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‘Wij	moeten	in	ons	leven	die	keuzes	maken	die	de	treffend-
ste	eigenschappen	van	onze	persoonlijkheid	gelegenheid	

geven	zich	te	ontplooien.’	
(Merton)	
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Voorwoord	

Reflectie	is	een	term	die	al	enige	tijd	steeds	blijft	opduiken	
in	 onderwijsland.	 Het	 ontwikkelen	 van	 het	 reflecterend	
vermogen	is	soms	al	in	een	aantal	eindtermen	terug	te	vin-
den.	Maar	wat	betekent	het	eigenlijk	voor	een	school,	voor	
een	leerkracht	en	voor	een	leerling	om	aan	het	reflecterend	
vermogen	te	werken?	Daar	gaat	dit	boek	over.	Het	gaat	zo-
wel	 over	 het	 principe,	 de	 theoretische	 onderbouwing	 van	
het	 nut	 van	 reflectie,	 het	 ‘waarom	 zouden	 we	 het	 doen’-
vraagstuk,	als	over	de	praktische	aanpak:	de	 ‘hoe	gaan	we	
dat	doen’-kant	van	reflectie.	
	
Het	voeren	van	 (reflectie)gesprekken	met	 leerlingen	 is	een	
belangrijke	stap	als	je	als	leerkracht	de	leerlingen	wilt	bege-
leiden	bij	het	 leren.	Dat	weten	we	uit	verschillende	weten-
schappelijke	 onderzoeken	 (Clarke	 2014,	 Hattie	 2012,	Mar-
zano	2014),	alleen	 lijkt	dat	wat	makkelijker	gezegd	dan	ge-
daan.	We	 zien	 de	 vraag	 rond	 reflectie	 vanuit	 scholen	mo-
menteel	 vooral	 terugkomen	 in	 de	 kerndoelen	 die	 verband	
houden	met	kunst-	en	cultuureducatie.	Dat	is	natuurlijk	niet	
de	 enige	 plek	 binnen	 het	 onderwijs	
waar	 het	 reflecteren	 een	 plaats	 zou	
moeten	hebben,	maar	kunst	en/of	cul-
tuureducatie	 is	 een	 goede	 ingang	 om	
kinderen	 te	 leren	dieper	 na	 te	denken	
en	 dus	 te	 leren	 reflecteren.	 Hierdoor	
ontwikkelen	 ze	 uiteindelijk	 hun	 reflec-
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terende	 vermogen	 stap	 voor	 stap.	 Dat	 vermogen	 is	 nodig	
voor	elke	 reflectie	bij	 alle	 leerprocessen.	Dat	 kunst	en	 cul-
tuur	 vaak	 als	 uitgangspunt	 wordt	 gekozen,	 betekent	 dus	
niet	dat	reflectie	alleen	maar	past	bij	deze	richtingen,	maar	
dat	het	erg	behulpzaam	is	in	het	ontwikkelen	van	het	reflec-
terend	vermogen.		
	
Deze	 uitgave	 is	 tot	 stand	 gekomen	 vanuit	 een	 eerder	 ge-
schreven	 studiebundel	 die	 diende	 als	 werkmateriaal	 bij	
workshops	 in	 ‘het	voeren	van	reflectiegesprekken	met	kin-
deren	in	de	klas’.	Doordat	ik	regelmatig	werd	gevraagd	om	
de	bundel	ook	los	te	verkopen,	heb	ik	besloten	om	een	aan-
tal	secties	te	herschrijven	tot	een	algemeen	werk.	Het	is	nu	
een	 volledig	 boek	 geworden	 over	 de	 ontwikkeling	 van	 re-
flectie	 en	 het	 reflecterend	 vermogen	 bij	 leerlingen	 in	 het	
basisonderwijs.		
	
