Beeldvorming
Handelen/reflecteren
Hefboom ‘kritisch leren reflecteren over eigen handelen, aanpassen
van je gedrag’

Vanuit de twee andere hefbomen bij ‘Beeldvorming’ – ‘geraakt worden’ en ‘kennis en inzichten’ opdoen
– is het uiteindelijk de bedoeling het eigen handelen als (toekomstige) begeleider van kinderen bij te
sturen. Zodat de klas-, school-, opleidings- kinderopvang- en dagverblijf-praktijk echt kan inzetten om
elk kind gelijke kansen te bieden.
Dit is bijvoorbeeld nodig omdat uit de hefboom ‘geraakt worden’ heel wat emoties kunnen loskomen
door de ontmoeting met mensen. Hierdoor worden studenten, begeleiders, leerkrachten, …
geconfronteerd met zichzelf, met een andere werkelijkheid, met de diversiteit van werelden en
referentiekaders. De werkelijkheid is geen nette en afgelijnde weerspiegeling van theoretische
concepten en regels, en gestructureerde reflectie kan handvatten aanreiken om betekenis te geven
aan ervaringen.
Reflecteren op handelen, en er dan naar handelen, is eigenlijk een levenslang proces. Deze
professionalsering stopt nooit – of zou toch voortdurend geprikkeld moeten worden. Bovendien is dit
een professionalisering die zich niet enkel voltrekt op individueel vlak maar ook op teamniveau. Welke
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methodes zijn effectief gebleken en verdienen aandacht? Wat is nodig om van een reflectie een
‘kwaliteitsvolle’ reflectie te maken? Bringle en Hatcher1 (1997) stellen volgende criteria voorop:
“kwaliteitsvolle reflectie
- vindt plaats op regelmatige basis,
- linkt ervaringen aan (vooropgestelde) leer- en vormingsdoelen,
- laat ook ruimte voor persoonlijke waarden en gedrag,
- reflectie wordt gestuurd en begeleid,
- wordt opgevolgd door feedback en beoordeling.”

1 - In service-learning: kwaliteitsvolle reflectie
Maaike Mottart, coördinator service-learning aan de KULeuven, lichtte in het Lerend Netwerk van
4 mùei 2017 de rol van reflectie in leren en vorming toe vanuit het perspectief van ‘service-learning’.
Deze ervaringsgerichte pedagogie integreert de elementen ‘dienen’ (maatschappelijke
dienstverlening’), ‘reflecteren’ (gestuurde en kritische reflectie) en ‘leren’ (op academisch,
persoonlijk en sociaal-maatschappelijk vlak). Met deze pedagogie wordt persoonsvormend
onderwijs nagestreefd, met de nadruk op kritisch en verantwoord burgerschap. Mottart gaat in op
de kenmerken van kwaliteitsvolle reflectie (in service-learning) en de begeleiding ervan.2

Meta-perspectief
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“Reflectie is als een achteruitkijkspiegel”, zegt Mottart. “Het helpt ons om te duiden wat achter ons
is, zonder enkel achteruit te kijken. Het doel is om vooruit te kunnen navigeren. Het helpt ons
bovendien om te her-kaderen.”
Binnen service-learning wordt reflectie gedefinieerd als “the intentional consideration of the service
experience in light of particular learning objectives” (Hatcher & Bringle, 1997). Het gaat dus steeds
over een intentionele en gerichte denkoefening die vertrekt vanuit de opgedane ervaring, en waarbij
bepaalde leerdoelen of vormingsdoelen worden nagestreefd.
Gestructureerde reflectie biedt handvatten en begeleiding om uit ervaring(en) te leren. “Zo wordt
reflectie ‘verbinding’, wordt betekenis gecreëerd: het zoeken naar linken en continuïteiten.
Verschillende elementen van deze ervaring en andere ervaringen worden verbonden met de eigen
kennis en die van anderen. Door reflectie kan je verschillende elementen verbinden (theorie, eigen
kaders, andere perspectieven en verhalen, …) en zo een metaperspectief aannemen.”
Reflectie als proces

Doorlopend: voor, tijdens, na
Reflectie is volgens Mottart geen eenmalige activiteit op het einde van een ervaring, maar is een
proces: “meerdere keren, groeiend in inzichten en mogelijkheden”. Door de herhaling of het
herlezen van reflecties “ontdek je de patronen of lijnen over de tijd heen, de verbanden en
verbindingen tussen de verschillende ervaringen/reflecties.” Daarom kan het zinnig zijn om
bijvoorbeeld studenten als opdracht te geven “een zelfde oefening een paar keer te maken en hen
na een tijdje te laten herlezen: hoe ben ik gegroeid, hoe en wat schreef ik in het begin en welke
lagen kwamen erbij, wat is veranderd, of wat komt steeds terug, waarom zou dat zo zijn?”
Reflecteren is een leerproces (zie afbeelding ‘beschrijvend > creatief’). Mottart zegt dat studenten
vaak te snel zich van ‘beschrijvend’ naar ‘creatief’ bewegen.3 “Studenten moeten vaak groeien in het
interpreteren en kritisch-analyseren. Het gaat niet enkel om ‘reflectie’ wel om ‘kritische reflectie’:
waarom heb ik die keuze gemaakt? wat zijn mijn vooronderstellingen? Zo krijgen de studenten een
andere kijk en blijft het beter hangen.”
Goede en diepgaande reflectie vereist oefening en geduld. We kunnen van studenten niet
verwachten dat ze meteen een kritisch-analytische reflectie over hun ervaringen neerschrijven.
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Varona (1999) beschrijft verschillende fases of niveaus in reflectie waarbij de student evolueert van
een beschrijvend, naar persoonlijk interpreterend, kritisch-analytisch en creatief niveau.4
Hoe reflecteren?
Opties:
-

