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Inleiding en vraagstelling  

Tijdens hun bacheloropleiding Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht houden de studenten een 

digitaal ‘portfolio academische vorming’ bij. Daarin beschrijven zij onder meer hoe zij werken aan en 

vorderen in hun academische vaardigheden en reflecteren zij op hun studie, keuzes, ontwikkeling en 
loopbaan. Volgens de richtlijnen van de universiteit wordt in het laatste jaar van de bacheloropleiding 

het portfolio beoordeeld (eerst formatief, daarna summatief) en is een voldoende beoordeling een 

voorwaarde voor het verkrijgen van het bachelordiploma.  

De uitwerking van deze beoordelingstaak is een serieus probleem. Het beoordelen van een portfolio, 

of van iets anders op basis van een portfolio, is al lastig, het beoordelen van zoiets als academische 
vorming op zich ook. Lastig is ook de relatie tussen de beoordeling van academische vaardigheden op 

basis van een portfolio en de beoordeling van die vaardigheden zoals die plaatsvindt in de cursussen 

(waarin die vaardigheden voornamelijk worden ontwikkeld). Bij onze opleiding Onderwijskunde komt 
daar nog als complicatie bij dat het reflecteren, dat in het algemeen onderdeel uitmaakt van het werken 

aan het portfolio, ook nog eens expliciet als te ontwikkelen academische vaardigheid is aangewezen, 

en dus ook moet worden beoordeeld. 

Tegen deze achtergrond zijn wij een onderzoek gestart, met de volgende vraagstellingen:  

1)      Hoe kan m.b.v. het portfolio een uitvoerbare, valide en aanvaardbare summatieve beoordeling 

plaatsvinden van de academische vorming resp. academische vaardigheden van de studenten?  

2)      Wat zijn de mogelijkheden om de studenten zelf bij deze beoordeling te betrekken?  

3)      Hoe kan, specifiek, de vaardigheid reflecteren worden beoordeeld?  

4)      Hoe kunnen de gesprekken in het kader van de formatieve beoordeling van het portfolio 

bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de studenten en van hun portfolio?  

In dit paper doen wij verslag over de eerste fase van het onderzoek in het kader van vraagstelling 3: 

het beoordelen van reflectie. 

   

Context: academische vorming en portfolio in de bacheloropleidingen aan de UU  

Vanaf de invoering van de nieuwe bacheloropleidingen aan de Universiteit Utrecht wordt elke student 

geacht tijdens de opleiding een (digitaal) portfolio bij te houden. De aanleiding hiervoor is dat de 

universiteit de studenten in de bachelorfase veel keuzevrijheid biedt. De samenstelling van het pakket 
cursussen dat de student doet, zal daardoor individueel gaan verschillen. Tegelijk is academische 

vorming aangewezen als hoofddoeldoelstelling en wil men aan het eind kunnen beoordelen of de 

vorming van de student van voldoende breedte en niveau is om het bachelordiploma te kunnen 

toekennen. Deze combinatie van eisen vergt dat wordt bijgehouden welke cursussen de studenten 
kiezen en succesvol afronden. Om voor de hand liggende redenen is besloten dat dit gebeurt door de 

student zelf, in een digitaal portfolio. Elke student krijgt verder een studieloopbaanbegeleider 
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toegewezen. Deze kan hem of haar helpen zodanige keuzes te maken dat aan het eind van de 

bachelorfase aan de eisen op het vlak van academische vorming wordt voldaan.  

Het portfolio heeft hiermee dus al drie functies: de student helpen overzicht te bewaren over gemaakte 

keuzes en afgeronde cursussen, de communicatie tussen student en studieloopbaanbegeleider 

ondersteunen, en aan het eind beoordeling van gerealiseerde academische vorming mogelijk maken.  

Dit is nog niet het hele verhaal. De universiteit heeft academische vorming vooral geconcretiseerd in 

termen van academische vaardigheden. Elke bacheloropleiding bepaalt welke vaardigheden zij tot haar 

eindtermen rekent. In theorie zou de ontwikkeling en beoordeling daarvan geheel kunnen worden 

ondergebracht bij de cursussen van de major van de student. Het integreren van vaardigheden in 
vakgerichte cursussen, zeker in de vorm van cursusoverstijgende leerlijnen, is echter niet eenvoudig en 

vergt een ontwikkel- en invoeringstraject van jaren. Bovendien is het, zodra het erom gaat of de 

student aan het eind van de bachelorfase een aantal vaardigheden in voldoende mate beheerst, niet 
meer nodig dat hij of zij die (alleen) in de cursussen van de opleiding heeft ontwikkeld, en worden ook 

extra-curriculaire activiteiten relevant. Daar komt bij dat als opleidingsdoelen betrekking hebben op 

vaardigheden of competenties, ook andere vormen van toetsing (beoordeling, assessment) nodig zijn 
dan de traditionele, en ook andere vormen van onderwijs. Ook hierbij is een portfolio een instrument: 

het kan de beoordeling van brede complexe vaardigheden ondersteunen en kan door de student zelf 

worden gebruikt bij het monitoren van, reflecteren op en (bij)sturen van de eigen ontwikkeling. Het 

portfolio krijgt daarmee ook een ontwikkelfunctie. De student kan het portfolio bovendien gebruiken 

als persoonlijk digitaal archief. 