De	uitgave	die	nu	voor	u	ligt	zal	vanuit	mijn	eerdere	inzich-
ten	 verder	 bouwen.	 Te	 beginnen	met	 de	 theorie	 over	 het	
waarom	van	reflectie	en	het	verschil	met	de	andere	proces-
sen	 tijdens	het	 leren.	Dit	wordt	 beschreven	uitgaande	 van	
de	leercyclus	van	David	Kolb,	een	pedagoog/	psycholoog	die	
eind	 vorige	 eeuw	 erg	 veel	 over	 leren	 (voornamelijk	 erva-
rend	 leren)	 heeft	 geschreven.	 Zijn	 ideeën	 worden	 nog	
steeds	 veel	 gebruikt.	 Het	 model	 van	 Kolb	 wordt	 gebruikt	
omdat	 het	wetenschappelijk	 goed	 onderbouwd	 is	 en	 voor	
erg	 veel	 leersituaties	 toepasbaar	 is.	 Andere	 vergelijkbare	
modellen	 zouden	 ook	 passen,	 maar	 Kolb	 geeft	 voldoende	
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aanknopingspunten	om	vanuit	te	werken.	Daarnaast	wordt	
het	ui-model	van	Korthagen	besproken	om	te	laten	zien	hoe	
er	in	de	reflectieve	fase	diepgang	kan	worden	nagestreefd.	
Om	in	de	praktijk	effectief	in	gesprek	te	gaan	met	een	kind,	
waarbij	het	zorgt	voor	het	ontwikkelen	van	het	reflecterend	
vermogen,	 is	 enkel	 kennis	 hiervan	 onvoldoende.	 De	 vaar-
digheden	om	een	goed	gesprek	te	kunnen	voeren	zijn	min-
stens	 zo	belangrijk	 (zo	niet	belangrijker).	Daarom	wordt	 in	
het	tweede	deel	van	deze	uitgave	stilgestaan	bij	het	hoe	van	
een	gesprek.	Het	voeren	van	 reflectiegesprekken	zelf	 staat	
dan	 centraal.	Wat	 komt	 erbij	 kijken?	Welke	 vaardigheden	
heb	je	nodig?	En	waar	let	je	op?	Vanuit	mijn	ervaring	deel	ik	
aan	het	eind	van	de	bundel	een	aantal	werkvormen.		
	
Na	het	lezen	van	dit	boek	zou	je	er	van	uit	kunnen	gaan	dat	
je	op	deze	processen	voldoende	inzicht	hebt	gekregen.	Door	
het	 vaker	 te	 gaan	 doen,	 en	 door	 feedback	 te	 vragen	 (om	
ook	te	komen	tot	zelfreflectie	van	je	eigen	handelen)	zal	 je	
kunnen	 groeien.	 Pas	 na	 veel	 oefenen	 zal	 je	 gaan	 ervaren	
wat	 reflectie	 toevoegt	 aan	het	 leerproces	 van	de	 kinderen	
en	 hoe	 het	 ontwikkelen	 van	 het	 reflecterend	 vermogen	
zichtbaar	wordt.	 Coaching	 zal	 geen	overbodige	 luxe	 zijn	 in	
dit	 proces	want	 ook	de	ontwikkeling	 van	 een	 leerkracht	 is	
nihil	 als	 er	 geen	 coaching	 plaatsvindt	 aldus	 Marzano.	
(Marzano,	2014)	
	

Geef	het	de	energie	en	de	tijd	die	het	verdient.	
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kort	schieten	om	leerlingen	te	laten	leren	om	zich	ook	wer-
kelijk	zich	in	de	samenleving	gesocialiseerd	te	gaan	voelen.	
Met	andere	woorden,	het	doel	wordt	niet	bereikt	als	er	en-
kel	kennisinhouden	worden	geleerd.	Het	probleem	is	dat	de	
focus	binnen	het	onderwijs	vooral	ligt	op	het	wat	en	minder	
op	hoe	doe	ik	dat?.		
	
