
 

 

 

 

Reflectie, zelfreflectie en evaluatie 
 
Reflectie is een ander woord voor weerspiegeling, beschouwing of overdenking. Je houdt 

iets, iemand of een gebeurtenis een spiegel voor. Daardoor kun je nog eens terugkijken op 

wat er is gebeurd of op hoe de ander deed of was. Je kunt bijvoorbeeld reflecteren op je 

vorige opleiding of baan. Je gaat na hoe het ook weer was, hoe lang het heeft geduurd en 

wat zich allemaal heeft afgespeeld. Je reflecteert op het geheel, niet zozeer op jouw rol in 

dat geheel. 

 

Wanneer je nadenkt over je eigen doen en laten, reflecteer je op jezelf. Je overdenkt hoe je 

reageerde in een bepaalde situatie en wat het met je deed. Zelfreflectie is een belangrijk 

instrument bij je studievoortgang. 

Actief leren houdt in dat  je leert om stil te staan bij wat je gedaan hebt, wat je aan het doen 

bent en wat je nog gaat doen. Dat betekent terugkijken, nadenken over wat er goed ging 

en wat niet, bedenken hoe je iets de volgende keer beter gaat doen. 

Het aan de slag gaan met dit soort vragen is zelfreflectie. Je kunt reflecteren op de manier 

waarop je een opdracht uitvoert, op je teamrol en je functioneren in de groep, op je 

leerproces. 

Je staat er een moment bij stil en je probeert je bewust te worden van datgene waar je mee 

bezig bent. Dit doe je om te leren van je ervaringen en om bewuster keuzes te maken. 

Bewustwording van datgene waar je mee bezig bent en van hoe je de dingen het beste aan 

kunt pakken, leidt tot betere studieresultaten en tot professionaliteit. 

 

Zelfreflectie kan op verschillende manieren. Je kunt in gedachten bij jezelf nagaan hoe je iets 

hebt ervaren. Je kunt ook je gedachten op papier zetten bijvoorbeeld in een 

reflectieverslag. Als je met anderen in gesprek gaat, bijvoorbeeld door elkaar vragen te 

stellen over hoe je iets hebt uitgewerkt, ben je ook aan het reflecteren. Van de feedback 

van anderen in zo’n gesprek leer je veel over jezelf, je houding en je handelswijze. 

Vragen die jij jezelf of die anderen aan jou kunnen stellen over jou, zijn: 

- Wat heb je precies gedaan? 

- Welke gedachten had je erbij? 

- Hoe heb je het ervaren (welke gevoelens riep het bij je op)? 

- Waar gaat het je nu eigenlijk om bij deze ervaring? 

- Wat zegt dit over jou? 

- Hoe zou je de situatie ook anders kunnen bekijken? 

- Wat ligt voor jou gevoelig? 

- Hoe tevreden ben je hierover? 

- Had je het anders willen doen? Wat weerhield je ervan? 

- Wat wil je met deze ervaring? 

- Welke concrete actie ga je ondernemen? 

 

Op deze manier kijk je kritisch naar jezelf (en helpen anderen je bij het krijgen van inzicht over 

jezelf). Zo ontdek je leerervaringen en ontwikkel je een soort antenne voor dingen die (nog) 

niet goed gaan. 

 

Evaluatie ten slotte is een beoordeling van iets of iemand. Je kijkt terug en geeft je mening 

weer in termen van goed of slecht, mooi of lelijk enz. Het belangrijkste doel bij evalueren is 

niet ‘leren van’ zoals dat wel het geval is bij zelfreflectie. Je bestudeert je houding en 

handelen om deze te optimaliseren (zelfreflectie) en je wordt beoordeeld door je coach en 

docenten (evaluatie). 

 


