‘gerichtheid’ om 

te reflecteren, werd -omwille van praktische en organisatorische redenen geen verdere 

variatie in mate van learner control i.f.v. het doel om reflectieopdrachten af te leggen 

ingebouwd. 
Tabel 4  Overzicht elementen van learner control  

Dimensies Procee Omschrijving door Procee I.f.v. dit onderzoek
Proces Hoe is de reflectie uitgevoerd? Learner control over vormgeving van de reflecties 
Focus Wat is het onderwerp of ervaring 

waarover wordt gereflecteerd? 
Learner control over competenties van waaruit 
over een ervaring/situatie wordt gereflecteerd 

 

Samenvattend: we hanteren respectievelijk twee condities van learner control en  twee 

aanpakken om te reflecteren om de impact van de contextfactor learner control op kritisch 

reflecteren na te gaan en hanteren m.a.w. 4 prototypes om kritisch reflecteren te 

ondersteunen. 
Tabel 5  Overzicht prototypes van learner control in dit onderzoek 

 Learner control
Aanpak Ja Nee 

meer gestructureerde aanpak  
= lineaire aanpak 

prototype 1 prototype 2 

minder gestructureerde aanpak 
= niet-lineaire aanpak 

prototype 3 prototype 4 

 

                                                            
1Gebaseerd op basiscompetenties van de leraren; Besluit van de Vlaamse Regering, 25 oktober, 2007,  
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13952#245903, verkregen op 1 
juni 2009. 
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In functie van de realisatie van deze 4 prototypes werden 4 reflectieopdrachten uitgewerkt, 

m.b.t. de voortgang van bachelorproef. De bachelorproef is een praktijkgerichte opdracht. Er 

werd aan de studenten gevraagd te reflecteren met als doel aan te tonen hoe er werd 

stilgestaan bij het uitwerken van de bachelorproef: waar knelpunten zaten, wat positief was, 

hoe in de ‘toekomst’ hierop verder zal worden gewerkt, enz. De studenten konden zelf de 

situaties kiezen -tijdens het maken van de bachelorproef- waarover ze willen reflecteren.  

 

Bij minder learner control, moesten de studenten enkele richtlijnen strikt volgen. Concreet: 

minder learner control houdt ten eerste in dat de participanten werd gevraagd het 

meegegeven reflectiesjabloon strikt te gebruiken. Voor digital storytelling betekent dit dat een 

PowerPoint van maximaal 15 dia’s moest worden opgemaakt, met de volgende richtlijnen: 

beperkte animatie, korte teksten, insluiten van beeldmateriaal mag, geen 

geluidopnames/muziek, geen bewegende beelden. Bij het schrijven van een leerjournaal, 

betekende dit dat de maximale lengte van het leerjournaal was vastgelegd. Ten tweede 

betekende de conditie met minder learner control dat de participanten werden gevraagd hun 

reflecties op te maken vanuit respectievelijk de competenties: ‘de leraar als inhoudelijk 

expert’ en ‘de leraar als innovator & als onderzoeker’. Bij meer learner control konden 

studenten de competentie van waaruit ze terugblikten op een opgedane ervaring/situatie vrij 

aanduiden2, de lengte van het leerjournaal zelf bepalen, en vrij de software en uitwerking van 

het digitaal verhaal kiezen.   

6. Fase 3: realisatie van het eerste ontwerp 

6.1 Methode  
We kiezen voor een veldexperiment om de impact op kritisch reflecteren van de eerder 

vermelde prototypes na te gaan. Bij een veldexperiment wordt onderzoek gedaan in de 

natuurlijke omgeving van de proefpersonen (een lopende band, een sportwedstrijd,...) 

waarbij de betrokken personen meestal niet weten dat zij in een onderzoek zijn betrokken 

(Swanborn, 1987). Voor het ontwerp van dit veldexperiment is gekozen voor een cross-over 

design. Omwille van organisatorische redenen werd bij het uitwerken van het design geen 

variatie in volgorde van verschillende condities ingebouwd (bijv. between subject design, 

within subject design). 

 

                                                            
2 Studenten konden kiezen uit tien competenties, die gebaseerd zij op: `Basiscompetenties en beroepsprofielen 
betreffende de leraren; Besluit van de Vlaamse Regering dd.29 september 1998 – B.S. 16.O2.1999`. 
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Tabel 5  Overzicht design veldexperiment 

 Eerste periode
oktober-december 

Tweede periode 
december-maart 

Niet-lineaire aanpak 
Digitaal verhaal 
volgens richtlijnen van Lambert 

minder learner control meer learner control 

Lineaire aanpak 
Volgens ALACT model 
gestructureerd leerjournaal 

minder learner control meer learner control 

 

Binnen elke periode konden studenten zelf kiezen of ze eerst reflecteerden door een digitaal 

verhaal te schrijven of m.b.v. een leerjournaal. Door te kiezen voor een veldexperiment over 

een langere periode met echte taken, wilden we de ecologische validiteit verhogen. 