Een	deel	van	de	burgerschapsvorming	wordt	vormgegeven	
in	projecten	met	 thema’s	als	hoe	hoort	het	eigenlijk	nu	en	
hoe	hoorde	het	vroeger	of	over	 je	goed	voelen	in	de	groep.	
Wat	 maakt	 deze	 projecten	 zo	 lastig?	 Voor	 dergelijke	 pro-
jecten	 zou	 je	 eigenlijk	 ook	 aanspraak	 willen	maken	 op	 de	
hogere	orde	denken1.	(Bloom,	1956)	Om	tot	de	hogere	orde	
denken	te	komen	is	reflectie	noodzakelijk.	En	om	aanspraak	
te	 kunnen	 doen	 op	 reflectie	 moet	 het	 reflecterend	 ver-
mogen	 ontwikkeld	worden.	 Het	werkelijke	 begrip	 rond	 de	
afspraken	die	horen	bij	 burgerschap	 zullen	beter	 geplaatst	
kunnen	 worden	 door	 de	 leerlingen	 als	 ze	 worden	 uitge-
daagd	er	zelf	over	na	te	denken.	Met	andere	woorden,	hoe	
beter	 het	 reflecterende	 vermogen	 bij	 een	 leerling	 ontwik-
keld	 is,	 hoe	meer	 effect	 een	 project	 rond	 burgerschap	 zal	
hebben.		
	
	

																																																								
1	Hogere	orde	denkvragen	zijn	vragen	die	aanzetten	tot	evaluatie,	analyse	en	creatie.	De	
term	komt	uit	van	de	taxonomie	van	Bloom	(1956),	een	indeling	van	vragen	die	op	niveaus	
aansturen	 op	 de	mate	 van	 denken.	 De	 laagste	 denkorde	 is	 die	 van	 kennis	 reproductie.	
Enkele	met	hogere	denkorde	vragen	kom	je	tot	reflectie.		
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Subjectivering	
De	 derde	 component	 bij	 Biesta	 is	 ‘subjectivering’.	 Het	 be-
grip	 ‘subject’	 moet	 in	 deze	 context	 worden	 begrepen	 als	
persoon2,	en	een	persoon	is	een	‘volwassen	mens’.	Ook	wel	
een	zelfstandige	volwassene	te	noemen.		
	
Het	 is	 een	 mens	 die	 voldoende	 kennis,	 vaardigheden	 en	
moreel	besef	heeft	om	in	zijn	leven	gefundeerde	keuzes	te	
maken	waardoor	ze	een	betekenisvol	leven	kan	leiden.	
	
Subjectworden	 heeft	 daarom	 alles	 te	maken	met	 het	 ont-
wikkelen	 van	 het	 reflecterende	 vermogen.	 Een	 persoon	 is	
namelijk	pas	een	persoon	als	dat	vermogen	voldoende	ont-
wikkeld	 is,	 omdat	 je	 zonder	 een	 ontwikkeld	 reflecterend	
vermogen	onmogelijk	 ‘goede	en	gefundeerde’	 keuzes	kunt	
maken.	Een	 term	die	ook	hierbij	past	 is	Bildung.	Bildung	 is	
een	 filosofische	 term	 die	 gebruikt	 wordt	 als	 men	 spreekt	
over	 de	 vorming	 of	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 persoon	 tot	
een	 zo	 compleet	 mogelijk	 rijk	 denkend	 mens.	 In	 mijn	
masterthesis	“Bildung	op	de	Nederlandse	basisschool	anno	
2015”	 geef	 ik	 argumenten	 voor	 een	 bildungsideaal	 in	 het	
basisonderwijs.	Het	onderzoek	van	de	these	wordt	daar	als	
volgt	geformuleerd:	
	

																																																								
2	Filosofisch	gezien	betekent	dat	ook	dat	een	kind	dus	nog	geen	‘persoon’	 is.	Een	kind	is	
een	persoon	in	wording,	en	daarom	is	het	bijvoorbeeld	niet	de	bedoeling	om	een	kind	al	
de	verantwoordelijkheid	te	geven	voor	keuzes	die	dat	kind	maakt.	Dat	kan	een	kind	nog	
niet	overzien	omdat	ze	nog	niet	voldoende	inzichten	heeft	over	de	drie	categorieën.	
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‘Ik	argumenteer	voor	een	Bildungsideaal	op	de	basis-
school	dat	zich	voorbereidend	richt	op	de	mogelijkheid	
tot	Bildung	van	talentvolle,	democratische	burgers,	die	
uiteindelijk	zelfstandig	en	moreel	samen	kunnen	leven	
in	een	vloeibare	samenleving.	Ik	zal	betogen,	dat	door	
gebruik	 te	maken	van	de	 idee	van	Bildung	 in	het	pri-
maire	 onderwijs	 een	 kerndoel	 als	 burgerschap	 en	
mens	worden	effectiever	nagestreefd	kan	worden.	Elk	
kind	zal	er	rijker	van	worden	om	de	eerste	basis	voor	
onderzoekend	vermogen	en	reflectief	vermogen	te	 le-
ren	hanteren	en	te	ontwikkelen.’	(Fischer,	2015)	