Reflecteren in de bacheloropleiding Onderwijskunde  

Zoals gezegd is reflecteren een van de academische vaardigheden die expliciet is opgenomen in de 

eindtermen van de opleiding Onderwijskunde. In totaal worden 10 vaardigheden centraal gesteld (en 

ook opgenomen op de opleidingsspecifieke vaardighedenpagina in het portfolio): informatie zoeken en 
selecteren, kritisch analyseren, synthetiseren, onderzoeken, schrijven, mondeling presenteren, 

discussiëren en argumenteren, samenwerken, beoordelen, reflectie en zelfsturing. Deze vaardigheden 

zijn verdeeld over de cursussen van de major. De meeste vaardigheden worden elk jaar in enkele 

cursussen expliciet geoefend en beoordeeld. Reflecteren komt (tot nu toe) slechts in enkele cursussen 
expliciet in opdrachten aan de orde, en de precieze betekenis en bedoeling daarvan moet zich nog 

uitkristalliseren. Daarnaast komt deze vaardigheid aan bod in een aantal opdrachten die de studenten in 

de loop van hun studie krijgen van hun studieloopbaanbegeleider. Deze opdrachten hebben betrekking 
op de motivatie voor de keuze voor de studie Onderwijskunde, de aanpak en planning van de studie, 

het functioneren in groepen, de eigen sterke en zwakke punten in de ontwikkeling van de academische 

vaardigheden, en het belang van deze vaardigheden in het licht van de persoonlijke toekomstplannen. 

De korte essays die de studenten voor deze opdrachten schrijven, voegen zij toe aan hun portfolio. 

 Opzet en uitvoering van het onderzoek  

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij verschillende cohorten Onderwijskunde-studenten (afgeronde 

aantallen, de studenten gaan in verschillend tempo door de studie heen; instroom 2004 geschat): 

-          N=20 voltijd verkort die in juni 2004 de bachelor afronden (en mogelijk in juni 2005 de 

master);  

-          N=40 deeltijd verkort die in juni 2005 de bachelor afronden (gestart september 2003);  

-          N=15 voltijd regulier die in juni 2005 de bachelor afronden (gestart september 2002);  
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-          N=20 voltijd verkort die in juni 2005 de bachelor afronden (gestart september 2004).  

Met deze studenten wordt in de maanden januari-maart een gesprek gevoerd over (de inhoud van) hun 

portfolio, in het kader van de formatieve beoordeling. De studenten actualiseren daartoe hun portfolio 

en stellen het open voor de beoordelaar, die het ter voorbereiding op het gesprek grondig bestudeert. 
De gesprekken worden (na toestemming van de student) op band opgenomen en letterlijk uitgetypt. In 

de maand juni wordt het portfolio, resp. worden de breedte en het niveau van de academische vorming 

zoals daarin beschreven en gedocumenteerd, summatief beoordeeld. 

We beperken ons in deze beschrijving van de onderzoeksopzet tot het deelonderzoek naar het meten 

en beoordelen van reflectie. Het reflecteren door de studenten kan worden onderzocht aan de hand van 
de in het portfolio opgenomen essays naar aanleiding van de reflectieopdrachten die zij van de 

studieloopbaanbegeleider hebben gekregen (zie boven). Deze essays hebben in de praktijk een 

gezamenlijke omvang van 2-4 bladzijden. Daarnaast kan het reflecteren worden onderzocht aan de 

hand van de inbreng van de student in het gesprek.  

In februari-maart 2004 zijn de gesprekken gevoerd met de eerste lichting van 20 studenten voltijd 

verkort (zie boven) en in april-mei zijn de protocollen daarvan aan een eerste analyse onderworpen. 

De in de portfolio’s opgenomen reflectieopdrachten zijn nog niet geanalyseerd. We beperken ons hier 

verder tot de analyse van deze gesprekken.  

De gespreksprotocollen hebben een gemiddelde omvang van ruim 600 regels, voor de aandelen van 
beide gesprekspartners samen (uitgetypt in Times Roman 12, waarbij bij elke beurtwisseling op een 

nieuwe regel is begonnen). Het aandeel van de studenten ligt gemiddeld iets boven de 50% (zie 

verderop). Dit staat uiteraard niet los van de manier waarop de gesprekken zijn gevoerd. Deze zijn 
verdeeld over beide eerste auteurs (willekeurig, beide 10 gesprekken), en hadden de volgende opbouw, 

die de studenten vooraf schriftelijk is meegedeeld en aan het begin van het gesprek nog eens kort 

mondeling samengevat. Eerst lichtten we nogmaals kort de bedoeling van het gesprek toe en deelden 
we mee waarin we bij de formatieve beoordeling van het portfolio vooral waren geïnteresseerd (de 

volledigheid van invulling, de mate waarin blijkt te zijn gewerkt aan de academische vaardigheden en 

het niveau daarvan is gedocumenteerd [waarbij extra-curriculaire settings waarnaar eventueel wordt 

verwezen wel van voldoende academisch niveau moeten zijn], en de mate waarin uit de reflectie op de 
eigen studie, ontwikkeling en loopbaan een zeker niveau van academische vorming blijkt). Daarna 

kregen de studenten de gelegenheid (c.q. werd van hen verwacht) in te brengen hoe het op dat moment 

naar hun eigen idee was gesteld met hun studie en ontwikkeling. Vervolgens werden de genoemde 10 
vaardigheden doorgesproken, aan de hand van wat daarover in het portfolio was opgenomen, op de 

mate waarin de student daaraan had gewerkt, de manier waarop dit was gedocumenteerd, en de sterke 

en (nog) zwakke punten, mede in het licht van het door de student beoogde vervolg (masteropleiding 
en/of werk). Hierbij brachten wij, per vaardigheid, onze formatieve beoordeling in en kon de student 

daarop reageren. Ten slotte werden in gezamenlijkheid de resulterende afspraken en voornemens 

samengevat (de punten, wat betreft de vaardigheden resp. het portfolio, waaraan de student in het 

resterende deel van de bacheloropleiding nog gaat werken). Het deel van het gesprek waarin de 
vaardigheden werden besproken, ontwikkelde zich meestal tot een levendige uitwisseling die ruwweg 

de helft van de gespreksduur in beslag naam.  

