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Samenvatting 

Bij het opleiden en reflecteren van leraren dient naast denken ook aandacht besteed te worden aan voelen, als 
leidraad voor het handelen. Negatieve gevoelens en gedachten bij -aanstaande- leraren kunnen zorgen voor 
stress en bewust constructief handelen blokkeren. Door stil te staan bij negatieve gevoelens en gedachten, kan 
zelfcompassie, oftewel het begripvol en aardig kunnen zijn naar zichzelf, toenemen. In dit praktijkonderzoek voor 
de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht stond de volgende vraag centraal: In hoeverre draagt het speels, 
fysiek en interactief reflecteren op gevoelens en gedachten bij aan zelfcompassie bij studenten aan de 

. Het onderzoeksdoel is om te onderzoeken of het reflecteren middels het vierstoelenmodel bij 
zal dragen aan de zelfcompassie van studenten. Het onderzoek kent een gemixt onderzoeksdesign van 
kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Studenten (n = 20) leerden gedurende drie weken elke week anderhalf uur 
lang reflecteren met het vierstoelenmodel. De mate waarin studenten zelfcompassie hadden, werd onderzocht 
met een vertaalde vragenlijst van de Brief Self Compassion Questionnaire. Na de training scoorde de 
interventiegroep significant hoger (p = .043) op zelfcompassie in vergelijking met de controlegroep (n = 20). 
Middels interviews bij lerarenopleiders (n = 7) en studenten (n = 5) werd onderzocht wat de ervaring van opleiders 
en studenten was met dit reflectiemodel. Uit de interviews bleek dat het benoemen van gevoelens, en het letterlijk 
zelfstandig bewegen door de studenten de fysieke ontspanning en positieve gevoelens en gedachten doen 
toenemen. Geconcludeerd wordt dat het speels, fysiek, en interactief reflecteren op gevoelens en gedachten 
bijdraagt aan zelfcompassie bij studenten aan de lerarenopleiding. 

 
Keywords: reflecteren, innerlijke dialoog, vierstoelenmodel, zelfcompassie 

 

Abstract 

During the education of and reflection with teachers, more emphasis should be put on feeling, beside thinking as 
guidance to our acting. Negative feelings and thoughts of -future- teachers can generate stress and block 
conscious constructive action. Throug
can result in increased self-compassion, i.e. understanding and kindness towards oneself. This field study on the 
education of teachers of the Archimedes Institute, focuses on the following central research question: To what 
extent does playful, physical and interactive reflection on feelings and thoughts contribute to self compassion with 
st  The research goal is to explore if reflecting by means of the Dynamic Reflection 
Model (a reflection model that visualizes restricting and constructive feelings and thoughts of a self-directing 

research design with both quantitative and qualitative research. During this research, students (n = 20) were 
trained in reflecting with the Dynamic Reflection Model in one-and a half hour sessions for a period of 3 weeks. 
The extent to which students experienced self compassion, was researched with a translation of the Brief Self 
Compassion Questionnaire. After the training, the intervention group scored significantly higher (p = .043) on self 
compassion as compared with the control group (n = 20). Teachers (n = 7) and students (n = 5) were interviewed 
about their experiences with the Dynamic Reflection Model. The interviews made clear that the identification of 

 
thoughts and feelings. It is concluded that playful, physical and interactive reflection on feelings and thoughts 
contributes to self compassion with students to the teacher training.  
 
Keywords: reflection, inner dialog, Dynamic Reflection Model, self compassion 
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Inleiding 
 
We denken en voelen de hele dag van alles. Dit gebeurt soms zonder dat we er ons bewust 
van zijn, omdat gevoelens kunnen voortkomen uit volautomatische gedachten. Gedachten 
die een docent zou kunnen hebben zijn: e hebben geen zin in mijn les , of e snappen er 
niks van . Eigen oordelen, cynisme en angsten van docenten, kunnen echter leiden tot stress 
en staan authentiek en constructief handelen in de weg (Scharmer, 2007). Met een gedachte 
zoals e proberen me uit , kunnen er gevoelens optreden van frustratie, onmacht en het 
gevoel van onderwaardering. Als gevolg van deze beperkende gevoelens en gedachten lijkt 
het leren en constructief handelen te stokken bij zowel de docent als de leerlingen 
(Remmerswaal, 2013). De vraag is dus hoe de docent in zijn innerlijke dialoog tot verruiming 
kan komen, waardoor hij leert om vruchtbaar om te gaan met de situatie. Van docenten 
wordt immers verwacht dat zij op positieve wijze met gedragingen van leerlingen om kunnen 
gaan en zo een constructief leerklimaat kunnen borgen.  