	
Vanuit	dat	onderzoek	kom	ik	tot	de	conclusie3	dat	volledige	
Bildung	nog	onhaalbaar	 is	 in	het	basisonderwijs	omdat	het	
reflecterend	vermogen,	een	elementair	vermogen,	nog	niet	
voldoende	ontwikkeld	is	bij	kinderen	in	het	basisonderwijs.	
Het	 is	dus	heel	belangrijk	dat	er	 aandacht	 is	 voor	het	ont-
wikkelen	 van	 het	 reflecterend	 vermogen	 tijdens	 de	 basis-
school	periode.		
	
Het	ontwikkelen	van	het	reflecterend	vermogen	is	vanuit	de	
inzichten	een	van	de	belangrijkste	taken	van	het	onderwijs	
aangezien	het	voor	zowel	de	socialisatie,	als	de	subjective-
ring	van	essentieel	belang	 is.	Daarnaast	 is	bekend	dat	zelfs	
het	verwerken	van	kennis	effectiever	wordt	als	een	leerling	

																																																								
3	De	thesis	is	volledig	te	downloaden	van	het	internet	(zie	bronvermelding	voor	de	link).	
Verder	hierop	in	gaan	is	voor	deze	uiteenzetting	te	veel	gevraagd.	
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meer	 over	 het	 eigen	maken	 van	 alles	 wat	 de	 school	 aan-
reikt.	

Wat	is	reflectie?	

Dit	 boek	 gaat	 over	 reflectie	 en	 in	 het	 vorige	 hoofdstuk	 is	
duidelijk	geworden	dat	reflectie	en	het	ontwikkelen	van	het	
reflecterend	 vermogen	 een	 centraal	 thema	
zou	moeten	 zijn	 in	 het	 onderwijs.	Maar	 de	
term	 reflectie	wordt	nogal	 eens	willekeurig	
gebruikt	en	het	is	goed	om	eens	stil	te	staan	
bij	wat	het	wel,	en	vooral	ook	wat	het	niet	
is.	

Definitie	
In	de	dikke	van	Dale	vinden	we	voor	‘reflectie’:	1:	weerkaat-
sing	2:	overweging,	weerspiegeling.	En	voor	het	werkwoord	
‘reflecteren’	 vinden	 we:	 1:	 weerkaatsing,	 2:	 reageren	 op.	
(Van	Dale,	2014)	Dit	is	een	wat	magere	omschrijving	voor	de	
manier	 waarop	 we	 reflectie	 in	 het	 onderwijs	 eigenlijk	 be-
doelen.	 Het	 kritisch	 nadenken	mist	 in	 de	 omschrijving	 van	
Van	 Dale.	 Kijken	 we	 bijvoorbeeld	 wat	 over	 de	 grens,	 dan	
zien	we	dat	réfléchir	in	de	Franse	taal,	het	gangbare	woord	
voor	(na)denken	is.	En	dat	is	eigenlijk	waar	het	in	de	onder-
wijscontext	over	gaat	en	over	zou	moeten	gaan,	nadenken.	
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veel	op	en	daarna	(jaren	 later)	zijn	deze	 leerlingen	 in	staat	
tot	waardevolle	zelfreflectie.	