6.2 Participanten 
We willen ons in deze eerste studie richten op ‘de realiteit’ van een lerarenopleiding en meer 

in het bijzonder op derdejaarsstudenten. Deze studenten staan aan de ‘vooravond’ van het 

afstuderen en er kan worden verondersteld dat ze -na afstuderen- in staat zijn kritisch te 

reflecteren. Dit onderzoek vond plaats bij studenten in BAKO (= bachelor opleiding leraar 

kleuteronderwijs) en BALO (= bachelor opleiding leraar lager onderwijs). De keuze voor 

professionele bachelor leraar kleuter onderwijs en leraar lager onderwijs –en het dus niet 

opnemen van professionele bachelor leraar secundair onderwijs- heeft te maken met 

praktische overwegingen. De studenten hadden in de eerste twee opleidingsjaren al ervaring 

opgedaan met het maken van reflectieopdrachten door het schrijven van een leerjournaal 

volgens het ALACT model; reflecteren door middel van digital storytelling was nieuw voor 

hen. De studenten waren vertrouwd te werken met de basiscompetenties. In totaal ging het 

om 96 studenten, waarvan 41 uit BAKO en 55 uit BALO. Concreet werden 17 van de BALO 

(V= 16, M= 1) dossiers en 27 BAKO (V= 26, M=1) dossiers weerhouden. De drop-out had 

met volgende factoren te maken: geen verslag bij een digital story, niet alle digitale verhalen 

waren aanwezig, technisch niet mogelijk om het digitaal verhaal te openen en tenslotte 

onvolledigheid van het reflectieverslag (bijv. competentie ontbrak van waaruit op een 

ervaring wordt teruggekeken).  

6.3 Procedure 
Bij de start werden de verschillende opdrachten aan alle studenten plenair toegelicht. Daarbij 

werden de twee gehanteerde aanpakken om te reflecteren besproken. Bij het leerjournaal 

(lineaire aanpak) gebeurde de plenaire toelichting door de richtvragen - die bij iedere stap 

van het ALACT model van Korthagen staan - kort te bespreken; bij digital storytelling (niet-

lineaire aanpak) werden de richtlijnen van Lambert als basis genomen. Doordat de aanpak 

digital storytelling nieuw was, werd (in tegenstelling tot het reflecteren met een 
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gestructureerd leerjournaal volgens het ALACT model) wel een digitaal verhaal als worked-

out example gepresenteerd (aan alle participanten hetzelfde).  

 

Lectoren waren vanzelfsprekend op de hoogte van het onderzoek, maar hadden geen zicht 

op de indicatoren die bij de analyse werden gebruikt. Omdat het weten van het 

onderzoeksdoel van een veldonderzoek mede de resultaten kan bepalen (Swanborn, 1987), 

- en dus de ecologische validiteit- kozen we ervoor om de participanten niet te vertellen dat 

hun reflectieopdrachten voor onderzoek zouden worden gebruikt. Tevens werden op geen 

enkele wijze de indicatoren toegelicht die bij de analyse van hun opdrachten worden 

gebruikt. De studenten kregen –na het afronden- wel feedback op de door hen gemaakte 

reflectieopdrachten (van hun lectoren), en er werd hen na het onderzoek verteld dat hun 

opdrachten voor onderzoek zullen worden gebruikt. 

6.4 Onderzoeksvragen 
Bij de 4 prototypes formuleren we de volgende onderzoeksvragen.  

- Wat is de invloed van learner control op de mate van kritisch reflecteren? 

- Heeft de mate van structuur in een aanpak om te reflecteren invloed op de mate van 

kritisch reflecteren? 

- Is er een interactie-effect tussen learner control en een aanpak om te reflecteren op 

de mate van kritisch reflecteren?  

Om deze onderzoeksvragen te toetsen vertrekken we van de volgende hypotheses 

- Een hogere mate van learner control bij reflectieopdrachten leidt tot een hogere mate 

van kritisch reflecteren.  

- Er is een interactie-effect tussen aanpak om te reflecteren en learner control; learner 

control zal meer impact hebben op de mate van kritisch reflecteren wanneer 

studenten reflecteren m.b.v. een niet-lineaire aanpak dan wanneer ze reflecteren 

m.b.v. een lineaire aanpak. 

6.5 Wijze van dataanalyse  
De mate van kritisch reflecteren werd in 176 reflectieopdrachten nagegaan. De indicatoren 

die refereren naar respectievelijk reflecteren in de breedte en in de diepte (zie eerder) 

werden gebruikt om na te gaan in welke mate een reflectieopdracht als kritische reflectie 

wordt beschouwd. Bij het hanteren van deze indicatoren, werden geen interpretaties, geen 

veronderstellingen gemaakt; wat neergeschreven staat in de te ‘beoordelen’ 

reflectieopdrachten werd letterlijk gelezen. Ook geven de assessoren geen appreciaties; dit 
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includeert o.m. dat ook eerder ‘bedenkelijke’ theoretische veronderstellingen, visies als 

element van kritisch reflecteren kunnen worden aangeduid. 

De analyse gebeurde door twee assessoren die op basis van verdere toelichting/ 

argumentatie gezamenlijk beslisten of een element al of niet scoorde. Wanneer studenten 

reflecteerden m.b.v. een leerjournaal werd het leerjournaal zelf geanalyseerd; wanneer 

studenten een digitaal verhaal maakten, werd hen ook gevraagd om in een kort verslag 

perspectief, rode draad en emotionele inhoud te verduidelijken. Aangezien beelden vrij 

moeilijk zijn te interpreteren zonder uitleg van de student, gebruikten we dit verslag voor het 

analyseren van de digitale verhalen.  

 

Er werd een tweewegs ANOVA’s (met overschrijdingskans van 0.05) uitgevoerd met de mate 

van kritisch reflecteren als afhankelijke variabele en met aanpak om te reflecteren en mate 

van learner control als onafhankelijke factoren. 

 

De effectgrootte werd telkens nagegaan met partiële eta-kwadraat; om de effectgrootte te 

interpreteren baseren we ons op de richtlijnen van Nijdam (2003): eta2 < 0.05  is een 

zwak/matig verband; 0.05 <= eta2 < 0.15 is een middelmatig sterk verband;  eta2>= 0.15 is 

een sterk verband; eta2 >= 0.30 is een zeer sterk verband. 