Het begrip reflectie in de literatuur  

Het begrip reflectie komt (soms onder een andere term) voor in diverse stukken literatuur: over 

metacognitie en zelfregulatie, over de cognitieve ontwikkeling resp. de ontwikkeling in het denken, 

over de opleiding en ontwikkeling van leraren, en over het maken van loopbaankeuzes.  

In de literatuur over metacognitie ligt het accent op de aard of vorm van reflectie, in de zin van typen 
denkactiviteiten. Vaak komt het neer op een algemeen model of cyclus van (rationeel) menselijk 
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beslissen en probleemoplossend handelen: inventariseren, formuleren van een doel of plan, uitvoeren, 

evalueren (Brown, 1987; Von Wright, 1992; Elshout-Mohr, 1992; Frederikson en White, 1997).  

In de literatuur over de ontwikkeling in het denken gaat het vaak over het kritisch leren omgaan met 

kennis en kennisclaims en met morele en ethische kwesties. Er lijkt sprake te zijn van een 
opeenvolging in niveaus, gerelateerd aan de leeftijd (zie bijv. Kuhn, 1991; Kitchener et al., 1993). De 

niveaus betreffen het (maximale) kunnen, niet het functioneren op elk moment. Hoewel je zou kunnen 

zeggen dat het in deze literatuur meer dan bij metacognitie gaat over een bepaalde inhoud of een 
bepaald object (van reflectie), namelijk kennis en kennisclaims en morele en ethische kwesties, blijft 

dit zo algemeen of abstract dat je ook hier kunt spreken van een gedecontextualiseerde invalshoek. 

In de literatuur over de opleiding en ontwikkeling van leraren komt ook de aard of vorm van reflectie 

aan de orde. Een staalkaart: stilstaan bij, nadenken over, analyseren van, vragen stellen bij, evalueren 

van, praten over, onderzoeken van, (her)structureren van ervaringen, problemen en/of kennis (zie bijv. 
Zeichner, 1982; Calderhead, 1989; Korthagen, 1992). Slechts een beperkt aantal publicaties bevat 

meer precieze operationaliseringen. Sommige daarvan betreffen alleen verschillende verschijnings-

vormen van reflectie (indicatoren, zonder verder waardeoordeel), andere zijn meer normerend van 
aard, hetzij in de zin van een cyclus (vergelijk de literatuur over metacognitie) hetzij in de zin van 

niveaus (vergelijk de literatuur over cognitieve ontwikkeling) (zie Zeichner en Liston, 1985, 1987; 

Sparks-Langer et al., 1990; LaBoskey, 1994; Korthagen en Wubbels, 1995). Deze literatuur richt zich 

echter wel op een specifiek object, namelijk het eigen handelen als leerkracht. Het grootste deel van 
deze literatuur gaat over het reflecteren op en evalueren van lessen: wat wilde je bereiken, hoe heb je 

het aangepakt, hoe verliep het, op welke momenten had je misschien (beter) anders kunnen 

interacteren, hoe kun je het (een volgende keer) anders (beter) doen. Ook voor zover deze literatuur 
ingaat op de eigen ontwikkeling betreft dat niet zozeer het maken van loopbaankeuzes (men volgt 

immers al een opleiding voor een specifiek beroep) als wel het verbeteren van (vakmatige) 

competenties. Vaak staat in feite een cyclus centraal (plannen, uitvoeren, evalueren). Soms gaat het 
over het ontwikkelen van een visie: wat voor soort leerkracht wil je zijn, wat zijn je drijfveren (verg. 

Korthagen en Vasalos, 2002)  

In de literatuur over het maken van loopbaankeuzes, welke ook kunnen worden gezien als specifiek 

object, kunnen vier stromingen worden onderscheiden: kiezen als (min of meer rationeel) beslissen 

(vinden van een match tussen een persoon, qua mogelijkheden en interessen, en een beroep) (Holland, 
1997); kiezen als uitvloeisel van een proces van socialisatie of aanpassing (Super, 1980; Gottfredson, 

1981); kiezen op basis van doelen, verwachtingen, ervaringen en attributies (Lent, Brown en Hackett, 

1994; Brown en Lent, 1996) en kiezen in relatie tot de ontwikkeling van identiteit en het geven van 
betekenis (Csikszentmihalyi en Beattie, 1979; Wijers, 1987; Cochran, 1992; Helbing, 1993; Wijers en 

Meijers, 1996). De eerste stroming lijkt in haar nadruk op rationeel beslissen op de invalshoek van 

metacognitie of probleemoplossend handelen. De tweede stroming staat empirisch zwak; we gaan daar 

niet verder op in. De derde stroming, van sociaalpsychologische aard, kan worden verbonden met de 
invalshoek van de ontwikkeling in het denken, namelijk als je erbij betrekt dat mensen verschillen in 

de mate waarin en manier waarop ze (gestructureerd) (kunnen) denken aan de (hun) toekomst, in 

termen van tijdsperspectief, abstractieniveau en realiteitsgehalte (de een kan zich richten op vrij ver in 
de tijd wegliggende persoonlijke ontwikkelingsdoelen op een vrij hoog niveau van abstractie (in 

termen van drijfveer en/of interesse) en daar (desalniettemin) realistische te ondernemen acties aan 

verbinden en die ook uitvoeren, de ander kan of doet dat niet) (Emmons, 1992; Liberman en Trope, 
1998; Zimbardo en Boyd, 1999; Oettingen en Mayer, 2002). De vierde, meest recente stroming is 

verwant aan de invalshoek die hiervoor bij de literatuur over leraren is genoemd, namelijk in termen 

van het ontwikkelen van een visie en van betrokkenheid. Dit is bij uitstek ook relevant bij studenten 

(zie bijv. Hidi, 1990; Mann, 2001).   