Reflecteren	en	leren	

Kinderen	komen	naar	school	om	te	leren.	Leren	kan	op	veel	
verschillende	 manieren	 en	 daardoor	 zijn	 er	 ook	 heel	 erg	
veel	 leermodellen	 beschreven	 om	 het	 leren	 in	 kaart	 te	
brengen.	Een	van	deze	leermodellen	is	ontwikkeld	door	Da-
vid	A.	Kolb	(1939).	Kolb	hield	zich	vooral	bezig	met	het	erva-
ringsgerichte	leren	en	baseert	zich	op	de	theorieën	van	John	
Dewey	(1859	–	1952)	en	Jean	Piaget	(1896	–	1980).	De	leer-
cirkel	die	hij	heeft	beschreven	is	een	goed	uitgangspunt	om	
over	leren	te	spreken	en	is	vandaag	de	dag	nog	steeds	actu-
eel.	Naast	de	leercyclus	van	Kolb	is	ook	de	reflectiecirkel	van	
Korthagen	 een	 veel	 gebruikt	 model.	 Ze	 hebben	 overeen-
komsten	als	er	wordt	gekeken	naar	de	te	doorlopen	fasen.	
De	cirkel	van	Korthagen	is	specifiek	beschreven	rond	reflec-
tie	en	vult	daarom	de	cyclus	van	Kolb	aan.		
	
Een	model	 is	wat	mij	 betreft	 echter	 nooit	 bedoeld	 om	 als	
waarheid	te	deponeren.	Dus	ook	niet	om	in	te	blijven	‘han-
gen’,	of	om	waarheden	mee	te	formuleren.	Een	model	kan	
richting	geven,	maar	de	echte	resultaten	komen	uit	de	prak-
tijk	 zelf!	De	modellen	van	Kolb	en	Korhagen	 zijn	overigens	
niet	 het	 enige	modellen	 rond	 leren,	maar	 voor	 deze	 gele-
genheid	wel	heel	bruikbare.		
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tie	per	 situatie	op	een	andere	plaats	binnen	het	ui-model.	
Als	begeleider	in	een	gesprek	is	het	van	belang	dat	je	voor-
bij	wilt	 gaan	 aan	de	 grens	 van	het	 zichtbare	 gedrag	 en	op	
zoek	 wilt	 gaan	 naar	 de	 onderliggende	 drijfveren	 van	 een	
leerling.	

Verschil	tussen	Reflectie	en	Evaluatie	
Een	 van	 de	 ontdekkingen	 van	 Korthagen	 in	 zijn	 verklaring	
over	het	niet	toekomen	aan	een	reflectie	aan	de	hand	van	
de	reflectiecirkel	is	dat	het	vaak	niet	verder	kwam	dan	een	
evaluatie.	Er	is	dus	een	verschil	tussen	een	evaluatie	en	een	
reflectie.	Wat	is	dat	verschil	dan?	Waar	ligt	de	grens?	

Evaluatie	

Evaluatie	heeft	meer	te	maken	met	het	
beoordelen	 van	 het	 proces.	 De	 uit-
komst	 is	 voor	 beide	 partijen	 zichtbaar	
en	 is	 bovendien	 goed	 of	 fout	 te	 noe-
men.	 Kijkend	naar	het	 ui-model	 zou	 je	
kunnen	stellen	dat	de	eerste	twee	schillen	van	de	ui	steeds	
zichtbaar	 zijn	voor	anderen.	We	kunnen	ook	 in	deze	situa-

NB.	Dit	 is	per	definitie	onbekend	en	dus	kan	je	nog	niet	
weten	 (en	 dus	 ook	 niet	 meten)	 welke	 richting	 het	 ge-
sprek	op	zal	gaan.	



	

	46	

met	liegen,	liegen	is	als	het	ware	een	bewijs	dat	ze	snappen	
dat	een	ander	iets	anders	kan	denken	en	dat	is	precies	wat	
de	liegende	kleuter	dan	aan	het	testen	is.		

Wat	leren	leerlingen	als	ze	reflecteren?	
Het	 ontwikkelen	 van	 de	 reflecterende	manier	 van	 denken	
heeft	ook	voordelen	voor	ons	schoolsysteem	en	dus	voor	de	
klas.	Door	meer	aan	reflectie	te	doen	in	het	onderwijs,	ont-
wikkelen	 de	 leerlingen	 extra	 vaardigheden.	 Naast	 kennen,	
begrijpen	 en	 toepassen,	 leren	 kinderen	ook	 te	 analyseren,	
te	 evalueren	 en	 bij	 zichtzelf	 te	 creëren	 (de	 denkorde	 van	
Bloom,	1956).	
	