Om telkens tot de best mogelijke handelingsoptie te komen is het volgens Korthagen 
(2014) van belang dat docenten zich in hun handelen gewaar zijn van eigen gedachten, 
gevoelens en fysieke sensaties. Neff (2015) veronderstelt dat de ontwikkeling van 
zelfcompassie de acceptatie van -negatieve- gevoelens en gedachten kan bevorderen. 
Zelfcompassie heeft invloed op onder andere gevoelens van positiviteit, verbondenheid en 
veerkracht. Het ontwikkelen van zelfcompassie zou dan juist het authentiek en constructief 
handelen van docenten -in opleiding- kunnen bewerkstelligen (cf. Scharmer, 2007).  

Op de lerarenopleiding wordt reflectie dan ook gezien als een belangrijke methodiek 
om vanzelfsprekende veronderstellingen opnieuw te onderzoeken (Korthagen, 2014; 
Loughran, 2002). Bij de gebruikte reflectiemethodieken ligt er volgens Korthagen (2014) 
echter te vaak een eenzijdige nadruk op het denken als leidraad voor het handelen. 
Daarnaast zijn er vooralsnog geen bestaande reflectiemethoden op de lerarenopleiding, die 
de nadruk leggen op de ontwikkeling van zelfcompassie. Eerdere onderzoeken naar 
zelfcompassie richtten zich met name op het meetbaar maken van het begrip zelfcompassie 
(e.g., López Angarita, 2016) in plaats van op het ontwikkelen van zelfcompassie. Uit de 
conceptualisatie van het begrip zelfcompassie blijkt dat zelfcompassie gekenmerkt wordt 
door onder meer oordeelloosheid, warmte, zelfbegrip en zorg naar jezelf, in het besef dat 
kwetsbaarheid en onvolmaaktheid onlosmakelijk bij het leven horen (Neff, 2015). 
 Het huidige onderzoek voor Instituut Archimedes (IA) -de lerarenopleiding vo en mbo 
van Hogeschool Utrecht- richt zich op het belang van de ontwikkeling van zelfcompassie bij 
studenten in de lerarenopleiding. In de lerarenopleiding van IA worden er diverse manieren 
van reflecteren aangeboden. Vanuit het management wordt daar sinds kort gestuurd op het 
verbeteren van de kwaliteit van het reflecteren. In de huidige benaderingen van reflectie zijn 
echter tekortkomingen (Korthagen, 2014; 2017). Allereerst veronderstelt Korthagen dat het 
handelen van leraren veelal onberedeneerd plaatsvindt. Daarnaast is een belangrijk 
probleem volgens Korthagen dat er te veel vanuit theorie naar praktijk gedacht wordt. 
Aangezien Illeris (20 -
Luwisch (2003) aangeven dat bij de ontwikkeling van leraren het belangrijk is dat de lijfelijke 
aanwezigheid niet wordt genegeerd, wordt in dit onderzoek verondersteld dat de affectieve  
-en dus lichamelijke- ervaring het uitgangspunt van reflectie moet zijn.  
In het onderhavige onderzoek staat daarom een innovatieve manier van reflecteren, namelijk 
met het vierstoelenmodel (Ruijgrok & Kortas, 2010; Wassink, Ruijgrok & Hermsen, 2018) 
centraal. Er vindt een onderzoek plaats met een gemixt design. De onderzoeksvraag die 
hierbij gesteld wordt is: n hoeverre draagt het speels, fysiek en interactief reflecteren op 
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gevoelens en gedachten bij aan zelfcompassie bij studenten aan de lerarenopleiding?  Het 
onderzoeksdoel is hierbij om te onderzoeken of de interventie, waarbij studenten het 
reflecteren middels het vierstoelenmodel aangeleerd krijgen, bij zal dragen aan de 
zelfcompassie van studenten. De interventie bestaat uit een drieweekse training waarbij 
studenten gedurende anderhalf uur per week getraind worden om te reflecteren met het 
vierstoelenmodel. Twee collega-opleiders worden opgeleid om studenten te begeleiden bij 
het reflecteren met het vierstoelenmodel. Er is gekozen voor deze aanpak zodat 
lerarenopleiders binnen IA bekend raken met de werkwijze van het vierstoelenmodel. De 
ervaring van zowel lerarenopleiders als studenten wordt kwalitatief onderzocht. Met het oog 
op de interventie wordt daarnaast in het onderzoek het verschil tussen de zelfcompassie van 
de interventie- en de controlegroep kwantitatief onderzocht. Naast de praktische relevantie 
voor IA is het onderzoek maatschappelijk relevant omdat dit onderzoek ertoe kan bijdragen 
dat ook andere (leraren-) opleidingen worden aangezet tot het gebruiken van de fysieke en 
interactieve dimensie van reflectie om zelfcompassie bij studenten te bevorderen. 
 
Theoretisch kader 

Reflectie 
Reflecteren is het proces waarbij stilgestaan wordt bij het eigen denken, voelen, willen en 
handelen in beroepssituaties (Korthagen, 2014; 2017). Volgens Korthagen en Evelein (2011) 
is de waarneming via ons lichaam, door ons aanwezig-zijn, een directe bron van informatie 
over hoe we een bepaalde situatie ervaren. Estola en Elbaz-Luwisch (2003) noemen dit het 

en gevoelens van angst het werkelijk luisteren naar jezelf in de weg staan. Volgens 
Vandamme (2014) wordt er al decennialang gehamerd op het feit dat je als individu van deze 
samenleving je leven in eigen handen dient te nemen. Hiervoor wordt door Vandamme ook 
wel het begrip zelfsturing gebruikt.  
 
