Voorbeeldvragen reflectiegesprek
Doel: beoordelen of de leerling zich bewust is van zijn eigen denken en handelen
Situatie: Waar speelde het zich af? Met wie werkte je samen? Wanneer was het? Wat was jouw rol?
Taak: Wat was je taak of opdracht?
Actie: Wat heb jij uiteindelijk gedaan? Waarom pakte je het op die manier aan? Wat deed je eerst en wat daarna? Waarom deed juist jij dat?
Resultaat:
Vragen over
de geleverde
prestatie van
de leerling
(het handelen)

Vragen over
het vermogen
van de leerling
(het denken)

Verdieping KB / GL

Verdieping GL

Voorbereiding

Welke materialen had
je nodig voordat je kon
beginnen?
Had je vragen over je
taak? Zo ja, welke?

Welke voorbereidingen
moest jij doen voordat je
kon beginnen?
Wat heb je met je vragen
over je taak gedaan?

Waarmee moest je
rekening houden?

Uitvoering

Vertel eens wat je
gedaan hebt.
Laat eens zien wat je
gedaan hebt.

Hoe noem je de uitgevoerde werkzaamheden?
Wat waren de eisen aan
je werk?

Hoe heb je gezorgd dat
je werk aan de eisen
voldeed?

Dilemma’s

Welke onverwachte
situaties ben je
tegengekomen?
Hoe heb je dat opgelost?

Hoe wist je dat het goed
ging?

Welke beslissingen heb je
genomen?
Waarom heb je dat zo
gedaan?

Communicatie

Met wie heb je
gesproken over de
activiteit? Waarover?

Welke afspraken heb
je met wie gemaakt?
Waarom met hen?

Wat heb je gedaan om
er voor te zorgen dat de
afspraken nagekomen
werden?

Verantwoording

Aan welke regels moest
jij je houden?
Hoe lang heb je erover
gedaan?

Wat vond je van je
werktempo?
Wat vond je van de
manier waarop je het
werk hebt uitgevoerd?

Wat heb je anders
aangepakt dan gepland?
Waarom? Wat was het
effect?

Leren

Had je vragen over je
werk? Welke?

Wat heb je gedaan toen
je iets niet wist?

Wat heb je hier van
geleerd?

Kennis

Wat moest je kennen en
kunnen om dit werk goed
te kunnen doen?

Heb je iets moeten
navragen of moeten
opzoeken? Zo ja, wat?

Hoe wist je dat je het
goed aanpakte?

Ervaring

Hoe vond je het gaan?
Waar ben je trots op?
Waarom?

Wat vond je lastig?
Waarom?

Past deze opdracht bij
jou? Waarom wel of niet?

Bewustzijn

Zou je dit een volgende
keer net zo aanpakken?
Waarom wel of niet?

Zie je verbeterpunten
voor een volgende keer?
Zo ja, welke?

Waarom was dit de juiste
aanpak?

Do’s:

Luisteren Samenvatten Doorvragen,
Open Eerlijk en Nieuwsgierig zijn

Don’ts:

Overtuigingen Meningen Aannames:
‘OMA’ thuis laten