In de literatuur over opleiding en ontwikkeling van leraren wordt ook aandacht besteed aan de vragen:  
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-    hoe vaak reflectie voorkomt (dit valt vaak tegen [Zeichner, 1982; Calderhead, 1989; Tomlinson, 

1995; Fredrikson en White, 1997], en er zijn grote individuele verschillen [Sparks-Langer et al., 1990; 

Korthagen, 1992; LaBoskey, 1994]); 

-    hoe het kan worden bevorderd (door activiteiten als discussiëren, analyseren, schrijven, ontwerpen 
[Zeichner, 1982; Calderhead, 1989; Frederikson en White, 1997; Freese, 1999], en ook door werken 

met een portfolio en begeleiding daarbij [Glen et al., 1995; Lyons, 1998]); 

-    wat het oplevert (een aantal auteurs acht reflectie een voorwaarde voor leren en ontwikkeling 

(Zeichner, 1982; Korthagen, 1992; Franke en Dahlgren, 1996; Freese, 1999) maar dit is nog amper 

empirisch onderzocht; verg. ook Georghiades, 2004). 

Het belang van het zicht krijgen op de reflectie door studenten is voor ons meervoudig. Ten eerste 
maakt dit het (hopelijk) mogelijk de reflectievaardigheid van studenten te beoordelen (reflecteren is 

zoals gezegd een van de academische vaardigheden waarop onze opleiding zich richt). Hierbij moeten 

wel diverse valkuilen worden omzeild (Sumsion en Fleet, 1996; Stewart en Richardson, 2000). Ten 
tweede geeft het inzicht in waar de individuele student wel en niet op reflecteert (bijvoorbeeld: wel op 

aspecten van de studieaanpak, minder op het maken van keuzes, en amper op de eigen ontwikkeling) 

en biedt zo aanknopingspunten voor begeleiding. Ten derde kan het mogelijk uitmonden in een 
methodiek of instrument ter bevordering van de zelfsturing door studenten. In ons onderzoek zullen 

we overigens ook proberen na te gaan in hoeverre de reflectie door de studenten samenhangt met de 

andere gegevens waarover we zullen komen te beschikken, zoals hun studievoortgang, keuzes, 

motieven en vaardigheden, en de manier waarop zij invulling hebben gegeven aan het portfolio. 

Tijdens onze discussies over de hiervoor genoemde stukken literatuur kwamen we tot de volgende 
conclusies en beslissingen. Een op de literatuur over metacognitie gebaseerde indeling is voor ons te 

algemeen, een indeling op basis van ontwikkelingsniveaus (vooralsnog) te ambitieus, en een indeling 

in de vorm van een reflectiecyclus zoals beschreven in literatuur over opleiding en ontwikkeling van 
leraren te zeer gericht op een specifiek object (leerkrachtgedrag) en ook te normerend (zo moet het). 

De meer gedetailleerde en meer beschrijvende operationalisering die wij nodig hebben, is nog het 

duidelijkste aan te treffen bij Zeichner en Liston (1985), Sparks-Langer et al. (1990) en Hatton en 

Smith (1995). Hatton & Smith maken een indeling in soorten ‘nature of reflection’, gericht op het 
nemen van beslissingen. Sparks-Langer et al. maken een indeling in ‘levels for reflective thinking’, die 

zijn gebaseerd op de mate van het geven van verklaringen. Zeichner & Liston presenteren een 

categorisering van ‘practical and theoretical reasoning’, en bestrijken naast beslissingen en 
verklaringen ook redeneringen. De indelingen van Hatton & Smith en Sparks-Langer et al. zijn vooral 

gericht op het categoriseren van teksten, de indeling van Zeichner en Liston is gemaakt voor het 

analyseren van gesprekken, maar alle drie de indelingen zijn volgens ons, op enkele categorieën van 
Zeichner en Liston na die specifiek betrekking hebben op de interactie tussen de gesprekspartners, 

geschikt voor zowel schriftelijke als mondelinge taaluitingen. Dit laatste is voor ons van belang, omdat 

we de reflectie door studenten zowel willen onderzoeken aan de hand van door hen geschreven essays 

als aan de hand van gesprekken, en het voor de hand ligt te proberen beide typen bronnen te 
analyseren met hetzelfde categoriesysteem. De drie genoemde categoriseringen bleken redelijk goed 

op elkaar te kunnen worden afgebeeld (dat wil zeggen in één ordening naast elkaar gezet, waarbij de 

indelingen op verschillende punten meer of minder fijnmazig zijn). Tijdens deze exercitie kwamen we 
echter tot de slotsom dat ook deze categoriseringen toch wel sterk zijn gebonden aan leerkrachtgedrag, 

en dat in ons onderzoek andere objecten aan de orde zijn (studiekeuze, studieaanpak, beheersing van 

vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, loopbaanperspectief) en dat denkhandelingen of cognitieve 

activiteiten (zoals beschrijven, vergelijken, analyseren, evalueren, motiveren, verklaren, afwegen, 

bevragen) kunnen verschillen tussen objecten.   

Een voorlopige operationalisering  
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We onderscheiden objecten (dat waar de reflectie op is gericht) en activiteiten (de denkhandelingen 

waaruit de reflectie bestaat) en vatten deze op als twee dimensies waarop afgebakende fragmenten van 

geschreven of gesproken taal kunnen worden gecodeerd (tegelijkertijd, dus met dubbele codering).  