Zelfsturing 
Ze
omdat je zelfverantwoordelijk bent voor je eigen welzijn. Vandamme (2014) onderscheidt vijf 
niveaus van zelfsturing, zoals visueel weergeven in de piramide in figuur 1. 
 

 
Figuur 1. De piramide van zelfsturing. Gebaseerd op Vandamme, R. (2014). Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen. Mortsel: 
Het ontwikkelingsinstituut. 
 
Door rustig te benoemen wat je voelt, denkt, doet en meemaakt bij datgene wat er gebeurt in 
een situatie, verlaat je zowel het eerste niveau -de automatische piloot- als het tweede 
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niveau -de positie van je opstellen als slachtoffer- van de piramide van zelfsturing. Door 
jezelf te sturen op basis van acceptatie van dat wat er is, kan de positie van vechten en 
gespannenheid worden verlaten, en kan een zacht-sturende houding van oordeelloos 

is volgens Korthagen en Nuijten (2015) de vaardigheid om zowel open en ontvankelijk te zijn 
voor de impulsen van de omgeving, als van dat wat zich aandient van binnenuit. Zij 
omschrijven dit als een aanwezig zijn in het hier en nu, waarbij gevoelens en liefde worden 
toegelaten in onszelf, en er met een open blik nagedacht wordt over de huidige of gewenste 

Hiermee is sprake van een gesprek met onszelf, er is een innerlijke dialoog. 
 
Innerlijke dialoog 
De innerlijke (of interne) dialoog is een dialoog waarbij verschillende delen of ik-posities in de 
persoon met elkaar in gesprek zijn (Meijers, 2017). Het woord dialoog is een samenvoeging 
van dia (doorheen) en logos (woord). Waarden en behoeften, kritische reacties, vragen en 
oordelen wisselen elkaar hierin af (Vandamme, 2014). Hermans (2006) spreekt over het 

gevoelens en daarmee samenhangende betekenissen die door ons heen gaan zijn 
persoonlijk van aard en kunnen zowel positieve als negatieve gevoelens en gedachten 
omvatten. Op basis van deze stemmen en wat we fysiek gewaarzijn, maken we keuzes voor 
ons handelen. Berne onderscheidt bij het gedrag dat hieruit ontstaat een Ouder-, 
Volwassene- en Kind-positie (Berne, 1967, geciteerd in Weisfelt, 2010). De manier waarop 
we in onze innerlijke dialoog immers omgaan met de gevoelens en gedachten wordt 
medebepaald door de normen, waarden, houdingen en vaardigheden die we van onze 
opvoeders hebben gezien en aangeleerd (Berne, 1967). Zelfcompassie is daarin een te 
onderscheiden vaardigheid (López Angarita, 2016), die invloed heeft op hoe er innerlijk met 
(negatieve) gevoelens wordt omgegaan. 
 
Zelfcompassie 
López Angarita (2016) bekijkt zelfcompassie als een positief construct waarbij -als je 
negatieve gevoelens hebt- het reflecteren op je gevoelens, het begrip hebben voor jezelf, het 
aardig zijn voor jezelf, zorg dragen voor jezelf, en bemoedigende gedachten hebben naar 
jezelf voorop staan. Het draait er bij zelfcompassie om dat je jezelf met dezelfde 
vriendelijkheid, betrokkenheid en zorg kunt behandelen zoals je dat met een goede vriend 
zou doen. López Angarita geeft daarbij aan dat zelfcompassie als een vaardigheid kan 
worden gezien die kan worden aangeleerd en die kan bijdragen aan veerkracht en 
positiviteit. Volgens Fredrickson (2013) zijn positieve emoties van belang voor ontwikkeling 
en groei. Door middel van resonantie worden (positieve) gedachten, gevoelens en 
gedragingen bij mensen onderling versterkt.  
 
De interventie: het vierstoelenmodel 
Het vierstoelenmodel is een werkwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van vier stoelen, die 

(Ruijgrok & Kortas, 2010). Verruimend denken 
staat in het reflectiemodel voor het vermogen vragen te stellen aan jezelf, humor in te zetten, 
te relativeren, en grenzen te stellen aan negatieve en irreële gedachten. Verruimend voelen 
houdt in dat je reflecteert vanuit bewuste ademhaling, je lichaam ontspant en bewust een 
gevoel van acceptatie, rust en vertrouwen oproept in het hier en nu (Wassink, Ruijgrok, & 
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Hermsen, 2018). In deze positie accepteer je elk gevoel in jezelf of in de realiteit om je heen 
(Ruijgrok & Kortas, 2010).  