7. Fase 4: resultaten & bespreking  

7.1 Resultaten 
Analyse van de verschillende reflectieopdrachten m.b.v. van de indicatoren (zie eerder) toont 

dat een emotionele dimensie hoogst scoort. Het minst scoort een morele dimensie.  
Tabel 7 Overzicht scores dimensies componenten reflecteren  

Reflecteren in de breedte  Reflecteren in de diepte 

Som 
elementen 
emotionele 
dimensie  

Som 
elementen 
technische 
dimensie  

Som 
elementen  
morele 
dimensie  

Som 
elementen 
politieke 
dimensie  

Som 
elementen 
subjectieve 
onderwijs‐
theorie  

Som elementen 
prof zelfverstaan  

220  16  2  29  41  63 

    Kritisch reflecteren 

 

Wanneer we de analyse richten op de dimensies en componenten die eerder in deze 

bijdrage onder kritisch reflecteren werden geressorteerd, reveleren de resultaten dat 

studenten gemiddeld matig scoren op de mate van kritisch reflecteren, dit ongeacht de 

conditie. Doordat een hoge standaarddeviatie werd vastgesteld, lijkt het erop dat 

persoonskenmerken een belangrijke rol spelen bij het al of niet bereiken van een kritisch 
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niveau van reflecteren (Gemiddelde = 0.77; SD = 1.393). De hoogste score stellen we vast 

wanneer studenten reflecteren met een gestructureerd leerjournaal en meer learner control 

(Gemiddelde = 1.68; SD = 2.100); de laagste score wanneer studenten reflecteren door het 

schrijven van een digitaal verhaal en minder learner control (Gemiddelde = 0.07; SD = 

0.255).  

 

Een twee-wegs ANOVA toont een significant sterk hoofdeffect van aanpak om te reflecteren 

op de mate van kritisch reflecteren (F(1, 172) = 36.938; p = 0.000; eta2 = 0.177). Wanneer 

studenten reflecteren met behulp van een gestructureerd leerjournaal (lineaire aanpak), 

scoren ze gemiddeld hoger op de mate van kritisch reflecteren (Gemiddelde = 1.34, SD = 

1.735), dan wanneer ze dus reflecteren door een digitaal verhaal te schrijven (niet-lineaire 

aanpak; gemiddelde = 0.19, SD = 0.476). Dit conform de verwachting. We stellen een 

significant zwak tot gematigd hoofdeffect vast van learner control op de mate van kritisch 

reflecteren  (F(1, 172) = 6.087; p = 0.015; eta2 = 0.034); de conditie met meer learner control, 

leidt tot betere scores op de mate van kritisch reflecteren (Gemiddelde = 1.00; SD = 1.682), 

dan de conditie met minder learner control (Gemiddelde = 0.53; SD = 0.982). Er kon geen 

interactie-effect tussen aanpak om te reflecteren en learner control op de mate van kritisch 

reflecteren worden vastgesteld.  

7.2 Bespreking resultaten 
Zoals eerder opgemerkt is het opvallend dat de participanten –ongeacht de conditie- matig 

scoren op de mate van kritisch reflecteren. Verdere analyse van de scores op de 

verschillende componenten en dimensies reveleren dat een ‘emotionele dimensie’ hoogst 

scoort. Met emotionele dimensie werd in de reflectieopdrachten nagegaan in welke mate 

emoties (angst, twijfel, enthousiasme, sympathie, genegenheid, afkeer, schuldgevoel, 

verliefdheid…) door de participant werden genoemd in een reflectieopdracht. 

De opvallend hogere score op ‘emotionele dimensie’ t.o.v. de score bij een ‘persoonlijk 

interpretatiekader’, wordt nog meer geaccentueerd doordat bij de analyse het gebruik van 

het aantal indicatoren per dimensie/componenten verschilt. Een persoonlijk 

interpretatiekader omvat twee domeinen, professioneel zelfverstaan en subjectieve 

onderwijstheorie. Professioneel zelfverstaan werd verder opgedeeld in verschillende 

componenten (zelfbeeld, zelfwaardegevoel, beroepsmotivatie, taakopvattingen, 

toekomstperspectief.  Aan ieder van deze componenten werden indicatoren gekoppeld, 

waardoor –samen met subjectieve onderwijstheorie- in totaal 6 verschillende invalshoeken 

werden gebruikt om indicatoren die onder een persoonlijk interpretatiekader ressorteren, te 

formuleren. Ter vergelijking, bij een emotionele dimensie is dit slechts 1. 
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Een eerste bedenking bij de vaststelling dat participanten matig scoren op kritisch 

reflecteren, koppelen we aan de idee dat een student mogelijks ‘veilig’ wil spelen. De 

participanten werden immers gevraagd hun reflecties aan een lector voor te leggen en hun 

reflecties werden als element van evaluatie meegenomen. Zoals eerder vermeld, bestaat er 

een spanningsveld tussen (summatief) evalueren en reflecteren (Boud, 2001; Dyke, 2006). 

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat studenten vooral emotionele aspecten aanhalen in 

hun reflectieverslagen (en digitale verhalen). Het zou immers kunnen –vanuit het perspectief 

van een komende evaluatie- dat het opnemen een emotionele dimensie in een 

reflectieopdracht comfortabeler aanvoelt dan een verwijzing naar het eigen didactisch falen.    