Daarnaast onderscheiden we nog een derde dimensie, die we aanduiden met de term modaliteiten. 
Tijdens de gesprekken bleek namelijk dat uitspraken van studenten over hun eigen keuzes, motieven, 

aanpakken, ervaringen, ontwikkeling, etc., meer of minder expliciet kunnen zijn, meer of minder 

inhoudelijk gefocussed, en meer of minder refererend aan andere studenten. Tot deze derde dimensie 
kunnen ook de eerder genoemde sociaalpsychologische kenmerken worden gerekend: tijdsperspectief, 

abstractieniveau en realiteitsgehalte. Deze derde dimensie laten we vooralsnog buiten beschouwing.  

Met een eerste operationalisering in ruim 15 objecten en ruim 10 activiteiten zijn door de eerste drie 

auteurs vier willekeurig gekozen protocollen gecodeerd. Na vergelijking en bespreking van de 

resultaten zijn diverse aanpassingen gemaakt. Categorieën die moeilijk bleken te kunnen worden 
onderscheiden, zijn samengevoegd (de objecten ‘kennis’, ‘vaardigheden’ en ‘houdingen’, die eerst 

waren onderscheiden, zijn samengevoegd in ‘competenties’; verder zijn samengevoegd de activiteiten 

‘afwegen’ en ‘bevragen’, ‘motiveren’ en ‘verklaren’, en ‘prioriteren’ en ‘zich iets voornemen’). 
Categorieën die verschillend bleken te kunnen worden geïnterpreteerd, zijn in betekenis aangescherpt 

en/of voorzien van een beslisregel voor het coderen (dit betrof vooral de objectcategorieën 

‘ervaringen’, ‘aanpakken’ en ‘competenties’, waarbij is afgesproken dat hierbij in geval van aarzeling 

(bijvoorbeeld: wanneer gaat de beschrijving van de ervaring met een aanpak over in de beschrijving 
van een eigen competentie?) de meest vergaande categorie moet worden aangehouden, in de hiervoor 

genoemde volgorde). Categorieën die amper bleken te worden gebruikt, zijn geschrapt (het object 

‘doelen’ en de activiteit ‘anticiperen’). Categorieën die bleken te ontbreken, zijn toegevoegd (de 

objecten ‘opleiding’ (als geheel, of bepaalde vakken of inhouden), ‘werkervaring’, ‘verwachtingen’).
 
 

Het voorlopige resultaat is de volgende lijst met categorieën met bijbehorende codes. De ordening van 

de 11 objecten en de 8 activiteiten in de cursief gezette rubrieken is tentatief; in de loop van het 

onderzoek willen we nagaan in hoeverre sprake kan zijn van een opklimming in niveau.  

   

Objecten  

1  Over inhouden en criteria  

OP  deze of vorige opleiding, bepaalde vakken, inhouden, e.d.  

CR  criteria of normen (in verband met een of meer van de volgende objecten)  

2  Over eigen handelen en ervaren  

ER  ervaring / beleving bij de studie, het studeren, docenten, studenten, etc.  

AP  een of meer aanpakken (van het studeren, samenwerking, planning, een opdracht, etc.)  

WK  eigen handelen en ervaren in werksituaties  

3  Over eigen sterke en zwakke punten  

SR  studieresultaten (in termen van cijfers, behaalde vakken, oordelen van anderen, e.a.)  
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CO  competenties (kennis, vaardigheden, houdingen), sterke en zwakke punten, eigen persoon  

4  Over eigen ontwikkeling en voortgang (tijdsdimensie)  

OW  de (tot nu toe) doorgemaakte ontwikkeling (in competenties, interesses, e.a.)  

VW  verwachtingen (die de student heeft, vreest, hoopt, etc.)  

5  Over eigen keuzes en toekomstperspectief  

KZ  keuzes (gemaakt of te maken: vakken, aanpakken, vervolg na bachelor, e.a.)  

IN  interesses, drijfveren, idealen  

   

Cognitieve activiteiten  

1  expliciet en systematisch  

BES  beschrijven (sec) (incl. illustreren, toelichten, e.d. voor zover van beschrijvende aard)  

VGL  vergelijken  

ANA  analyseren, structureren (meer dan beschrijven sec, soort van “bewerken”)  

2  evaluerend en kritisch analyserend  

EVA  evalueren, beoordelen (aan een object verbinden van een waardeoordeel)  

BEV  bevragen, betwijfelen, afwegen  

3  motieven, conclusies, acties  

MOT  motiveren, verklaren (argumenten, gronden, oorzaken)  

CCL  een conclusie trekken (zonder daaraan consequenties te verbinden)  

VOO  zich iets voornemen (incl. ergens prioriteit aan geven)  

Opzet en uitvoering van het coderen  

De uitspraken van de studenten zijn ingedeeld in fragmenten, gebaseerd op de objecten: elk nieuw 

object (wisseling van objectcode) indiceert een nieuw fragment. Een fragment kan samenvallen met 

een studentbeurt in de interactie, een deel van een beurt, of een aantal achtereenvolgende beurten. 
Studentbeurten waarin slechts begrijpend (“hm”), instemmend (“ja, dat klopt”) of om verduidelijking 

vragend werd gereageerd op hetgeen de beoordelaar te berde bracht, zijn niet gecodeerd. 

Per fragment (object) kan sprake zijn van één of meer activiteiten. Elke wisseling in activiteitcode is 

apart gecodeerd (indien in een fragment een bepaalde activiteit vaker voorkomt, telt deze vaker mee). 
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Van twee gesprekken (bij beide eerste auteurs één gesprek) bleken, door technische oorzaken, geen 

(volledige) geluidsopnames beschikbaar te zijn; deze zijn verder buiten beschouwing gelaten. De 

geanalyseerde gegevens betreffen dus 18 gesprekken. 