Met behulp van het vierstoelenmodel oefenen studenten zowel fysiek als interactief 
om vanuit rustige aandacht -negatieve en beperkende- gevoelens en gedachten te 
benoemen, te accepteren en tot positiviteit te verruimen (Ruijgrok & Kortas, 2010). Het 
reflecteren met het vierstoelenmodel is fysiek omdat de verteller op de stoel gaat zitten die 
correspondeert met de inhoud van dat wat verteld wordt. Het oordelen en algemeen 
beschrijven van de situatie correspondeert met de stoel van denken. Het expliciet 
beschrijven van gevoelens correspondeert met de stoel van voelen. Tijdens het reflecteren 
verplaatst de verteller zich bewust van stoel naar stoel, om zich zodoende bewust te worden 
van eigen dominante posities (cf. Berne, 1967). Alle gevoelens en gedachten worden door 
de verteller dus in het hier en nu waargenomen door deze rustig te benoemen op wisselende 
stoelen, met inachtneming van fysieke signalen (cf. Cohn, 1979). Het aardig en begripvol zijn 
naar jezelf, jezelf verbonden voelen met anderen, en op een bewuste manier kunnen 
omgaan met beperkende gedachten en gevoelens, wordt zodoende op speelse wijze in het 
hier en nu geoefend en toegepast (cf. Neff, 2003; López Angarita, 2016).  

Een verklaring voor de ontwikkeling van een fysiek uitvoerbare reflectiemethode is 
dat leren ook een fysiek leren is (cf. Estola & Elbaz-Luwisch, 2003; Illeris, 2007). De verteller 
oefent in een zelfsturende en openlijk lerende houding (cf. Vandamme, 2014). Daarnaast is 
het reflecteren met het vierstoelenmodel interactief. De verteller creëert meer verbondenheid 
met zichzelf door zijn gevoelens en gedachten te beschrijven en daarmee zichzelf te 
onthullen (Ruijgrok & Kortas, 2010). Hiermee toont hij zowel zijn openlijke zoeken als zijn 
competentie zich te uiten en zelfstandig op de stoelen te bewegen. Zelfcompassie en 
compassie voor anderen zijn elkaar versterkende kwaliteiten (Bohlmeijer, et al., 2013; Neff, 
2015). Bij de inzet van het vierstoelenmodel zijn de luisteraars met aandacht, rust en 
acceptatie aanwezig en tonen hiermee compassie voor de verteller. Deze positiviteit en rust 
bij de luisteraars hebben een positief effect op de verteller. Bij de verteller treedt dan het 
eerdergenoemde verschijnsel van positieve resonantie op (Fredrickson, 2013). 
 Het verruimend voelen zoals Ruijgrok en Kortas (2010) conceptualiseren in het 
vierstoelenmodel, is te koppelen aan hoe Neff (2015) spreekt over zelfcompassie als zorgen 
voor jezelf, de acceptatie dat er is wat er is, en dat je bent wie je bent. Hoewel zelfcompassie 
in dit reflectiemiddel een relatief nieuw begrip is, is het in de huidige prestatiegerichte 
maatschappij nodig dat docenten aan hun leerlingen leren om een ruimhartige houding van 
medemenselijkheid (compassie) te ontwikkelen (cf. Bohlmeijer et al., 2013). Docenten 
worden immers in hun professionele handelen niet alleen geacht leren en groei van anderen 
te bevorderen maar ook goed met zichzelf om te gaan en zich te blijven ontwikkelen in hun 
persoonlijke professionaliteit (Cornelissen, 2013). Dit vraagt bewuste aandacht voor reflectie. 
In figuur 2 wordt dit als conceptueel model afgebeeld.  
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Figuur 2 

 

 

Figuur 2. Conceptueel Model.  
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Methode  

Onderzoeksvragen 
Met dit onderzoek werd beoogd om de zelfcompassie van studenten aan de lerarenopleiding 
Instituut Archimedes (IA) te bevorderen. De geformuleerde onderzoeksvraag in dit 
onderzoek was: in hoeverre draagt het speels, fysiek en interactief reflecteren op gevoelens 
en gedachten bij aan het vergroten van zelfcompassie bij studenten aan de 
lerarenopleiding?   

Om de hoofdvraag te beantwoorden werden de volgende deelvragen onderzocht: 
1. Wat wordt er in de opleiding voor aandacht besteed middels reflectiemethoden om 
zelfcompassie bij studenten te ontwikkelen?  
2. Welke ontwerpcriteria zijn er nodig voor een reflectiemethode die zelfcompassie bij 
studenten bevordert? 
3. Wat is de invloed van het fysiek en interactief reflecteren op gedachten en gevoelens, op 
zelfcompassie bij studenten? 
4. Wat zijn de ervaringen van studenten en opleiders die met de interventie gewerkt hebben? 
 