 

Een tweede bedenking bij de vaststelling dat participanten matig scoren op kritisch 

reflecteren, sluit aan bij een opmerking van Fuller en Case (1969), die schrijven dat er 

waarschijnlijk een kloof is tussen de doelen die lerarenopleiders vooropstellen voor hun 

studenten en de doelen die studenten in de lerarenopleiding voor zichzelf stellen. Aanvullend 

bij de opmerking van Fuller en Case; Könings, Brand-Gruwel en van Merriënboer (2005) 

schrijven dat de mate waarin de perceptie, interpretatie van studenten over leren aansluit bij 

de uitgangspunten van een leeromgeving meestal mede de effectiviteit van die leeromgeving 

zal bepalen.  

We stellen m.a.w. hier de vraag of het vooropstellen van de competentie kritisch reflecteren 

als ondergrens bij een professionele bachelor opleiding wel voldoende aansluiting vindt bij 

het ontwikkelingsstadium van studenten, meer bepaald met de ‘zorgontwikkeling’. De 

zorgontwikkeling van leraren wordt door Fuller aan verschillende fases gekoppeld (Verloop & 

Lowyck, 2003). In een eerste fase voorafgaand aan het lesgeven, voelen leraren zich nog 

meer verwant met de leerlingen in de klas dan met de leraar voor de klas; in een tweede 

fase wordt verwezen naar een stressvolle beginstadium waarin alles is gericht op het 

‘overleven’ in de klas. De derde fase, is het stadium waarin het overleven niet meer aan de 

orde is maar leraren zich afvragen of zij wel in staat zijn te voldoen aan alle gestelde eisen 

en of zij wel over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikken evenals over voldoende 

vaardigheden voor het overdragen en evalueren van deze kennis. De vierde fase, richt zich 

op het stadium waarin docenten zich vooral zorgen maken over de leerlingen en de vraag 

wat nu eigenlijk door de leerlingen wordt gekend (Verloop e.a., 2003). Men kan 

veronderstellen dat een grotere gerichtheid op een emotionele dimensie (dan op dimensies 

en componenten van een kritische reflectie) te maken heeft met het stadium van de  

zorgontwikkeling van leraren-in–opleiding. M.a.w. de veronderstelling dat leraren-in-opleiding 
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meest aandacht besteden aan de eigen emoties als gevolg van het gericht zijn op eigen 

‘overleven’. 

 

Tenslotte, op basis van dit huidig onderzoek, lijkt het dat 1) learner control een positieve 

impact heeft op de mate van kritisch reflecteren en 2) een lineair gestructureerde aanpak 

meer geschikt is dan een niet-lineaire om kritisch reflecteren te ondersteunen. Gezien de 

hoge standaarddeviatie lijkt het evenwel dat de invloed van kenmerken van de lerende hierbij 

een belangrijke rol te spelen.  

De resultaten van het eerste ontwerp geven m.a.w. aan dat het prototype met een lineair 

gestructureerde aanpak om te reflecteren met meer learner control meest geschikt lijkt om 

kritisch reflecteren te ondersteunen, maar dat wellicht aangewezen is om kritisch reflecteren 

vanuit een geïndividualiseerd groeipad te laten ontwikkelen en zodoende te laten aansluiten 

bij de zorgontwikkeling van de student. Verder, lijkt het erop dat als een opleiding een 

leerproces op gang wil brengen dat elementen van kritisch reflectie omsluit, er wordt voor 

gezorgd dat de feedback op reflectieproces in een leeromgeving gebeurt waar duidelijkheid 

is omtrent de plaats dat het resultaat van een reflectieproces inneemt ten opzichte van een 

summatieve evaluatie (zie verder). 

8. Fase 5: Revisie   
Bij de revisie wordt stilgestaan bij de verschillende fases van het model van ontwerpgericht 

onderzoek dat in deze bijdrage wordt gebruikt. Het resultaat van deze fase van revisie heeft 

o.m. als doel aanbevelingen voor verbeteringen van o.m. de eerste interventie en komende 

interventies te formuleren.  

8.1 Revisie vooronderzoek 
De resultaten van deze huidige studie blijken te bevestigen dat studenten matig scoren op de 

mate van kritisch reflecteren, en ‘verrechtvaardigen’ hiermee de vraag naar het ontwerp van 

een leeromgeving die studenten professionele bachelor in de lerarenopleiding ondersteunt 

om hun niveau tot kritisch reflecteren te kunnen ontwikkelen.  
 

Op basis van de literatuuranalyse in het vooronderzoek werd ten eerste aangenomen dat 

een hogere mate van learner control bij reflectieopdrachten tot een hogere mate van kritisch 

reflecteren leidt. De resultaten van het eerste ontwerp bevestigen deze veronderstelling. 

 

Ten tweede, er worden in het vooronderzoek twee soorten aanpakken onderscheiden die 

mogelijks kritisch reflecteren kunnen ondersteunen, een lineair gestructureerde aanpak en 
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een niet-lineair gestructureerde aanpak. Theoretisch bleef in het vooronderzoek onduidelijk  

welke soort aanpak  (lineair of minder-lineair gestructureerd) het meest kritisch reflecteren 

zal ondersteunen. Uit de resultaten van dit eerste ontwerp, blijkt dat een lineair-

gestructureerde aanpak meer kritisch reflecteren ondersteunt dan een niet-lineair 

gestructureerde aanpak. 

 

Ten derde, werd een interactie-effect tussen soort aanpak en learner control op de mate van 

kritisch reflecteren verondersteld. Learner control –zo werd verondersteld- zal meer impact 

hebben op de mate van kritisch reflecteren wanneer studenten reflecteren m.b.v. een niet-

lineaire aanpak dan wanneer ze reflecteren m.b.v. een lineaire aanpak. De resultaten van 

het eerste ontwerp konden deze veronderstelling niet bevestigen. 

