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13 feb Domeinen en typen van reflectie (1) 
 
Inleiding 
We willen de relatie leggen tussen de aspecten van 
competentie (zie: 12 apr, mei & jun en Figuur 1) en de 
domeinen van bewustzijn van Kegan1 (zie 12 sep t/m 13 
jan). Daarvoor maken we van de abstracte aspecten van 
competentie eerst zeven praktische sleutelvragen. 
 
Uitgangspunten 
De zeven aspecten van  competentie zijn een abstracte 
weergave van de verschillende kanten van vakmanschap.  
 

 
Figuur 1 Onderwijskundige aspecten van competentie. 
 
Een leraar kan een leerling heel concrete vragen stellen 
bij de reflectie op belevenissen tijdens het leren op de 
werkplek. De concrete vragen kunnen gaan over elk van 
de zeven aspecten van competentie.  
“Begrijp je?” en “Kun je?” zijn gangbare vragen bij het 
leren in school. Deze vragen gaan over het begrijpen van 
vakkennis en het uitvoeren van vakvaardigheid. Als de 
leerlingen hun vaardigheden praktisch hebben gebruikt, 
kunnen deze vragen ook gesteld worden bij de beleve-
nissen op de werkplek (zie linksboven in Figuur 2).  
Als we alle beschikbare vakkennis en vakvaardigheid bij 
elkaar nemen, kunnen we de vraag stellen: “Wat kan er 
gedaan worden?” Het is in ruime zin een vraag naar alles 
wat voorhanden is in de wetenschap en technologie. 
 

 
Figuur 2 Zeven sleutelvragen bij typen van reflectie. 
 
Bij de reflectie op een belevenis in de praktijk kan de 
leerling antwoorden geven op de vraag “Wat speelde om 
je heen?” Dat is een vraag naar wat een team wilde en 
deed (teamroutine). Iets ruimer gezien is het ook een 
vraag naar wat een opdrachtgever of wettelijke bepa-
lingen in een concrete situatie vroegen.  
“Wat speelde bij jou?” is een vraag naar wat de leerling 
zelf zag, dacht, koos en deed. Nam hij een initiatief of 
wachtte hij af. Waarom was dat? Bij elkaar genomen is 
dit zijn redzaamheid.  
 

 
Na de reflectie op de omgeving en op het zelf kan de 
leerlingen antwoord geven op de vraag: “Wat waren de 
belangen?” Iemand met een groot praktijkrepertoire 
kan deze vraag in meer detail beantwoorden.  
 
“Wat vind je?” is een vraag naar een oordeel. Dat oor-
deel komt tot stand door het afwegen van 1) relevante 
argumentaties (“Wat gedaan kan worden!”) en 2) realis-
tische belangen (“Wat de belangen waren!”). Een oordel 
is dus een beslissing waarbij conclusies en keuzen wor-
den afgewogen. De conclusies worden naast de belangen 
gezet; deze kunnen niet echt verbonden worden. Dit is 
een dualistische benadering van kennis. 
 
De reconstructievragen in het gele gebied van Figuur 2, 
geven onzekerheid en onvoorspelbaarheid een plaats in 
het leren. Door het dualistisch paradigma krijgt onze-
kerheid een logische plek in het schoolprogramma. Dit is 
zo belangrijk omdat het persoonlijke, maatschappelijke 
en beroepsmatige leven van de leerling en de leraar 
onvoorspelbaar divers en veranderlijk is.  
Het is belangrijk om deze onzekerheid met vragen 
tegemoet te treden en zo te werken aan procesbewust-
zijn en oordeelsvermogen. 
 
Conclusie: Sleutelvragen voor typen van reflectie 
Er zijn dus veel soorten reflectie. Om dat hanteerbaar 
te maken is in Figuur 2 bij elk aspect van competentie 
en de daarbij passende reflectie een eigen sleutelvraag 
geformuleerd.  
De ordening is het gevolg van het onderscheiden van de 
leerprocessen bij verwerven van competentie. Instruc-
tie voor de begeleiding van declaratief leren of verkla-
rend. Reconstructie voor de begeleiding van procedu-
reel leren od ervaringsleren. Far transfer voor het 
leren concluderen (expertise), kiezen (praktijkrepertoi-
re) en oordelen (oordeelsvermogen). In figuur 1 en 2: 
• Instructie: vakkennis en vakvaardigheid,  
• Reconstructie: teamroutine en redzaamheid, 
• Far transfer: expertise, praktijkrepertoire en 

oordeelsvermogen. 
De zeven vragen kunnen leerlingen situatiebewust en 
opmerkzaam maken. In reflectiegesprekken met leer-
lingen zullen sommige van de vragen op tal van manieren 
gesteld en herhaald moeten worden, voordat de leerling 
een bevredigende beschrijving heeft gegeven. 
 
Naar domeinen van reflectie 
De vraag is nu wat is bevredigend? De reflectie van een 
tienjarige is anders dan de reflectie bij een leerling in 
opleiding of bij een medewerker met jaren ervaring. 
Wij menen dat de domeinen van bewustzijn die Kegan 
heeft onderscheiden een praktisch handvat geven. 
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1 Kegan (1994) In over our heads. The mental demands of modern life. Cambridge (MA) Harvard University Press. 