Onderzoeksopzet 
Het onderhavige onderzoek vond plaats van oktober 2017 tot en met augustus 2018. Het 
onderzoek betrof een gemixt design van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. In april en mei 
2018 werd de interventie uitgevoerd bij de tweedejaars studenten omgangskunde en 
wiskunde van IA. Bij zowel de interventie- als de controlegroep (n = 40) werd een 
Nederlandse versie van de Brief Self Compassion Questionnaire (BSCQ) afgenomen om 
zelfcompassie te meten en te vergelijken onder de studenten. Van beide groepen zijn de 
resultaten verwerkt in SPSS waardoor er gemiddelden en standaarddeviaties berekend 
konden worden. Met betrekking tot de betrouwbaarheid van het onderzoek werden twee 

-docenten zijn in een training van 
zes bijeenkomsten van drie uur getraind om het vierstoelenmodel (cf. Wassink, Ruijgrok, & 
Hermsen, 2018) aan studenten aan te leren. Studenten in de interventiegroep hebben 
gedurende drie weken wekelijks anderhalf uur training gekregen waarin hen het reflecteren 
met het vierstoelenmodel is aangeleerd. Een uitwerking van de procedure van deze 
drieweekse interventie is als bijlage opgenomen in dit onderzoek (zie Bijlage 2). Na deze drie 
weken is bij zowel de interventie- als de controlegroep opnieuw de BSCQ afgenomen om zo 
het effect van de training te kunnen bepalen. Als aanvulling op de kwantitatieve resultaten 
zijn voorafgaand aan het onderzoek, en na de interventie interviews gehouden met docenten 
(n = 7) en studenten (n = 5) omtrent het reflecteren en de ontwikkeling van zelfcompassie.  
 
Respondenten 
Binnen het instituut zijn de lerarenopleiders van verschillende vakgroepen per mail en face-
to-face benaderd over dit onderzoek en over de mogelijkheid tot het participeren met hun 
vakgroep. Dit resulteerde in een snowball-effect binnen de lerarenopleiding om de interventie 
van het vierstoelenmodel in te kunnen zetten. De uiteindelijke steekproef waarmee het 
onderzoek plaatsvond bestond uit lerarenopleiders (n = 7) van verschillende vakgroepen (zie 
tabel 1) binnen het Instituut Archimedes, en een groep tweedejaars voltijd- en 
deeltijdstudenten (n = 40) waarmee de interventie plaatsvond. 
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Tabel 1. 
 

Overzicht van de Verschillende Vakgroepen van Docenten in de Interviews   
Vakgroep  
Engels 
 
Frans 
 
Nederlands 
 
Omgangskunde 
 
Wiskunde 

3 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
De studenten die deelnamen aan dit onderzoek zijn selectief gekozen uit participerende 
vakgroepen binnen de opleiding. De interventiegroep bestond daardoor uit 20 tweedejaars 
studenten van de vakgroep omgangskunde. De controlegroep bestond uit 20 tweedejaars 
van de vakgroep wiskunde. Er werd verondersteld dat beide condities met daarin de 
participerende studenten van omgangskunde en wiskunde ongeveer gelijk waren op factoren 
zoals deelnemers, studiejaar, en het soort groep binnen de opleiding. Tijdens het onderzoek 
hebben twee lerarenopleiders van het instituut geparticipeerd door de interventie uit te 
voeren met de studenten omgangskunde die de interventiegroep vormden. Dit betrof 
lerarenopleiders van de vakgroep Frans en omgangskunde.  

 
Dataverzameling en analyse 
In dit onderzoek is gebruikgemaakt van meerdere onderzoeksmethoden en instrumenten. 
Het trianguleren van onderzoeksmethoden geeft een meer betrouwbare betekenis aan de 
onderzoeksresultaten (cf. Dassen & Keuning, 2016). Er zijn echter ook factoren die de 
resultaten van het onderzoek beïnvloeden. Hierbij valt te denken aan sociaal wenselijke 
antwoorden van respondenten, en het moment van afname van de interviews en enquêtes. 
In de uitwerking van de deelvragen wordt daarom ingegaan op de validiteit en 
betrouwbaarheid van de dataverzameling en -analyse.  

 
  Tabel 2 toont een overzicht van de deelvragen en de bijbehorende manier van 

dataverzameling en respondenten. De dataverzameling en analyse zal per deelvraag worden 
uitgewerkt.  
 
Tabel 2. 
 

Overzicht van Deelvragen en Bijbehorende Manieren van Dataverzameling en -analyse 
Gedurende het Onderzoek 

Deelvraag Instrumentatie Respondenten Data-analyse 

1. Wat wordt er in de opleiding voor 
aandacht besteed middels 
reflectiemethoden om zelfcompassie 
bij studenten te ontwikkelen?  
 
2. Welke ontwerpcriteria zijn er nodig 
voor een reflectiemethode die 
zelfcompassie bij studenten 
bevordert? 
 

Interview omtrent huidige 
reflectiemethodiek en 
effect ervan (zie Bijlage 1) 

 
Literatuuronderzoek 

 

Lerarenopleiders 
(n = 7) 

 

Studenten (n = 
40) 

Transcriptie 
analyseren 
(Boeije, 2016)   

 
Samenvatten 
literatuur  
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3. Wat is de invloed van het fysiek en 
interactief reflecteren op gedachten 
en gevoelens, op zelfcompassie bij 
studenten?  