8.2 Revisie eerste ontwerp 
In het eerste ontwerp worden 4 prototypes onderscheiden: 1) meer learner control en een 

lineaire aanpak 2) minder learner control en een lineaire aanpak, 3) meer learner control en 

een niet-lineaire aanpak en ten slotte 4) minder learner control en een niet-lineaire aanpak.  

 

In het veldexperiment onderscheiden we twee aanpakken om te reflecteren: een lineaire 

aanpak en een niet-lineaire aanpak. Digital storytelling met de richtlijnen van Lambert werd 

gekozen als een voorbeeld van een niet-lineaire aanpak (waarbij we dus minder 

structuurelementen veronderstellen), en een gestructureerd leerjournaal volgens het ALACT 

model als een voorbeeld van een lineair model (waarbij meer structuurelementen worden 

verondersteld). Men kan zich afvragen of deze voorbeelden van aanpakken wel de meest 

geschikte keuzes zijn om respectievelijk een niet-lineaire en lineaire aanpak te 

vertegenwoordigen.  

 

Op basis van de literatuuranalyse in het vooronderzoek werd aangenomen dat autonomie 

een essentieel element is van reflecteren (Rogers, 2001; Procee, 2006). In dit onderzoek 

wordt autonomie als learner control geoperationaliseerd. Er wordt verondersteld dat een 

hogere mate van learner control bij reflectieopdrachten tot een hogere mate van kritisch 

reflecteren leidt. Learner control werd in het eerste ontwerp geoperationaliseerd door bij de 

dimensies van Procee (2006), `proces` (Hoe is de reflectie uitgevoerd?); en `focus` (Wat is 

het onderwerp of ervaring waarover wordt gereflecteerd?) al of niet meer controle aan de 

lerende te geven. De derde dimensie van Procee ‘doel’ (Wat is het doel van de reflectie?) 

werd niet meegenomen. Dit omwille van het feit dat 1) het doel voor het maken van 

reflectieopdrachten reeds vooropgesteld is (cfr. competentie kritisch reflecteren als 
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ondergrens van een professionele bachelor), en 2) er vanuit wordt gegaan dat studenten de 

reflectieopdrachten zullen maken om dit van hen verwacht wordt om te kunnen afstuderen. 

Het aanduiden van autonomie/learner control als belangrijk bij een reflectieproces, leidt 

mogelijks tot een aantal contradicties. 

 

Tussen de verwachting vanuit de competenties van een professionele bachelor en het 

concept reflecteren an sich, situeert zich een eerste mogelijke contradictie. Uit de resultaten 

van dit huidige onderzoek blijkt dat een emotionele dimensie het hoogst scoort en dat de 

dimensies die onder kritisch reflecteren ressorteren matig scoren. Vanuit de gestelde 

verwachting (cfr. competentie kritisch reflecteren als ondergrens bij een opleiding 

professionele bachelor) kan dit resultaat de vraag oproepen of de participanten 

(=derdejaarstudenten) alle competenties van een professionele bachelor wel halen.  

Anderzijds kan de idee van autonomie als kern van een reflectieproces, betekenen dat het 

doel van de reflectieopdrachten ook bij de studenten legt en dus het al of niet aanwezig zijn 

van elementen die refereren naar de dimensies die onder kritisch reflecteren ressorteren 

eerder als indicatief (en niet evaluatief) moeten worden beschouwd. Vanuit deze redenering 

kan men argumenteren dat het vooropstellen van de competentie kritisch reflecteren als 

ondergrens bij een professionele bachelor mogelijks haaks staat op het concept reflecteren.  

 

Een tweede contradictie, verwijst naar de vaststelling dat het toekennen van meer learner 

control ertoe leidt dat studenten hoger scoren op de mate van kritisch reflecteren.  

Op basis hiervan zou men kunnen concluderen dat het aangewezen is om elementen van 

learner control als kenmerk van een leeromgeving aan te duiden. Anderzijds, ultiem kan 

learner control betekenen dat niet alleen inhoud, doel en proces bij de lerende komt te 

liggen, maar ook de beslissing om het al of niet maken van reflectieopdrachten. Het geven 

van learner control als element van een leeromgeving om kritisch reflecteren te 

ondersteunen lijkt –gezien de resultaten van het eerste ontwerp- aangeraden, maar verhoogt 

meteen ook het belang van de bereidheid van de lerende om zich in een reflectieproces te 

engageren. Uit het vooronderzoek blijkt ook al dat verschillende auteurs individuele 

bereidheid van de lerende om zich in een reflectieproces te engageren als essentieel 

aanduiden (Rogers, 2001; Rodgers, 2002; Tann, 1993; Walkington, Christensen & Kock, 

2001). 

 

Vanuit de geschetste contradicties, lijkt het erop dat learner control als mogelijk kenmerk van 

een leeromgeving om kritisch reflecteren te ondersteunen tot een moeilijke spreidstand kan 

leiden tussen enerzijds het operationaliseren van autonomie en anderzijds de verwachting 
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t.o.v. professionele bachelors om kritisch reflecteren als na te streven eindcompetentie te 

beschouwen. Wellicht is het aangewezen dit spanningsveld (tussen learner control enerzijds 

en het vooropstellen van de competentie kritisch reflecteren als ondergrens van een 

professionele bachelor anderzijds) verder uit te klaren, vooraleer learner control als element 

van een leeromgeving aan te duiden dat kritisch reflecteren ondersteunt. 

  

Om dit ‘spanningsveld te ontladen’ lijkt het -vanuit de eerdere bespreking- dat er tenminste 

twee opties zijn. 

