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Bijlage III: Beoordelingscriteria reflectieverslag 
 

Per gebeurtenis (3x3 punten): 

1. Beschrijven van de situatie/gebeurtenis inclusief gedachten en 
gevoelens/emoties 

a. Adequate beschrijving ervaring, concreet en specifiek, aan de hand van 
aansprekende voorbeelden en concrete uitingen (zowel verbaal als non-
verbaal) van jouzelf en de andere relevante betrokkenen; 

b. Benoeming van essentiële elementen in de situatie/gebeurtenis dusdanig 
dat de lezer (ook als die er niet bij was) al snel een zeer helder beeld krijgt 
van de situatie/gebeurtenis; 

c. Buiten beschouwing laten van niet-essentiële elementen; 
d. Buiten beschouwing laten van eigen oordeel over de situatie/gebeurtenis; 
e. Concrete en heldere beschrijving van eigen gedachten en 

gevoelens/emoties. Daarin ben je diepgaand en open. Je bent daarin 
diepgaand en open. Je laat zeer duidelijk zien dat je stil hebt gestaan bij 
wat de situatie met je deed. 

 
2. Kritische analyse 

a. Formulering van relevante en verdiepende vragen (minimaal twee) over je 
eigen gebeurtenis/situatie 

b. Deze vragen zijn zeer helder geformuleerd; 
c. Beantwoording van je eigen vragen is helder en concreet;  
d. De opbouw die je gebruikt is logisch te volgen; 
e. Gebruik van Long (2011) en Reed (2001) en eventueel andere relevante 

wetenschappelijke literatuur en verwijst expliciet en correct naar de 
literatuur die je gebruikt; 

f. Kritisch over de nadelen van het gebruik van deze frames.  
 

3. Conclusies, leerdoel en actieplan 
a. Heldere conclusies die geheel in lijn zijn met je analyse; 
b. De conclusies overstijgen het niveau van de analyse en voegen duidelijk 

waarde toe, bijvoorbeeld door een verbinding van deze analyse aan een 
eerder meegemaakte gebeurtenis of anderszins; 

c. Formulering van minimaal twee heldere leerdoelen die zeer logisch volgen 
uit de conclusie; 

d. Deze leerdoelen zijn concreet en realistisch en tegelijkertijd zeer 
uitdagend; 

e. Helder actieplan met beschrijving van hoe je op korte en middellange 
termijn aan je leerdoelen gaat werken: wat je wil bereiken in welke situatie 
en hoe je gaat proberen dit te realiseren (SMART). 

 

Overall (1 punt): 

- Heldere en passende schrijfstijl  
- Correct taal en grammatica  
- Verwijzingen literatuur volgens APA  

 

  