Nederlandse versie Brief 
Self Compassion 
Questionnaire (zie Bijlage 
3) (cf. López Angarita, 
2016).  

 Nul- en 
effectmeting 
d.m.v. ANOVA 
(Kwantitatief) 

4. Wat zijn de ervaringen van 
studenten en opleiders die met de 
interventie gewerkt hebben?  

Interview omtrent ervaring 
vierstoelenmodel (zie 
Bijlage 4) 

Lerarenopleiders 
(n = 7) en 
studenten (n = 5) 

Codeboom (zie 
Bijlage 5) 
(Boeije, 2016)  

 

 
Deelvraag 1  
Wat wordt er in de opleiding voor aandacht besteed middels reflectiemethoden om 
zelfcompassie bij studenten te ontwikkelen   
 
Dataverzameling 
Deze eerste deelvraag werd op kwalitatieve wijze onderzocht. Er is gebruik gemaakt van een 
gestructureerd interview (zie Bijlage 1), om data te verzamelen over de huidig gebruikte 
reflectiemethoden binnen IA in relatie tot de ontwikkeling van zelfcompassie bij studenten. 
Met betrekking tot de betrouwbaarheid van het instrument is gekozen om een gestructureerd 
interview af te nemen zodat aan elke opleider gelijke vragen gesteld konden worden. Naast 
demografische gegevens (e.g., vakgroep; aantal jaren werkzaam) zijn items omtrent het te 
meten construct zelfcompassie geconstrueerd. De vragen zijn aan de afzonderlijke items uit 
de BSCQ gerelateerd om de inhoudsvaliditeit van de vragenlijst zo veel als mogelijk te 
borgen. Een voorbeeld van een vraag die werd gesteld is item vier: at wordt er volgens u 
op dit moment binnen Instituut Archimedes gedaan op het gebied van reflectie om de 
volgende zaken bij studenten te bevorderen? (e.g., de tijd nemen om op gevoelens te 
reflecteren; begripvol naar jezelf zijn, vanuit positiviteit te handelen)  (cf. López Angarita, 
2016).  

Het interview werd in april 2018 afgenomen bij in totaal zeven lerarenopleiders van 
verschillende vakgroepen (Engels, Frans, Nederlands, omgangskunde en wiskunde). Er is 
voor dit aantal gekozen omdat verwacht werd, dat het een representatief beeld zou geven 
als er interviews met meerdere vakgroep-docenten zouden plaatsvinden. De geïnterviewden 
werden benaderd per e-mail en uitgenodigd op het instituut voor een gesprek van ongeveer 
een half uur. De interviews werden opgenomen zodat bij het analyseren van de resultaten 
teruggeluisterd kon worden naar de verkregen informatie.  
 
Data-analyse 
De resultaten uit de interviews zijn geanalyseerd door de betekenisvolle uitspraken                
-uitspraken omtrent waarderingen en huidige reflectiemethoden- die werden gedaan te 
transcriberen, om deze vervolgens in een samenhangende sectie te beschrijven en te 
interpreteren. Een reden voor deze manier van analyseren is dat bij het terugluisteren van de 
interviews specifiek gefocust kon worden op informatie die gegeven werd omtrent het effect 
van de huidige reflectiemethoden op de ontwikkeling van zelfcompassie. De overige 
uitspraken konden daardoor direct gefilterd en buiten beschouwing gelaten worden. Dit zijn 
bijvoorbeeld uitspraken waarbij lerarenopleiders verhelderende vragen stelden of te veel 
afweken van de gestelde vraag.  
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Deelvraag 2  
Welke ontwerpcriteria zijn er nodig voor een reflectiemethode die zelfcompassie bij 
studenten bevordert?  
 
Dataverzameling 
De tweede deelvraag richtte zich op het komen tot de ontwerpcriteria van de interventie. 
Hierbij is verschillende literatuur geraadpleegd omtrent het begrip reflecteren en het 
construct zelfcompassie. Met het oog op de inhouds- en constructvaliditeit van deze criteria 
is aan een onafhankelijke onderwijskundige docent van het instituut om feedback op 
objectiviteit en validiteit van de lijst met criteria gevraagd. Hierbij werd met het oog op 
constructvaliditeit gelet of de interventie -die is opgesteld aan de hand van verantwoorde 
criteria- daadwerkelijk tot het construct zelfcompassie zal bijdragen in de effectmeting, nadat 
studenten de interventie zouden krijgen.  
 
Data-analyse 
De gelezen literatuur is samengevat en met een onafhankelijke onderwijskundige besproken. 
De opgestelde criteria zijn daarnaast voorgelegd aan de twee in het onderzoek 
participerende collega-opleiders, zodat de inhoud van deze criteria gecontroleerd kon 
worden.  
 
Deelvraag 3 
Wat is de invloed van het fysiek en interactief reflecteren op gedachten en gevoelens, op 
zelfcompassie bij studenten?  
 