Bij een eerste optie wordt kritisch reflecteren –zoals vooropgesteld in de BaMaprofielen van 

de Associatie K.U.Leuven- als ondergrens beschouwd van een professionele bachelor. Zoals 

eerder vermeld, reveleren resultaten van het eerste ontwerp dat learner control kritisch 

reflecteren mede ondersteunt. Maar doordat ‘volledige’ controle bij de lerende leggen ook 

kan betekenen dat de lerende zelf beslist al of niet te reflecteren en/of een kritisch niveau in 

z’n reflecties na te streven, includeert de eerste optie om de mate van learner control niet 

volledig bij de student te leggen, maar om dit slechts over deelaspecten te doen (in de 

prototypes gaat dit over learner control van inhoud en vormgeving).   

 

Bij een tweede optie, wordt autonomie (en hier dus learner control) in z’n ‘volle betekenis’ bij 

het concept reflecteren gerespecteerd, en indiceert dus dat de competentie kritisch 

reflecteren kan worden nagestreefd maar niet als verwachting wordt vooropgesteld. Bij deze 

optie lijkt het erop dat het aangewezen is -in een opleiding tot professionele bachelor- 

voldoende ‘aandacht’ te besteden aan alle dimensies van reflecteren (en niet alleen die 

dimensies/componenten die onder kritisch reflecteren ressorteren) en ook desgevallend te 

aanvaarden dat studenten geen kritisch niveau halen in hun reflecties. Deze tweede optie 

plaatst verantwoordelijken en lectoren van een opleiding evenwel o.m. voor de uitdaging  

studenten intrinsiek te motiveren reflecties te maken en hen ‘uit te dagen’ stil te staan bij 

dimensies/componenten die in deze bijdrage onder kritisch reflecteren worden 

geressorteerd.  

Het onderstaande citaat van Schön (1987) sluit nauw aan bij de eerder omschreven 

spanning tussen de vaststelling dat studenten zich vooral richten op een emotionele 

dimensie en minder op dimensies/componenten ressorterend onder kritisch reflecteren.  

“The student cannot be taught what he needs to know, but he can be coached. He 

had to see on his own behalf and in his own way the relations between means and 

methods employed and results archieved. Nobody else can see for him, and he can’t 

see just by being ‘told’, although the right kind of telling may guide his seeing and 

thus help him see what he needs to see” (Schön, 1987, p. 17). 
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Tot slot, beide opties vragen een duidelijk communicatie naar de student. Het blijkt immers 

dat learner control niet altijd de gewenste positieve effecten haalt doordat o.m. het concept 

learner control onduidelijk aan de studenten wordt toegelicht (Lunts, 2002) en zoals eerder 

vermeld is er ook nood aan duidelijk omtrent het concept reflecteren (James, 2007).  

8.3 Revisie realisatie van het eerste ontwerp 
Bij de revisie van de eerste realisatie van het ontwerp, maken we een aantal 

methodologische bemerkingen, die we als implicaties voor o.m. een volgende ontwerp 

meenemen.  

8.3.1 Revisie methode 
Bij de realisatie van het eerste ontwerp werd een veldexperiment uitgewerkt. Hoewel een 

veldexperiment bijdraagt tot de ecologische validiteit (zie eerder), kunnen een aantal 

bemerkingen bij deze keuze worden gemaakt. Swanborn (1987) geeft aan dat het onmogelijk 

is alle mogelijke factoren van een veldexperiment te controleren. Zo bestaat de kans dat de 

participanten 1) tijdens het veldexperiment verschillende mate van interactie en feedback 

ervaren; 2) verschillende bijkomende instructies hebben gekregen om hun 

reflectieopdrachten uit te werken. 

Het feit dat in een veldexperiment niet alle factoren kunnen worden gecontroleerd kan ertoe 

leiden dat de mate van kritisch reflecteren bij iedere student uit dit veldexperiment vanuit een 

vrij unieke (natuurlijke) situatie wordt bestudeerd. Een moeilijkheid met zo’n unieke situatie is 

dat deze nooit precies kan worden gereconstrueerd; niet alle factoren zijn immers onder 

controle (Swanborn, 1987).  

 

Een andere methodologische bemerking, heeft te maken met het design van het 

veldexperiment. In het design werd geen variatie in de volgorde van verschillende condities 

ingebouwd; waardoor de kans bestaat dat er een progressieve fout optreedt. 

8.3.2 Revisie participanten 
De eerste realisatie van de 4 prototypes vond plaats bij derdejaarsstudenten. Doordat het 

over derdejaarsstudenten gaat, bestaat onder meer de kans dat de participanten op 

verschillende wijze reeds kennis hebben gemaakt met technieken die een reflectieproces 

ondersteunen en/of aanpakken om te reflecteren. M.a.w. doordat in dit veldexperiment de 

participanten derdejaarsstudenten zijn, kan de vraag worden gesteld of het resultaat mede 

het gevolg is van training in hun opleiding. Ook kan de vraag worden gesteld of de invulling 

van het concept kritisch reflecteren door de participanten en hun lectoren wel aansluit bij de 
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in dit onderzoek gehanteerde omschrijving. Verschillende auteurs schrijven immers dat er 

een vrij grote conceptuele en praktische verwarring bestaat over het concept (kritisch) 

reflecteren (Kinsella, 2007; Ottesen, 2007; Procee, 2006; Rodgers, 2002; Rogers, 2001). De 

verwarring wordt nog groter doordat verschillende termen inwisselbaar worden gebruikt 

(Rogers, 2001).  

Doordat theoretisch de kans bestaat dat derdejaarstudenten uit één instelling waarschijnlijk 

1) een specifieke invulling geven aan het concept kritisch reflecteren, 2) en een specifieke 

ervaring hebben met een reflectieproces (cfr. gehanteerde aanpakken en technieken die 

reflecteren ondersteunen tijdens de eerste twee opleidingsjaren), kan men de vraag stellen 

of de resultaten van het eerste ontwerp representatief zijn voor ‘studenten in de 

lerarenopleiding’ (en dus generaliseerbaar), of ze als particulier moeten worden beschouwd. 