De vier protocollen die zijn gebruikt voor het proefcoderen zijn met het bovenstaande bijgestelde 
categoriesysteem door de eerste drie auteurs opnieuw gecodeerd. De eerste auteur heeft ook alle 

overige protocollen hiermee gecodeerd. 

De vergelijking van de codering van vier protocollen door drie codeurs leverde het volgende op: 

-          de overeenstemming tussen alle drie codeurs is (nog) beperkt; de drie codeurs stemden wel 

relatief vaak paarsgewijs overeen (in wisselende samenstelling); 

-          het onderscheid tussen de objecten ervaring, aanpak en competentie moet worden aangescherpt; 

-          hetzelfde geldt voor de activiteiten beschrijven, evalueren, motiveren en concluderen; 

-          de codeurs verschilden in de grootte van de onderscheiden fragmenten; de eerste auteur 

wisselde het vaakst van objectcode, de tweede auteur het minst vaak (de derde auteur zat daar 
tussenin); de eerste auteur kwam hierdoor vaker tot de objectcodes criteria, ontwikkeling en 

verwachtingen; 

-          de tweede en derde auteur zijn gemiddeld dichter gebleven bij wat de student letterlijk zei, 

terwijl de eerste auteur regelmatig uitingen van de student interpreteerde in het licht van de 

voorafgaande vraag of opmerking van de beoordelaar en daardoor tot een andere codering kwam. 

De navolgende analyses en dus ook de in dit paper gerapporteerde uitkomsten zijn gebaseerd op de 

codering van alle gesprekken door de eerste auteur. 

   

Opzet en uitvoering van de analyses 

Voor dit paper zijn de volgende analyses uitgevoerd. Er zijn tellingen en percenteringen uitgevoerd 

van de aantallen regels en de verdeling daarvan over beide gesprekspartners en de aantallen beurten, 

en van de aantallen studentregels en studentbeurten die zijn betrokken in de codering. Vervolgens is 
apart voor de objecten en voor de activiteiten per gesprek geteld hoe vaak elk object en elke activiteit 

voorkwam. Deze gegevens zijn ingevoerd en daarvan is het gemiddelde over alle gesprekken bepaald 

en nagegaan in hoeverre deze gemiddelden verschillen tussen de gesprekken van beide beoordelaars. 

Ten slotte is met behulp van correlaties nagegaan in hoeverre de beschrijvende gegevens over de 
gesprekken (m.b.t. de regels en beurten) samenhangen met de frequenties per gesprek van de object- 

en activiteitcodes. Apart is handmatig een telling uitgevoerd van alle combinaties van objecten en 

activiteiten, over alle gesprekken samen. In een volgend stadium ligt het in de bedoeling alle gegevens 
per student per fragment in te voeren, zodat ook de combinaties van objecten en activiteiten per 

student voor analyse beschikbaar zijn.  

   

Eerste uitkomsten 

Het totale aantal regels per gesprek varieert van 336 tot 856 en is gemiddeld 613 (hetgeen gemiddeld 

overeenkomt met rond 55 minuten gesprekstijd). Het aandeel van de student hierin is gemiddeld 324 
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regels oftewel 52% (beide gesprekspartners zijn dus gemiddeld ongeveer evenveel aan het woord 

geweest); dit percentage varieert tussen 41% en 60%. Het aantal beurten per gesprek is gemiddeld 137, 

hetgeen resulteert in een gemiddelde beurtlengte van 4 à 5 regels. Het aantal studentbeurten dat 
inhoudelijk kon worden gecodeerd is gemiddeld 74 (variërend van 34 tot 110), oftewel 55% van de 

studentbeurten, en die gecodeerde beurten beslaan samen gemiddeld 244 regels, oftewel 74% van de 

studentregels. Anders gezegd: 45% van de beurten van de studenten betroffen niet gecodeerde korte 
interacties van instemmende, bevestigende of om verduidelijking vragende aard, en dit waren de 

kortere beurten, vaak slechts één regel, en aangezien het uittypen van elke beurt op een nieuwe regel is 

gestart, vaak beduidend korter dan een regel. Hierdoor is genoemde 74% een conservatieve schatting 

en is feitelijk meer dan driekwart van de uitingen van de studenten gecodeerd. 

De frequenties van de objecten en de activiteiten kunnen worden afgelezen uit de randtotalen in de 
navolgende tabel, gemaakt op basis van de bovengenoemde handmatige telling van alle combinaties. 

Het aantal objectcodes en daarmee het aantal gecodeerde fragmenten is gemiddeld per student 63 

(variërend van 29 tot 93) en het aantal activiteitcodes 100 (variërend van 43 tot 145). Het aantal 
fragmenten (dus objectwisselingen) per beurt is gemiddeld 0,9 (met een range in de gemiddelden per 

student van 0,5 tot 1,6). Dit betekent dat het dus gemiddeld net iets vaker voorkomt dat een 

studentbeurt meerdere fragmenten omvat dan dat een fragment meerdere studentbeurten bestrijkt. Het 

aantal activiteitcodes per fragment is gemiddeld 1,6 (met een range in de gemiddelden per student van 

1,2 tot 2,4). 