Daarnaast	 is	 het	 niet	 moeilijk	 om	 te	 bedenken	 wat	 leer-
lingen	nog	meer	leren	als	het	reflecterend	vermogen	beter	
ontwikkeld	is.	Hieronder	een	greep	uit	de	vaardigheden	die	
voor	 personen	 in	 ontwikkeling	 belangrijk	 zijn	 en	 die	 met	
leren	reflecteren	ontwikkeld	worden.	
• Communicatieve	 vaardigheden;	 kinderen	 leren	op	 een	

dieper	 niveau	 te	 luisteren	 en	 vragen	 te	 stellen.	 Deze	
vaardigheden	helpen	 later	om	problemen	op	te	sporen	
en	op	te	lossen.	

• Probleemoplossend	 vermogen;	 doordat	 er	 tijdens	 de	
reflectiegesprekken	 ruimte	 is	 voor	 ‘onjuiste’	 antwoor-
den	en	ruimte	is	voor	onderzoek,	leren	kinderen	dieper	
zoeken	 naar	 oorzaken.	 Dit	 bevordert	 het	 probleemop-
lossend	vermogen.	
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• Creativiteit;	doordat	kinderen	gestimuleerd	worden	om	
naar	hun	emoties	te	 luisteren,	zullen	ze	 later	ook	meer	
durven	om	creatief	te	zijn.	Creativiteit	vraagt	om	diver-
gent	denken,	voorafgaand	aan	de	reflectie	zal	vaak	wor-
den	 geassocieerd,	wat	 een	 vorm	 is	 van	 divergent	 den-
ken.	

• Zelfsturend	vermogen;	 kinderen	 leren	ervaren	dat	niet	
de	leraar	maar	zijzelf	het	antwoord	op	de	vraag	hebben.	
Dit	motiveert	om	 zelf	 op	 zoek	 te	 gaan	naar	 een	oplos-
sing	en	hierin	ook	te	geloven.	

• Houdingen	die	worden	ontwikkeld	zijn:		
• Open	voor	nieuwe	informatie	
• Meer	flexibel	
• Meer	onbevangen	in	plaats	van	oordelend.	

	
Goed	onderwijs	heeft	dus	een	plaats	voor	het	ontwikkelen	
van	 de	 reflectievaardigheden	 omdat	 het	 echt	 en	 volledig	
leren	stimuleert.	

Randvoorwaarden	
Het	reflecterende	vermogen	ontwikkelen	en	het	voeren	van	
reflectiegesprekken	vraagt	om	een	aantal	randvoorwaarden	
in	de	klas	en	bij	de	 leerkracht.	Voorwaarden	die	niet	altijd	
voor	de	hand	liggen	in	het	onderwijs.		
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Reflectiegesprekken	in	de	praktijk	

Het	voeren	van	een	reflectiegesprek	heeft	als	doel	‘ontwik-
kelen	van	inzichten’.	Welke	inzichten	er	ontwikkeld	worden	
weet	je	vaak	niet	vooraf.	Wat	je	wel	vooraf	kunt	bepalen	is	
van	waaruit	je	een	gesprek	wilt	gaan	voeren	omdat	je	denkt	
dat	 een	 inzicht	 behulpzaam	 zou	 kunnen	 zijn	 voor	 verdere	
ontwikkeling	van	een	leerling.		
	
Hoe	een	 reflectiegesprek	er	uit	 kan	 zien,	hangt	dan	af	 van	
de	 voorbereiding	 die	 eraan	 vooraf	 gaat.	 Het	 gesprek	 dat	
daarna	 plaatsvindt,	 heeft	 ook	 een	 grotere	 slagingskans	 als	
de	 leerkracht	 voldoende	 vaardig	 is	 in	 het	 voeren	 van	 het	
gesprek.	Dit	deel	van	het	boek	gaat	in	op	deze	onderdelen.	
Het	geeft	antwoord	op	de	vragen:	Wat	komt	er	allemaal	bij	
kijken?	Wat	moet	je	wel	en	vooral	ook	niet	doen?		