Dataverzameling 
De derde deelvraag richtte zich op het daadwerkelijke effect van de interventie. Deze 
onderzoeksvraag werd op een kwantitatieve manier onderzocht. Er is een Nederlandse 
vertaling gemaakt van de vijf items uit de BSCQ (López Angarita, 2016), om zelfcompassie 
te meten bij studenten in de controle- en interventiegroep. Een vertaalde vraag uit de BSCQ 
was bijvoorbeeld: (1) I take the time to reflect on my feelings, naar: ik neem de tijd om op 
mijn gevoelens te reflecteren. En bijvoorbeeld: (2) I am understanding toward myself, naar: ik 
ben begripvol naar mijzelf. De overige vertaalde vragen zijn: (3) Ik ben aardig voor mijzelf, 
(4) Ik heb bemoedigende gedachten naar mijzelf, en (5) Ik zorg goed voor mijzelf. Uit het 
onderzoek van López Angarita is gebleken dat deze items een betrouwbare en valide meting 

 = .876) 
volgens de criteria van interne consistentie (cf. Baarda, et al., 2014). 
 
Data-analyse 
Door middel van een ANOVA-toetsing zijn de resultaten statistisch geanalyseerd. Met 
betrekking tot de betrouwbaarheid van de resultaten in het onderzoek is ervoor gekozen om 
de interventie- en controlegroep zo veel als mogelijk gelijk te houden. De interventie van dit 
onderzoek vond plaats over een tijdspanne van drie weken om zodoende verschil aan te 
kunnen tonen van het wel of niet reflecteren met het vierstoelenmodel binnen en tussen de 
twee condities.   
 
Deelvraag 4 
Wat zijn de ervaringen van studenten en opleiders die met de interventie gewerkt hebben?   
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Dataverzameling 
De vierde deelvraag werd op een kwalitatieve wijze onderzocht. Er is een interviewleidraad 
opgesteld om data te verzamelen van studenten (n = 5) uit de vakgroep omgangskunde en 
docenten (n = 7) van verschillende vakgroepen (Engels, Frans, Nederlands, omgangskunde, 
en wiskunde) over hun ervaring met het reflecteren met het vierstoelenmodel. Met betrekking 
tot de validiteit van de vragenlijst zijn zowel vragen geconstrueerd over de mening van 
studenten en opleiders, als vragen die gerelateerd zijn aan het construct zelfcompassie. 
Twee voorbeelditems uit dit interview zijn bijvoorbeeld item één: at is je mening over het 
reflecteren met het vierstoelenmodel? , en item zes: n hoeverre draagt het reflecteren met 
het vierstoelenmodel bij aan het vermogen oordeelloos gevoelens en gedachten waar te 
nemen?  

Om een betrouwbaar beeld (cf. Van der Donk & Van Lanen, 2010) te krijgen van de 
ervaring die zowel studenten als opleiders hadden met het vierstoelenmodel is ervoor 
gezorgd om bij zeven opleiders een enquête af te nemen. Twee van de geïnterviewde 
docenten waren gedurende dit onderzoek mede-opleider van de interventie. Tevens is 
ervoor gekozen om vijf participerende studenten te interviewen zodat verschillende opinies in 
beeld gebracht konden worden. De interviews vonden individueel plaats op het instituut. De 
studenten zijn benaderd om deel te nemen aan het interview gedurende de interventie en 
zijn vervolgens uitgenodigd op het instituut voor een gesprek van ongeveer twintig minuten. 
De resultaten uit de interviews zijn geanalyseerd aan de hand van de gefundeerde 
theoriebenadering (cf. Boeije, 2016).  

 
Data-analyse 
Bij het analyseren van de transcripties is een gestructureerde aanpak gehanteerd. De 
interviews zijn allereerst getranscribeerd. Om te komen tot een kerncategorie over de 
ervaring van docenten en studenten met het reflectiemodel, werd voorafgaand aan de fase 
van het open coderen (Boeije, 2016) in het theoretisch kader gezocht naar sensitizing 
concepts. Deze concepten waren (1) de vijf aspecten van het construct zelfcompassie 
(López Angarita, 2016); (e.g., de tijd nemen om op gevoelens te reflecteren, begripvol naar 
jezelf te zijn, aardig voor jezelf te zijn, goed te zorgen voor jezelf, en bemoedigende 
gedachten te hebben naar jezelf) en (2) de posities en de erbij horende begrippen van het 
vierstoelenmodel (denken, voelen, verruimend denken en verruimend voelen). De twee 
sensitizing concepts hebben als een lens gefungeerd om naar de data in het onderzoek te 
kijken. Na het open coderen vond axiaal en selectief coderen plaats. De codes zijn 
genoteerd in een codeboom; aangezien de codeboom zeer omvangrijk geworden is, is deze 
opgenomen als Bijlage 5.  
 
