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Programma

1. Oefening dialogische reflectie
2. Wat is dialogische reflectie en wat levert het op?
3. Achtergronden benadering dialogische reflectie
4. Hoe begeleiden van bekwaamheidseisen in dialoog?
5. Oefenen met dialogische reflectie bij dialoogkaarten 
6. Terugblik en kansen dialoogkaarten inzetten 



1. Dialogische reflectie

Je reflecteert in dialoog met de ander
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1. Oefening dialogische reflectie

-Formeer een tweetal/drietal

-Denk terug aan een situatie op je werk waarin je betrokkenheid, bevlogenheid en / 

of bekwaamheid toonde .......

-Vertel elkaar kort (max. 3/5 min.) over jullie situaties.

-Luister met aandacht naar elkaar en wees oprecht nieuwsgierig in de ander.
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1. Oefening dialogische reflectie 

Ga met elkaar in dialoog over:

➢ Waar herken je iets van ‘betrokkenheid’, ‘bevlogenheid’ en / of ‘bekwaamheid’? 

➢ Welke waarden en overtuigingen klinken in de situatie door? 

➢ Hoe herken je iets van zijn / haar waarden als je hem / haar als collega mee 

maakt (in het hier en nu of op andere momenten)?
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1. Oefening dialogische reflectie

Was er sprake van een dialoog?

Wat was er dialogisch aan deze manier van reflecteren?

Waaraan merkte je dat?

Hoe hebben jullie de dialoog ervaren?

Welke vragen bevorderen een dialoog? 

Wat vind je belangrijk in een dialoog?
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2. Wat is dialogische reflectie? 

Onder een dialoog verstaan we een gesprek over 

ervaringen en de onderliggende overtuigingen, waarden 

en gevoelens waarbij een grondhouding van openheid, 

verbondenheid, vertrouwen en evenwaardigheid van de 

gesprekspartners wordt verondersteld.
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2. Wat is dialogische reflectie? 

• Enerzijds is de dialoog gericht op de bewustwording van eigen 

ervaringen, overtuigingen, waarden en gevoelens

• Anderzijds gericht op het inleven in de ervaringen, overtuigingen, 

waarden en gevoelens van de ander

• Kan resulteren in het samen zoeken naar nieuwe betekenissen
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2. Wat is dialogische reflectie? 

Wat is er nodig voor een dialoog?

• Grondhouding van openheid, verbondenheid, vertrouwen

• Evenwaardigheid (elkaars kwaliteiten en ervaringen benutten)

• Tijd om in gesprek te gaan (ook eindtijd aangeven is belangrijk)

9



2. Wat is dialogische reflectie? 

Twee dimensies van een dialoog:

Handelingsdimensie – het professionele handelen in het beroep van leerkracht (vakinhoudelijke, 
vakdidactische en pedagogische bekwaamheidseisen)

Hoe-vragen staan hierin centraal

Zingevingsdimensie – gericht op het verkrijgen van een dieper inzicht in de sturende/onderliggende 
overtuigingen, waarden achter het handelen en het versterken van het zelfbeeld (visie en keuzes). 
(bekwaamheisdeisen m.b.t. professionele identiteit)

Waartoe-vragen staan hier centraal (waar doe ik het voor/wat vind ik betekenisvol en de moeite waard)
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2. Wat is dialogische reflectie? 

Opbrengsten

Deelnemers aan een dialoog ontwikkelen:

• Multi perspectivische benadering

• Inleving

• Bewustwording

• Zelfsturing

• Transformatie in handelen en gedrag → persoonsvorming/professionele identiteit

• Betekenisgeven aan de beroepspraktijk
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3. Achtergronden dialogische reflectie

De Marnix Academie kiest voor relationeel beroepsbeeld

Je leert jezelf kennen in relatie tot ‘de Ander’

(medemens, leerling, samenleving, natuur, evt. God).

➢ Bekwaam

➢ Betrokken op de Ander

➢ Bevlogen

➢ Met lef!
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Omgeving

gedrag

competenties

overtuigingen

identiteit

3. Achtergronden dialogische reflectie



4. Hoe begeleiden van bekwaamheidseisen in dialoog? 

Mogelijke werkwijze met dialoogkaarten:

• De student kiest een dialoogkaart die aansluit bij wat hij wil leren

• De mentor kiest een dialoogkaart die aansluit bij zijn feedback

• Samen een dialoogkaart kiezen die komende week centraal staat (voorbereiden en 

gesprek)

• De dialoogkaarten als inspiratiebron bij het (samen) voorbereiden van onderwijs

• De dialoogkaarten als kennismakingsinstrument bij de start van het praktijkleren

• ….
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4. Hoe begeleiden van bekwaamheidseisen in dialoog?

Begeleiden in dialoog:

De dialoog als motor van de ontwikkeling

Werken met dialoogkaarten als hulpmiddel
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https://www.youtube.com/watch?v=rF-V0sJigjM&feature=youtu.be


4. Hoe dialogische reflectie bij dialoogkaarten begeleiden
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4. Hoe begeleiden van bekwaamheidseisen in dialoog?
Hulpmiddel: dialoogkaarten met vragen over betekenisvolle onderwerpen, 

gerubriceerd op bekwaamheidseis per fase.
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Werkvormen voor een dialoog ahv kernkwaliteiten en 
gevoelens
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Zoals in de omschrijving van de workshop staat beschreven vind je in de bijlagen een 
tweetal werkvormen die je ook kunt inzetten wanneer je in dialoog gaat met de 
student(en).

Deze werkvormen gaan onderdeel uitmaken van de hand-out die gebruikt en uitgereikt 
gaat worden bij het volgen van de nieuw ontwikkelde mentorentraining.

2020-2021: Start een mentorentraining (4 bijeenkomsten) tav verdieping dialogische reflectie 
en bekwaamheidseisen


