
beroepsvaardig via reflectie

de reflectieve leerlijn binnen de opleiding orthopedagogie
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Waar





“Reflecteren is terugblikken op een ervaring, evenals de 
context waarin deze plaatsvindt, je bewust worden van die 

ervaring en deze verbinden aan bestaande kennis, er 
betekenis aan verlenen en daarvan leren.”

Geenen 2017 blz. 41





Zienindeklas.nl



•Zelfkennis

•Tools

•Verbinding met de beroepskennis 







Als fietsen ( Stefan Boonen)

Het staat niet vast. Wie je bent en wat je kunt.
( zoals bij fietsen dus )
Het staat niet vast.                                 Hoe jij groeit en leert.
( Laat los, ik kan het al )
Het staat niet vast.                                 Dat een fout verkeerd is.
( De bocht uit, het gras in )
Het staat niet vast.                                 Dat iets als ééntweedrie gaat.
( Het gras in, op je knie )
Het staat niet vast.                                 Wat je kan of nu nog niet.
( Met de fiets door het park )
Het staat niet vast.                                 Dat mislukken vreselijk is.
( Geeft niet, nog een keer )
Het staat vast.
Dat jij niet vast staat





stage 2 en stagesupervisie 

stage 1 en reflectieve werkbegeleiding

leerprocesbegeleiding

orthopedagogische praktijk en leerprocesbegeleiding

leerprocesbegeleiding en orthopedagogische praktijk





Interessante bronnen

• Marie José Geenen Reflecteren, Leren van je ervaringen als professional Coutinho 2017
• Carol S. Dweck, Mindset, de weg naar een succesvol leven SWP 2013
• Jef Clement, Inspirerend coachen, de kunst van dynamisch en uitdagend communiceren, Lannoo Campus 2018
• https://www.crowe-associates.co.uk/coaching-and-mentoring-skills/comfort-stretch-panic-coaching-tool/
• https://zienindeklas.nl/ trap naar eigenaarschap ( downloads)
• www.platformmindset.nl
• https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/producten/van-eiland-naar-wijland-collegiaal-leren-in-de-praktijk/
• https://www.vlaamsbrabant.be/onderwijs-vorming/voor-scholen-en-leerkrachten/mind-set-grow/index.jsp
• https://www.spelmagazijn.be/dixit-spel
• https://www.spelmagazijn.be/eigenwijsjes.html
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