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Het leraarschap levert een schat op aan verschillend gekleurde ervaringen. 
Hoe kunnen leraren deze ervaringen zo benutten dat ze sterkere professionals 
worden? Wij willen met dit boek laten zien dat reflectie daarbij een sleutel-
begrip is, dat systematiek en inspiratie in leerprocessen kan geven. Door te 
reflecteren krijgen leraren nieuwe inzichten en handelingsmogelijkheden.

Reflectie krijgt al jarenlang aandacht in de opleiding van leraren en andere 
professionals. Daarbij vinden veel mensen houvast in het reflectiemodel en 
het ui-model van Korthagen. Tegelijkertijd worden in lerarenopleidingen ook 
verschillende problemen rond het reflecteren zichtbaar. Opleiders vinden de 
reflecties van hun studenten bijvoorbeeld te oppervlakkig en sommige (aan-
staande) leraren vinden het schrijven van reflectieverslagen vervelend of nut-
teloos.
Deze problemen gaan ons aan het hart, omdat het anders kan: er zijn in de 
loop der jaren vele inzichten en aanpakken ontwikkeld die reflectie concreet 
en inspirerend maken. Omdat die niet bij iedereen bekend zijn, hebben wij dit 
boek geschreven. Het laat concrete werkwijzen zien waarvan aangetoond is 
dat ze mensen enthousiast maken voor reflectief leren en hen helpen om een 
sterkere professional te worden. We beschrijven ook hoe het leren reflecteren 
opgebouwd kan worden in de lerarenopleiding en hoe de ontwikkeling van 
persoonlijke professionaliteit aandacht kan krijgen.

Dit boek steunt op het werk van vele collega-opleiders en -onderzoekers. Het 
zijn er te veel om hen allemaal te vermelden. Een aantal mensen noemen 
wij met name, omdat zij ons belangrijke feedback gaven tijdens de totstand-
koming van dit boek. Dat zijn Corrinne Dekker, Chris Hazelebach, Godelief 
Riddersma, Lumanda Snoek, Marissa Westveer, Heleen Wientjes en Tiemen 
Zijlstra.

Wij bedanken Leanne Digne-Asbreuk, Wendy Beers en hun collega’s van uit-
geverij Boom voor hun vertrouwen in ons werk en hun meedenken over dit 
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boek. Onze dank gaat ook uit naar onze vele (oud-)cursisten, studenten en 
coachees. Door het werken met hen hebben wij de aanpakken kunnen ont-
wikkelen die we beschrijven.

Wij hopen dat dit boek een inspiratiebron is voor een nieuwe blik op reflectie 
en dat het voor de lezer deuren opent naar uitdagende en vruchtbare manie-
ren van werken en leren.

Fred Korthagen en Ellen Nuijten, januari 2019
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