Frequenties van objectcodes en activiteitcodes over alle protocollen samen  
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Gemiddelde 

per student 

(afgerond)  

en range  

BES  VGL  ANA  EVA  BEV  MOT  CCL  VOO  totaal  Gem.  Range  

Opleiding  OP    30    48      4    64      6    16    12      1    181    7    2-17  

Criteria  CR    26    15      2      3    10    15      9      0      80    3    0-10  

Ervaringen  ER  121    17    10    30      2    21    23      0    224    9    1-17  

Aanpakken  AP  154    21    11    74    15    65    78    23    441  13    2-29  

Werkervaringen  WK    14      2      0      4      1      6      1      1      29    1    0-5  

Studieresultaten  SR    31      2      1    14      4    12      0      1      65    2,5    0-7  

Competenties  CO  135    23    37    61    22    66    75    20    439  14    7-21  

Ontwikkeling  OW    49      0      3    11      4    17    22      0    106    4    0-11  

Verwachtingen  VW    38      0      1      7      5      5      1      0      57    2,5    0-8  

Keuzes  KZ    51      6      1    11    23    36    15      5    148    4,5    1-8  

Interesses  IN    27      2      1      1      0      6      3      0      40    2    0-5  

totaal  676  136    71  280    92  265  239    51  1810  63  29-93  

Gemiddeld per student    37      7      4    16      5    15    13      3    100     

Range  13-
63  

 0-
16  

 0-13   5-
29  

 0-
14  

 3-28   1-
33  

 0-5  43-
145  

   

Zoals uit de tabel duidelijk wordt, spraken de studenten het meest over hun ervaringen, aanpakken en 
competenties, en waren deze uitspraken vooral van beschrijvende en daarnaast van evaluerende, 

motiverende c.q. verklarende en concluderende aard. Uit de bijgevoegde ranges in de aantallen per 

student blijkt echter dat sprake is van grote individuele verschillen. Uit de frequenties van de 
objectcodes en activiteitcodes per student (hier niet opgenomen) blijkt wel dat bij alle studenten alle of 
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vrijwel alle objectcodes en activiteitcodes zijn gebruikt. De extremen in de ranges zoals zichtbaar in de 

tabel betreffen dus uiteenlopende studenten. 

Vrijwel alle combinaties van object en activiteit komen voor. De combinaties met frequentie 0, zoals 

het analyseren van werkervaringen, het vergelijken van verwachtingen, het trekken van conclusies met 
betrekking tot  studieresultaten, en het bevragen van interesses, lijken alleszins mogelijk en dus slechts 

toevallig niet voor te komen. Alleen in de kolom met betrekking tot het zich iets ‘voornemen’ lijkt 

deze activiteit niet op alle objecten even duidelijk te kunnen worden toegepast; voornemens kwamen 
echter vooral aan het eind van de gesprekken aan bod, waar het expliciet ging over het aanbrengen van 

verbeteringen in aanpakken en het verder ontwikkelen van competenties, en dus is het niet vreemd dat 

vooral die combinaties voorkomen. Veel voorkomende combinaties betreffen objecten en activiteiten 

die elk voor zich ook al veel voorkomen (zoals bij het beschrijven van ervaringen, aanpakken en 

competenties) en zijn in die zin dus niet verrassend (gegeven de randtotalen).  

Van de ongeveer 30 uitgevoerde T-tests op de gemiddelden van de beschrijvende kenmerken (m.b.t. 

de regels en beurten), de objectcodes en de activiteitcodes, in de twee groepen van negen gesprekken 

die zijn gevoerd door de eerste resp. de tweede auteur, was bij een significantieniveau van 0,05 slechts 
één verschil significant, namelijk bij de activiteit Evalueren (p=0,033), met als gemiddelden 19 per 

student bij de eerste auteur en 12 bij de tweede auteur. Bij een significantieniveau van 0,10 waren nog 

twee andere verschillen significant, namelijk bij de objecten Opleiding (p=0,093), met als 

gemiddelden 8,9 en 5,6, en Keuzes (p=0,096), met als gemiddelden 5,3 en 3,7. Deze verschillen 
kunnen mogelijk worden verklaard doordat de eerste auteur in meerdere gesprekken iets uitgebreider 

met studenten sprak over hun loopbaan resp. hun vorige opleiding(en). Tijdens het doornemen en 

scoren van alle protocollen bleek verder dat de tweede auteur in de gesprekken meer dan de eerste 
auteur de volledigheid van het portfolio aan de orde stelde, terwijl de eerste auteur daarmee vergeleken 

meer aandacht had voor de student en daardoor minder voor het portfolio. Over het geheel genomen 

zijn de gegevens van beide groepen gesprekken echter behoorlijk vergelijkbaar, zodat we aannemen 

dat de persoon van de beoordelaar geen heel grote invloed op de uitkomsten zal hebben gehad. 

Uit de correlaties tussen de beschrijvende kenmerken en de aantallen object- en activiteitcodes 
kwamen alleen triviale samenhangen naar voren, zoals van de aantallen beurten en gespreksregels en 

aantallen en percentages gescoorde studentregels met de aantallen gescoorde objecten en activiteiten, 

met name waar het gaat om de objecten die toch al veel zijn besproken (ervaringen, aanpakken, 
competenties). Kennelijk kwamen die objecten in de langere gesprekken alleen maar nog vaker aan 

bod. Het aantal fragmenten (objectwisselingen) per beurt en het aantal activiteiten (activiteit-

wisselingen) per fragment hangen niet met de eerder genoemde beschrijvende kenmerken samen. 