Voorbereiding	met	KNOW!	
Om	jezelf	goed	voor	te	bereiden	op	een	reflectiegesprek	is	
het	echt	goed	kijken	naar	een	leerling	heel	belangrijk.	Je	wil	
een	ingang	vinden	die	ervoor	zorgt	dat	een	leerling	in	staat	
wordt	gebracht	om	bij	zichzelf	iets	te	ontdekken	waarvan	hij	
groeit.	 Dit	 is	 nooit	 een	willekeurig	 onderwerp,	maar	moet	
aansluiten	 bij	 de	 belevingswereld	 van	 de	 leerling.	 Een	 ob-
servatie	 is	daarvoor	noodzakelijk.	 Je	gaat	kijken	om	te	we-
ten	wat	er	speelt.		
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Indeling	van	vragen	

Om	goed	 te	werken	 aan	 leren	 vragenstellen	 en	 de	 daarbij	
behorende	vraagstellingstechnieken	is	het	nodig	om	afspra-
ken	te	maken.	Te	beginnen	met	de	indeling	van	de	vragen.	
We	maken	 onderscheid	 tussen	open-	 en	 gesloten	 vragen.	
Bij	de	 indeling	wordt	niet	naar	het	antwoord	dat	kan	wor-
den	gegeven	gekeken,	maar	alleen	naar	de	vraag	zelf.	Dat	is	
anders	 dan	 meestal	 wordt	 gedaan,	 maar	 deze	 indeling	 is	
veel	 zuiverder	 dan	 uitgaan	 van	mogelijke	 antwoorden.	 De	
basisindeling	 is	 dat	 open	 vragen	 altijd	 beginnen	 met	 een	
vragend	 voornaamwoord	 of	 een	 bijwoord	 dat	 als	 vraag-
woord	gebruikt	wordt	 (Genootschap	Onze	taal,	2011).	Ook	
wel	bekend	als	de	W-	en	H-woorden;	wie,	wat,	waar,	welke,	
wanneer,	 waarom	 en	 hoe	 (en	 alle	 vervoegingen	 hiervan).	

Gesloten	 vragen	 beginnen	 altijd	
met	 een	 werkwoord.	 Andere	
kenmerken	 volgen	 daarna	 pas	
vanuit	deze	indeling.	
	
De	 indeling	 is	 nog	 steeds	 niet	
volledig	 zwart-wit.	 Er	 is	 hierna	
ook	weer	een	logische	opbouw	te	
maken	van	de	vragen.	Deze	inde-
ling	zorgt	er	voor	dat	er	door	het	
startwoord	relatief	weinig	discus-
sie	 kan	 ontstaan	 over	 het	 soort	
vraag.	 Je	 bent	 niet	 afhankelijk	
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van	het	antwoord	van	de	ander	om	te	weten	welke	vraag-
soort	je	net	hebt	gesteld.	
	
Dit	 is	een	veelvoorkomend	fenomeen	in	taalmethoden,	we	
leren	het	 zelfs	 zo	 aan	de	 leerlingen.	De	 gebruikte	 logica	 is	
dan	bijvoorbeeld:	Op	een	gesloten	vraag	kan	 je	alleen	met	
ja	of	nee	antwoorden.	Dat	is	niet	waar,	buiten	dat	het	wel-
licht	 wel	 de	 bedoeling	was	 van	 de	 vraag.	 Het	werkt	 daar-
door	in	de	praktijk	misleidend,	want	er	zijn	veel	mensen	die	
afwijken	 van	deze	 indeling	 als	 antwoorder.	 Er	 zijn	mensen	
die	op	een	open	vraag,	eerder	gesloten	antwoorden	en	an-
dersom.	 Je	wordt	dan	als	 het	ware	 voor	de	 gek	 gehouden	
door	de	antwoorder	en	dat	helpt	 jou	niet	 in	het	verkrijgen	
van	 inzicht.	Dat	 is	een	belangrijke	reden	om	weg	te	blijven	
bij	de	indeling	op	antwoordniveau.		

