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Reflectie:
Leren reflecteren

Tatiana Alekseeva
Rienk van Marle

Opzet:

• Wat is reflectie?
• Reflectie bij Saxion Hospitality Business
School
• Reflectie binnen stagesemester
• Wij vragen jullie advies

Onze vraag aan
jullie:

Wat brengt je naar deze workshop?

Definitie van
Reflectie

Veel verschillende definities …
Gemeenschappelijk:
• Denken …
• … over ervaring (betekenisvol) …
• … om te ontwikkelen
 Buitenlandstage?
Hospitality Business School kiest voor
ervaringsleren
Reflectie speelt een essentiële rol binnen
ervaringsleren

Reflective
practitioner

Saxionvisie op professional: reflective practitioner
Doel van reflectie is “ontwikkelen”
1. De student kan zichzelf voortdurend blijven
ontwikkelen als professional en heeft zicht op zijn
professionele identiteit
•

Hiervoor reflecteert hij op betekenisvolle ervaringen, is hij
zich bewust van persoonlijke waarden en overtuigingen,
houding en gedrag met als doel zichzelf continue te willen
verbeteren en ontwikkelen in gedrag en handelen.

2. De student kan de beroepspraktijk voortdurend
blijven ontwikkelen
•

Hiervoor reflecteert hij op ervaringen gerelateerd aan het
ontstaan van beroepsproducten, maar ook kennis en
ontwikkelingen binnen de beroepspraktijk. Het reflecteren
hierop leidt tot nieuwe kennis en oplossingen voor
vraagstukken uit die beroepspraktijk.

Reflective
practitioner

Focus van vandaag:
Doel van reflectie is “ontwikkelen”
1. De student kan zichzelf voortdurend blijven
ontwikkelen als professional en heeft zicht op zijn
professionele identiteit
•

Hiervoor reflecteert hij op betekenisvolle ervaringen, is hij
zich bewust van persoonlijke waarden en overtuigingen,
houding en gedrag met als doel zichzelf continue te willen
verbeteren en ontwikkelen in gedrag en handelen.

2. De student kan de beroepspraktijk voortdurend
blijven ontwikkelen
•

Hiervoor reflecteert hij op ervaringen gerelateerd aan het
ontstaan van beroepsproducten, maar ook kennis en
ontwikkelingen binnen de beroepspraktijk. Het reflecteren
hierop leidt tot nieuwe kennis en oplossingen voor
vraagstukken uit die beroepspraktijk.

Reflecteren op en
reflecteren met …

Reflecteren op mijn eigen ontwikkeling
Door te reflecteren met
• een product dat ik gemaakt heb
• een proces dat ik doorlopen heb
• feedback die ik van anderen ontvangen heb
over mij als persoon

Niveaus in
reflecteren

Wij onderscheiden drie niveaus
1.

2.

3.

Evaluatie

•

De student kan zien welke resultaten zijn acties hebben
gehad. Hij kan bijvoorbeeld een beroepsproduct beoordelen
aan de hand van eisen van een opdrachtgever, kan zien wat
wel of niet goed heeft gewerkt en kan bedenken wat een
volgende keer beter kan.

Reflectie

•

De student kan ook ‘onder water’ kijken en aangeven welke
aannames achter bepaalde keuzes of beslissingen zaten,
hoe deze van invloed zijn geweest op het ontwikkelen van
een beroepsproduct. Hij kan redelijk genuanceerd
ervaringen beschrijven, en feiten en interpretaties
onderscheiden.

Kritische reflectie

•

De student kan kritischer en genuanceerder ‘onder water’
kijken. Hij kan zijn kennis, houding en opvattingen relateren
aan vraagstukken in de beroepspraktijk. Hij heeft inzicht in
zijn normen en waarden en eigen opvattingen over
vraagstukken in de beroepspraktijk. Hij kan verschillende
perspectieven innemen t.a.v. opgedane ervaringen.

Ontwerpcriteria
voor reflectie in
het curriculum

Saxion Hospitality Business School kiest voor:
1. Reflectieactiviteiten in het curriculum zijn aan
elkaar verbonden (samenhang, opbouw)
2. Reflectie wordt op een aantal momenten in de
opleiding beoordeeld aan de hand van een
goede rubric waarin de kwaliteit van het
reflectieproces ook is opgenomen.
3. Reflectie maakt onderdeel uit van de
competentiekaarten die uitgangspunt zijn bij
toetsing
4. Er is variëteit als het gaat om de vorm van
reflectieproducten (bijv. verslag, presentatie,
video, gesprek, etc.).
5. SLB kan een belangrijke plek zijn waar
onderdelen uit bovenstaande ‘reflectielijn’
worden weggezet. Dit kan echter ook in
andere modules of lijnen worden gerealiseerd.

Professional assignment

Reflectie is
onderdeel van
stagetoetsen in
studiejaar 2

Reflection:

Problem spotting:

Company culture

Trends

Leadership styles

Observations

Networking

Data collection

Communication

Data exchange

Core processes

Analysis

Final Reflection
report

Management Business
Case Defence
Professional product

Performance:
Start shot

Midterm shot

End term shot

Wij vragen jullie
om met ons mee
te denken en ons
te adviseren.
Gebruik daarbij
elementen die in
de presentatie
naar voren zijn
gebracht.

1. Hoe kunnen wij onze studenten het best
voorbereiden op reflecteren in een
(buitenland)stage?
2. Hoe kunnen wij de reflectie van onze
studenten tijdens een (buitenland)stage het
best toetsen?

Vragen?