Alleen – met peers – met andere actoren,
Al dan niet begeleid,
Vormen: lezen – schrijven – doen – vertellen.

Vaak grijpen studenten naar de geschreven opties – of worden ze daartoe uitgenodigd/
aangespoord: dagboeken, case-studies, lees- en schrijfopdrachten, essays, … Maar andere vormen
zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld aan de hand van foto’s, beeld, videomateriaal, ‘doen en vertellen’ (in
groep, rollenspel, theater), … “
Het belang van verhalen
Wanneer studenten reflecteren over hun ervaring, dan vertellen zij steeds een verhaal. Een verhaal
over zichzelf (in die ervaring), maar steeds in relatie tot anderen. Verhalen vertellen is een
belangrijke manier om betekenis te geven en te interpreteren. Daarom is het belangrijk om
‘studenten op verhaal te laten komen’”, zegt Mottart. “Je daagt hen dan uit het verhaal van hun
ervaring te vervolledigen, een alternatief plot te verzinnen, zich dieper in te leven in de personages,
het verhaal te herschrijven vanuit een ander personage … Het zijn deze verhalen die deel beginnen
uitmaken van hun eigen verhaal (verleden, heden, toekomst), en waarin het verhaal van anderen
een belangrijke rol speelt.”
Begeleiding: rol en invulling docent
“Je rol als coach en ondersteuner”, zegt Mottart, “is: je ‘geeft dingen terug’, je bent een ‘reflector’,
maar geeft ook aan waar de student meer over kan nadenken. Je biedt zowel uitdaging als
ondersteuning.” Daarom is positieve feedback en herkadering van belang (cf. rol van de
achteruitkijkspiegel): aangeven dat de student ook uit negatieve of tegenvallende ervaringen kan
leren.
Op termijn helpt de coach de student niveaus te leren onderscheiden: rationeel of emotioneel,
oppervlakte of diepte, analytisch of associatief. In het proces komen dan patronen naar boven,
ontdekt de student elementen die vaak terugkomen. Daarom zijn goed doordachte richtvragen van
belang. In de feedback stel je best vragen aan de studenten die hen dieper laten nadenken over het
belang en implicatie van wat ze meemaken en hierover vertellen.
De cruciale voorwaarde voor dit proces is een veilige omgeving, een klimaat van vertrouwen en
respect waarin de student eerlijk durft nadenken en de eigen denkkaders in vraag durft stellen.
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2 – Videocoaching: met VerBEELDing aan de slag
‘VerBEELDing’ is een videocoachingsmethodiek die binnen de Arteveldehogeschool is ontwikkeld
voor professionals die met kinderen tussen 0 en zes jaar werken. Ine Hostyn en Sofie Verschaeve,
docent en onderzoeker resp. bachelor Pedagogie van het jonge kind en bachelor
Kleuteronderwijs bij de Arteveldehogeschool, lichtten dit op het Lerend Netwerk van 28 maart
2018 toe. Onderstaande tekst is van hun hand.
Videocoaching5 zien we als een mogelijk en zinvol antwoord op volgende vragen:
1. Hoe kunnen we de totale ontwikkeling en ervaringen van kinderen observeren?
2. Hoe kunnen we die observatie binnen de eigen praktijkcontext zo rijk mogelijk maken en de
focus op de kinderen zo sterk mogelijk behouden?
3. Hoe kunnen we onszelf en begeleiders coachen om vanuit die observatie blijvend te groeien in
rijke en kwaliteitsvolle interacties en zo alle ontwikkelingskansen voor alle kinderen te
waarborgen?