Vragenpiramide	

Het	is	voor	velen	vreemd	om	te	wennen	aan	de	strenge	in-
deling	 van	open-	en	gesloten	vragen,	 vooral	omdat	er	een	
aantal	 vragen	 zijn	 die	 gevoelsmatig	 op	 de	 grens	 lijken	 te	
liggen.	Een	vraag	als:	“wie	 is	de	koning	van	Nederland?”	 is	
een	open	vraag	(omdat	hij	met	‘wie’	begint).	Toch	voelt	de	
vraag	gesloten	(want	het	antwoord	lijkt	vast	te	liggen).	Het	
antwoord	 is	 wellicht	 voorspelbaar,	 maar	 is	 zeker	 niet	 het	
enige	mogelijke	 antwoord	 (een	 kind	 kan	 bijvoorbeeld	 ant-
woorden	 dat	 het	 haar	 vader	 is).	 De	 vraag	 voelt	 ook	meer	
open	dan	de	vraag	“Is	Willem	Alexander	de	koning	van	Ne-
derland?”.	Dit	is	wel	een	gesloten	vraag,	want	hij	begint	met	
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Mijn	naam	 is	Monique	Fischer,	 ik	ben	getrouwd,	heb	twee	
kinderen	en	ik	ben	trainer,	coach	en	filosoof.	Mijn	passie	is	
het	werken	met,	voor	en	door	mensen.	Onderwijzen	is	voor	
mij	een	 levenshouding	die	per	definitie	 inspirerend	 is.	Met	
de	juiste	beleving	lukt	het	me	om	de	mens	te	raken,	te	hel-
pen	 in	 hun	 groei	 en	ontwikkeling.	 Ik	 doe	mijn	werk	 graag,	
met	veel	passie	en	overtuiging.	Mijn	opgedane	kennis	in	de	
filosofie	gecombineerd	met	mijn	 jarenlange	ervaring	 in	het	
geven	 van	 vaardigheidstrainingen,	 heeft	 mij	 de	 inzichten	
gegeven	 die	 in	 deze	 bundel	 en	 in	mijn	 trainingen	 zijn	 ver-
werkt.	 Ik	 ben	 gefascineerd	 door	 het	 onderwijs	 als	 broed-
plaats	 voor	 onze	 toekomst.	 Juist	 omdat	 het	 de	 plaats	 is	
waar	we	als	maatschappij	kiezen	wat	het	verschil	gaat	ma-
ken.	In	het	onderwijs	gebeurt	het	uiteindelijk.	
	
Ik	 heb	 zelf	 twee	 schoolgaande	 kinderen	 en	 ondervind	 zo	
aan	den	lijve	wat	het	onderwijs	van	mijn	kinderen	vraagt.	Ik	
werk	 regelmatig	 samen	met	 leerkrachten.	We	staan	 in	het	
onderwijs	wat	mij	betreft	op	een	 ‘point	of	no	 return’.	Hoe	
gaan	we	verder,	is	alleen	steeds	de	vraag.		
	
Bij	deze	uitroep	past	ook	wat	ik	heb	verwoord	in	mijn	thesis	
met	de	 titel:	 ‘Bildung	op	de	Nederlandse	basisschool	 anno	
2015’.	 Bildung	 is	 in	 het	 kort	 gezegd	 de	 persoonsontwikke-
ling	 van	 en	 tot	 de	 volmaakte,	 autonome,	 vrijdenkende	
mens.	Het	(filosofische)	begrip	Bildung	komt	uit	de	laat	18e		
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en	 begin	 19e	 eeuw,	 ook	 wel	 de	 Romantische	 periode	 ge-
noemd	 (Wilhelm	 von	 Humboldt,	 1767	 –	 1835,	 wordt	 ook	
wel	 gezien	 als	 de	 grondlegger	 van	 Bildung).	 Deze	 ‘roman-
tiek’	 heb	 ik	 geprobeerd	 te	 vertalen	 naar	 de	 huidige	 tijds-
geest.	 De	 reactie	 van	 de	 examencommissie	 op	mijn	 thesis	
was	 onder	 meer	 dat	 mijn	 filosofische	 visie	 constructief	 is	
uitgewerkt	en	dat	ik	een	duidelijke	visie	over	onderwijs	heb	
neergezet.	 Ik	 kan	 op	 een	 overtuigende	 wijze	 kleur	 geven	
aan	de	dagelijkse	praktijk	waarna	de	docenten	er	zelf	verder	
mee	aan	de	slag	kunnen.	
	
	