Tijdens het doornemen en coderen ontstond verder de indruk dat in langere studentbeurten vaker met 
betrekking tot eenzelfde object ketens van activiteiten voorkwamen die zouden kunnen worden gezien 

als een min of meer volledige redenering: bes-(vgl-ana)-eva-mot-ccl (in een of andere volgorde). Dit 

zou voor de gespreksvoering kunnen betekenen dat het van belang is de studenten te stimuleren en de 

kans te geven langer aaneen aan het woord te zijn. Verder bleek het tijdens het coderen van activiteiten 
soms lastig de overgangen af te bakenen tussen beschrijven en evalueren (vooral bij competenties), en 

tussen evalueren en concluderen. Ten slotte bleken af en toe twee typen uitingen voor te komen die 

moeilijk konden worden ondergebracht, namelijk ten eerste beschrijvingen van iets dat een student had 
gedaan (zonder dat het duidelijk ging om een aanpak) resp. waarmee de student ervaring had opgedaan 

(zonder dat het ging om beschrijving van een ervaring in de zin van beleving), en ten tweede uitingen 

van wensen of behoeften, waarbij onduidelijk is of je die zou moeten behandelen als object (wensen 

als meervoud) of als activiteit (wensen als werkwoord).  

De vraag is nu hoe de wijze en mate van reflectie zoals op deze manier vastgesteld (gemeten), kan of 
moet worden gewaardeerd (beoordeeld). Zijn bepaalde (combinaties van) objecten en activiteiten 

wellicht intrinsiek waardevoller, of moeilijker (en dus misschien getuigend van een hoger niveau van 
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ontwikkeling), of effectiever, in de zin dat er meer impact van kan worden verwacht (bijvoorbeeld op 

de kwaliteit van keuzes)? 

Conceptueel en op basis van de bestudeerde inhoud van de 18 protocollen zijn we geneigd de objecten 

criteria, ontwikkeling, en verwachtingen en de activiteiten vergelijken, analyseren, bevragen en 
motiveren te zien als getuigend van een hoger niveau van reflectie dan de overige objecten en 

activiteiten. Als we dit aanhouden, dan volgt uit de tabel dat ongeveer 40% van alle gecodeerde 

uitingen voldoet aan dat niveau van reflectie (16% van de objectcodes en 31% van de activiteitcodes, 
minus een overlap van 7% voor de combinaties). Zeichner en Liston (1987) kwamen voor hun 

gesprekken met leraren in opleiding over hun lessen bij hun operationalisering tot een percentage van 

20% reflectief. Gelet op onze doelgroep en ons domein (studiekeuze, studieaanpak, beheersing van 

vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, loopbaanperspectief) lijkt 40% dan niet op voorhand 
onplausibel. De individuele verschillen zijn ook hier weer groot: bij de objectcodes van 3 tot 31% en 

bij de activiteitcodes van 18 tot 42%. 

Overigens blijkt het scoren op de drie genoemde objecten (criteria, ontwikkeling en verwachtingen) 

als groep negatief te correleren (-.40) met het scoren op de vier genoemde activiteiten (vergelijken, 
analyseren, bevragen en motiveren) als groep. Dit kan betekenen dat het combineren van een meer 

‘reflectief’ object met een meer ‘reflectieve’ activiteit (de hiervoor genoemde overlap van 7%) voor 

studenten extra lastig is, hetgeen zou passen bij de gedachte dat deze objecten en activiteiten elk voor 

zich al een ‘hoger’ niveau van reflectie vertegenwoordigen. 

In het kader van dit onderzoek staat nog een aantal stappen op de agenda. Te overwegen valt om ook 
de duur (lengte) en de volgorde van objecten en activiteiten bij de analyses te betrekken, alsmede de 

eerder genoemde dimensie modaliteit. Daarnaast zullen we aanvullend ook de reflectieverslagen gaan 

coderen zoals opgenomen in de portfolio’s. Wat betreft analyses kan worden onderzocht in hoeverre in 
de objecten en/of activiteiten sprake is van een hiëarchische ordening (bijv. een scalogramstructuur), 

en in hoeverre reflectie zoals gemeten samenhangt met de studievoortgang en studieresultaten van de 

studenten, hun keuzes en motieven en hun vaardigheden, en de manier waarop zij invulling hebben 

gegeven aan het portfolio. Apart kunnen we ten aanzien van de gesprekken nader onderzoeken, door in 
de protocollen ook de beurten van de beoordelaars te gaan coderen, in hoeverre het gespreksverloop 

resp. de inbreng en vragen van de beoordelaars van invloed zijn op de uitingen van de studenten. 

Ten slotte zullen we ook de eerder genoemde overige groepen studenten in het onderzoek gaan 

betrekken. Op basis van de uitkomsten van het voorgaande zullen we bezien welke verbeteringen 
geïndiceerd zijn in de voorbereiding door de student en de beoordelaar, in de gespreksvoering en/of in 

de codering. Eén voorlopige aanwijzing hebben we hierboven al genoteerd: terugdringen van het totale 

aandeel van de beoordelaar in de gesprekken, en stimuleren van langere studentbeurten. 

Voorlopige conclusies  

De gehanteerde gespreksopzet leidt ertoe dat de studenten ruim de helft van de tijd aan het woord zijn 

en met het ontworpen categoriesysteem is daarvan meer dan driekwart te coderen, waarbij per student 
alle of vrijwel alle object- en activiteit-categorieën blijken voor te komen (en daarmee ook alle 

beoogde gespreksonderwerpen) en overall ook vrijwel alle combinaties van objecten en activiteiten. 

Zo bezien blijkt de ontworpen procedure goed uitvoerbaar. De studenten spreken vooral over hun 
ervaringen, aanpakken en competenties. Ruim een derde deel van alle uitingen is puur beschrijvend 

van aard. Op basis van een selectie van 3 van de 11 objecten en 4 van de 8 activiteiten als het meest 

reflectie indicerend, is overall 40% van alle uitingen specifiek ‘reflectief’ te noemen. De individuele 

verschillen zijn echter groot. 
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