Het lijkt aangewezen om in een tweede ontwerp te kiezen voor eerste jaarstudenten in de 

lerarenopleiding, uit verschillende instellingen hoger onderwijs.  

8.3.3 Revisie procedure 
Eerder werd geargumenteerd dat het weten van het onderzoeksdoel van een veldonderzoek 

mede de resultaten kan bepalen (Swanborn, 1987), - en dus de ecologische validiteit- en 

werd ervoor gekozen om de participanten bij start van het onderzoek niet te vertellen dat hun 

reflectieopdrachten voor onderzoek zouden worden gebruikt. Het niet inlichten van 

participanten bij start van een onderzoek dat hun reflectieopdrachten voor onderzoek zullen 

worden gebruikt is evenwel een discussiepunt. Op ethische gronden (Swanborn, 1987) kan 

men argumenteren dat bij start bekend maken dat een onderzoek zal plaatsvinden is 

aangewezen.  

Bij een volgend ontwerp zal een evenwicht worden gezocht tussen enerzijds de mogelijke 

invloed van het weten van het onderzoeksdoel  en anderzijds het ethische bezwaar bij de 

procedure om participanten voor start van het onderzoek niet op de hoogte te brengen. Dit 

evenwicht zal worden betracht door bij start de participanten te vertellen dat hun 

reflectieopdrachten voor een onderzoek over kritisch reflecteren zullen worden gebruikt, 

maar de indicatoren die worden gebruikt bij de analyse niet mee te delen. 

8.3.4 Revisie onderzoeksvragen  
In het vooronderzoek was theoretisch onduidelijk of een lineair gestructureerde aanpak dan 

wel een niet-lineair gestructureerde aanpak het meest kritisch reflecteren zal ondersteunen; 

mede hierdoor was onduidelijk bij welk van de 4 prototypes de participanten het beste 

resultaat op de mate van kritisch reflecteren zullen behalen. De resultaten van dit huidig 

onderzoek reveleren dat een lineaire aanpak meer kritisch reflecteren ondersteunt dan een 
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niet-lineaire. Het prototype waarbij studenten reflecteren met een lineair gestructureerde 

aanpak en meer learner control ondersteunt het best kritisch reflecteren ondersteunen, het 

prototype waarbij studenten reflecteren m.b.v. een niet-gestructureerde aanpak en minder 

learner control het slechtst.  

In een volgend ontwerp behouden we de vooropgestelde onderzoeksvragen en hypotheses 

van het eerste ontwerp (en gaan we na of deze worden bevestigd), en voegen op basis van 

de resultaten uit het eerste ontwerp twee hypotheses toe. 

Bij het ontwerp van het volgende ontwerp (= prototypes) formuleren we m.a.w. de volgende 

onderzoeksvragen.  

- Wat is de invloed van learner control op de mate van kritisch reflecteren? 

- Heeft de mate van structuur in een aanpak om te reflecteren invloed op de mate van 

kritisch reflecteren? 

- Is er een interactie-effect tussen learner control en een aanpak om te reflecteren op 

de mate van kritisch reflecteren?  

Om deze onderzoeksvragen te toetsen vertrekken we van de volgende hypotheses 

- Een hogere mate van learner control bij reflectieopdrachten leidt tot een hogere mate 

van kritisch reflecteren.  

- Er is een interactie-effect tussen aanpak om te reflecteren en learner control; learner 

control zal meer impact hebben op de mate van kritisch reflecteren wanneer 

studenten reflecteren m.b.v. een niet-lineaire aanpak dan wanneer ze reflecteren 

m.b.v. een lineaire aanpak. 

- Wanneer studenten reflecteren m.b.v een lineaire aanpak leidt dit tot een hogere 

mate van kritisch reflecteren, dan wanneer studenten reflecteren met een niet-lineaire  

aanpak. 

- De beste score op kritisch reflecteren halen studenten wanneer ze reflecteren met 

behulp van een lineaire aanpak en learner control hebben, het slechtste resultaat 

wanneer ze reflecteren m.b.v. een niet-lineaire aanpak en geen learner control 

hebben.  

8.3.5  Revisie wijze van dataanalyse 
Ten eerste, willen we de wijze van analyse van de digitale verhalen bediscuteren. Aan 

studenten werd gevraagd om van de digitale verhalen in een kort verslag perspectief, rode 

draad en emotionele inhoud te verduidelijken. Dit verslag werd in de analyse gebruikt. De 

vraag hierbij of 1) dit verslag de echte intentie van de studenten om een bepaald digitaal 

verhaal kon vatten; 2) studenten voldoende gemotiveerd waren om een aanvullend verslag 

te maken.  
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Een tweede bemerking richt zich op de operationalisering van learner control i.f.v. de 

dimensies proces en focus. In het onderzoeksdesign richt de analyse zich o.m. op het 

reflectieverslag van het leerjournaal. Bij de conditie ‘minder learner control i.f.v. het proces’ 

werd de maximale lengte van dit reflectieverslag vastgelegd; bij meer learner control is de 

lengte van het leerjournaal niet bepaald. Theoretisch is het dus mogelijk dat de lagere score 

op kritisch reflecteren te maken heeft met de lengte van dit verslag.  