Rijke kijk naar
kinderen in
ontwikkkeling

Rijke
ontwikkeling
kinderen
Rijke coaching
van
begeleiders

Rijke interac1e
begeleiderkind

Een rijke interactie met kinderen
We zijn geïnteresseerd in wat kinderen doen omdat we ze verder willen brengen in hun
ontwikkeling. We willen kijken naar wat kinderen interesseert, we willen ons focussen op wat ze
doen en zeggen om hen vanuit deze observaties verder te ondersteunen. Kinderen hebben immers
een inherente drijfveer om alle potentieel dat ze bezitten te ontwikkelen en ontplooien. Bovendien
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toont elk kind een natuurlijk drang om te leren. Elk kind is regisseur van zijn eigen ontwikkeling ...
en maakt nieuwe ‘kennis’ vanuit verwondering.
Het kind ontwikkelt in een stimulerende context: in interactie met anderen (kinderen én
volwassenen) en in een ondersteunende omgeving (ruimte en materialen). Kwaliteitsvolle en
positieve interacties in een rijke en stimulerende omgeving zijn dus cruciaal voor kinderen in
ontwikkeling.
Uit onderzoek blijkt dat een kwaliteitsvolle interactie tussen volwassenen en jonge kinderen
duidelijk positieve effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen, ook op latere leeftijd. Zeker voor
kinderen uit kansengroepen kunnen kwaliteitsvolle interacties een groot verschil uitmaken op lange
termijn.
Een rijke kijk naar kinderen in ontwikkeling
Het gaat bij kwaliteitsvolle interacties vaak om die kleine dingen die je als begeleider in een
kinderdagverblijf, in de peuter- of kleuterklas of in een buitenschoolse opvang kunt doen om de
ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Daarvoor moet je het kind volgen in zijn ontwikkeling, in
zijn spel, in zijn ‘zijn’ en aansluiten bij de behoeften en interesses van het kind. Hiervoor moet je niet
alleen op de hoogte zijn van het ontwikkelingsverloop van kinderen, je moet ook weten hoe je
kinderen kunt observeren op een rijke manier. Als deze observaties zo kwaliteitsvol mogelijk zijn,
zo holistisch mogelijk en als die observaties rekening houden met het unieke van het kind, dan zijn
ze een motor om kwaliteitsvol te kunnen handelen. Observeren van de ontwikkeling van kinderen is
dus een kernvaardigheid!
Een rijke coaching voor begeleiders
Observeren is in een dagelijkse werkcontext niet zo evident: er zijn veel kinderen, het is druk, er is
een dagelijkse routine die gevolgd wordt, … Schriftelijk observeren of ter plaatse observeren vraagt
veel inspanning en tijd die niet naar de kinderen zelf kan gaan.
Videocoaching is een werkbare en doeltreffende methode, het maakt het observeren van en
reflecteren over kwaliteitsvolle interacties mogelijk.
Videobeelden uit de eigen dagelijkse praktijk zijn het uitgangspunt: dat zijn dus authentieke en
persoonlijke situaties. Het is een observatiemiddel dat de totale ontwikkeling van het kind in kaart
brengt en de totale ervaring van het kind in beeld brengt: het kind als uniek persoon in interactie
met de wereld en de begeleider. De methodiek daagt de begeleider uit - door klein te kijken naar de
ervaringen, ontwikkeling, ontplooiing, en talenten van de kinderen - na te denken over de eigen rol
in de rijke en kwaliteitsvolle interactie.
“Onderzoek toont ook aan dat professionaliseringsinitiatieven waarbij men focust op die
dagdagelijkse interactie met jonge kinderen een positief effect hebben op de verdere
ontwikkeling van de interactievaardigheden bij professionals, en dit ongeacht de opleiding
professionals. Videocoaching maakt reflectie mogelijk op maat van elke individuele
professional. Recent onderzoek maakt dit hard: videobegeleiding heeft effect op de
interactievaardigheden van begeleiders – zowel beginners als professionals met
werkervaring. De beelden laten de professionals toe even afstand te nemen van de
dagelijkse realiteit en zichzelf in de positie van observator te plaatsen. De beelden lenen zich
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dus nadien ook uitermate om, in dialoog met een coach, te analyseren in functie van
zelfreflectie over de eigen interactievaardigheden en aansluitend bij de eigen
ontwikkelingsnoden.”
Een belangrijke voorwaarde voor het succes van videocoaching is een goed en onderbouwd kader
om de blik te richten en doelgericht naar beeldfragmenten te kijken. ‘VerBEELDing’ biedt dit aan,
met focus op de kinderen!

Onderzoek toont ook aan dat professionaliseringsinitiatieven waarbij men focust op die
dagdagelijkse interactie met jonge kinderen een positief effect hebben op de verdere
ontwikkeling van de interactievaardigheden bij professionals, en dit ongeacht de opleiding
professionals. Videocoaching maakt reflectie mogelijk op maat van elke individuele professional.
Recent onderzoek maakt dit hard: videobegeleiding heeft effect op de interactievaardigheden
van begeleiders – zowel beginners als professionals met werkervaring. De beelden laten de
professionals toe even afstand te nemen van de dagelijkse realiteit en zichzelf in de positie van
observator te plaatsen. De beelden lenen zich dus nadien ook uitermate om, in dialoog met een
coach, te analyseren in functie van zelfreflectie over de eigen interactievaardigheden en
aansluitend bij de eigen ontwikkelingsnoden.

FILM - Coach je leraren met een camera
Videocoaching is een ideaal middel voor zelfreflectie en professionalisering. Confronterend,
deugddoend en erg leerrijk. Hoe ervaren leraren Annick en Maaike dit? Bekijk het op Klasse.
www.klasse.be
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