Bij de conditie ‘minder learner control i.f.v. focus’ werd de studenten bij beide aanpakken 

gevraagd op een ervaring terug te blikken, vanuit respectievelijk de competenties: ‘de leraar 

als inhoudelijk expert’ en ‘de leraar als innovator & als onderzoeker’. Als studenten meer 

controle over inhoud hadden, konden ze de competentie van waaruit ze terugblikten op een 

opgedane ervaring/situatie vrij kiezen. Theoretisch kan worden geargumenteerd dat een 

bepaalde competentie an sich meer aanzet tot een kritische reflectie, en dat mogelijks de 

competenties ‘de leraar als inhoudelijk expert’ en ‘de leraar als innovator & als onderzoeker’ 

hiertoe minder aanleiding geven dan de andere basiscompetenties.   

In de verdere analyse van de resultaten van het eerste ontwerp zal een mogelijke 

samenhang tussen de lengte van het verslag, en de competentie van waaruit op de ervaring 

worden teruggekeken, worden nagegaan.   

 

Een derde bemerking koppelen we aan het feit dat de aanpak ‘digital storytelling volgens de 

richtlijnen van Lambert’ –in tegenstelling tot het maken van een leerjournaal volgens ALACT 

model- nieuw was voor de studenten. Er kan dan ook worden afgevraagd in welke mate het 

verschil in resultaten tussen de eerste en de tweede periode het gevolg is van de mate van 

learner control of mede te wijten is aan het feit dat studenten de aanpak digital storytelling 

beter leerden kennen (leereffect). Aanvullend de vraag in welke mate dat het feit dat digital 

storytelling een nieuwe aanpak was voor de studenten, invloed heeft (positief of negatief) op 

de motivatie van de participanten om de reflectieopdrachten te maken. 

Anderzijds, blijkt deze bemerking minder op te gaan voor de aanpak ‘leerjournaal volgens 

ALACT model’, met deze aanpak waren studenten immers wel vertrouwd. 

Verdere analyse waarbij het effect van learner control bij enerzijds digital storytelling en 

anderzijds een gestructureerd leerjournaal op de mate van kritisch reflecteren wordt 

nagegaan, lijkt aangewezen om hierop antwoord te geven. 

8.4 Revisie resultaten 
De hoge standaarddeviatie bij het eerste ontwerp lijkt erop te wijzen dat het belang dat 

kenmerken van de lerende (zie o.m. Rogers, 2001; Rodgers, 2002; Tann, 1993; Walkington, 
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Christensen & Kock, 2001) bij het reflecteren wordt bevestigd. Het lijkt dan ook aangewezen 

om in verdere analyse van het eerste ontwerp en in volgende ontwerpen de kenmerken van 

de lerende mee in de analyse te nemen. 

 

Zoals eerder vermeld, (zie revisie wijze van data-analyse) lijkt het aangewezen om bij de 

resultaten ook de mogelijke invloed van 1) de competentie van waaruit op een situatie wordt 

teruggeblikt mee te nemen, en 2) mogelijke invloed van de lengte van de reflecties (bijv. door 

in de analyse het aantal woorden in het leerjournaal en het aantal woorden in het bijkomend 

verslag bij het digitaal verhaal mee te nemen). Ook lijkt het aangewezen om de data per 

aanpak afzonderlijk te analyseren, en dus de mogelijke impact van learner control op kritisch 

reflecteren bij enerzijds digital storytelling en anderzijds bij het schrijven van een leerjournaal 

na te gaan. 

9. Conclusie 
De algemene probleemstelling in deze bijdrage (= Hoe ziet een leeromgeving er uit 

waarbinnen studenten professionele bachelor in de lerarenopleiding hun niveau tot kritisch 

reflecteren kunnen ontwikkelen?) beschouwen we als een ontwerpprobleem. 

Doordat blijkt dat het niet evident is  gevalideerde principes aan te duiden om een antwoord 

op dit ontwerpprobleem te formuleren (Kreber, 2004), wordt een ‘ontwerpgericht onderzoek’ 

als benadering gebruikt om dit ontwerpprobleem te bespreken (Plomp & Nieveen, 2007). 

Een ontwerpgericht onderzoek kan verschillende fases omvatten. In deze bijdrage worden 

de volgende fases onderscheiden: vooronderzoek, ontwerp van prototypes, realisatie van het 

ontwerp en resultaten/bespreking. Op basis van de resultaten & bespreking van een eerste 

ontwerp volgt een revisie van de verschillende fases en volgen aanbevelingen voor het 

uitwerken van volgende ontwerpen. 

 

De bijdrage die voorligt geeft de stand van zaken van het uitvoeren en de revisie van een 

eerste ontwerp m.b.t de vooropgestelde algemene probleemstelling. Op basis van de revisie 

die in deze bijdrage wordt omschreven zullen 1) de resultaten van het eerste ontwerp verder 

worden uitgewerkt, en 2) een tweede ontwerp worden uitgewerkt en uitgetest. De resultaten 

van het tweede ontwerp zullen o.m. worden gebruikt om na te gaan of de conclusies van het 

eerste ontwerp al of niet worden bevestigd en voor het uitwerken van een derde ontwerp. 

 

Ten slotte, op basis van de resultaten van de verschillende cycli van het ontwerpgericht 

onderzoek zullen aanbevelingen worden geformuleerd i.f.v. het uitwerken van een 
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leeromgeving  waarbinnen studenten professionele bachelor in de lerarenopleiding hun 

niveau tot kritisch reflecteren kunnen ontwikkelen.  

Deze bijdrage verwijst naar de eerste cyclus en is m.a.w. een tussentijds verslag.  

Op basis van het uittesten van het eerste ontwerp, lijkt het dat 1) learner control een 

positieve impact heeft op de mate van kritisch reflecteren en 2) een lineair gestructureerde 

aanpak meer geschikt is dan een niet-lineaire om kritisch reflecteren te ondersteunen.  
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