 
Resultaten 

Deelvraag 1 
Wat wordt er in de opleiding voor aandacht besteed middels reflectiemethoden om 
zelfcompassie bij studenten te ontwikkelen  
 
De kwalitatieve resultaten van deelvraag 1 zijn gebaseerd op de gegevens uit de interviews 
die zijn afgenomen bij opleiders (n = 7) uit verschillende vakgroepen (Engels, Frans, 
Nederlands, omgangskunde, en wiskunde) binnen Instituut Archimedes.  
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Huidige reflectiemethoden 
Doel. Uit de interviews met opleiders kwam naar voren dat volgens hen het doel van 
reflecteren binnen de opleiding is om studenten na te laten denken over de reden(en) van 
hun handelen, het effect van hun handelen, wat zij vinden van hun handelen, en hoe ze dat 
handelen kunnen beïnvloeden als professional. Een van de opleiders gaf als doel aan dat de 
student uiteindelijk zelfstandig moet kunnen reflecteren, en de effectiviteit van het handelen 
moet kunnen beoordelen.  

Reflectiemethoden. Uit de interviews met opleiders bleek dat er binnen de 
lerarenopleiding gebruik wordt gemaakt van diverse reflectiemethodieken. Door een van de 
opleiders werd aangegeven dat er een databank beschikbaar is voor de leerlijn Studie en 
Werk waar diverse methodieken beschikbaar zijn. Door de geïnterviewden werden onder 
andere de volgende gebruikelijke methodes genoemd: het zelfstandig schriftelijk reflecteren 
aan de hand van een ABCD, de STARR-methode, intervisie met behulp van casuïstiek, het 
bespreken van stellingen, en het stellen van vragen. Eén van de geïnterviewden gebruikt de 
hoeden van de Bono. Dit is een rollenspel om een situatie na te laten spelen. Eén van de 
opleiders zei tijdens het interview dat er vaak veel weerstand weggewerkt moet worden 
voordat studenten tot reflecteren komen. Een andere opleider gaf hierover aan dat 
ouderejaars vaak hun ongenoegen uiten over het schriftelijk reflecteren, omdat dit te vaak, 
en meestal te uitgebreid van hen gevraagd wordt in de opleiding. 

Waargenomen effecten. Een van de opleiders gaf in het interview aan dat er als 
effect van de gebruikte methodieken een vergroting plaatsvindt van het inzicht in het eigen 
handelen en eigen denkpatroon. En dat studenten bewust worden van het bestaan van 
handelingsalternatieven. Door een van de opleiders werd gezegd dat het opvalt dat 
studenten het moeilijk vinden om goede vragen te stellen en op details te letten, en 
daarnaast te snel naar oplossingen overstappen. Een bijkomend verschijnsel hierbij is dat 
medestudenten ook snel met een advies reageren. Andere effecten die bijvoorbeeld 
genoemd werden, is dat studenten wel tot inzichten komen van hoe het zou moeten, al weet 
niet iedereen dit om te zetten in praktisch handelen. En daarnaast dat de studenten vaak in 
de verdediging gaan bij het ontvangen van feedback.  

Ontwikkeling zelfcompassie. Volgens de geïnterviewde opleiders bevordert geen 
enkele van de huidige gebruikte methoden in de opleiding de zelfcompassie van studenten. 
Alle lerarenopleiders gaven daarentegen wel aan dat zelfcompassie van belang is bij 
studenten om zodoende compassie te kunnen tonen naar anderen, en om leerlingen 

Zelfreflectie en 
 De opleiders gaven aan 

dat hierover vooralsnog geen eenduidige didactiek is afgesproken, waardoor zij allemaal een 
eigen pad volgen. Uit de interviews bleek bij alle opleiders dat de focus op zelfcompassie 
voor hen nog een onontgonnen terrein is. In een van de interviews werd bijvoorbeeld 
gezegd: Lang niet alle methodes zijn gericht op positieve gevoelens en gedachten van 
studenten  Daarnaast zei een van de opleiders hierover: 
vinden om dit te bereiken, in de Nederlandse cultuur is het vaak de gewoonte om aandacht 
te schenken aan wat fout gaat en te veroordelen. Dus het werken aan compassie voor 

. 
Een van de opleiders gaf aan dat er meer aandacht zou moeten komen voor deze 

manier van reflecteren, zodat er meer gekeken kan worden naar (positieve) gevoelens bij 
studenten en het bevorderen van vertrouwen. Slechts een van de opleiders gaf echter nog 
aan dat zij verwachtte dat het empathisch vermogen van studenten wel wordt versterkt door 
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sommige huidige methoden, zoals bijvoorbeeld bij de verdiepende vragen in het ui-model 
van Korthagen. Een ander vermeldt echter dat de toepassing van die methodieken allemaal 
erg afhankelijk is van de keuzes van de docent en het gedoceerde vak. Zij zou graag bij de 
leerlijn Studie en Werk een draaiboek zien met methodieken om te reflecteren en het geven 
van feedback. 

 
Deelvraag 2 
Welke ontwerpcriteria zijn er nodig voor een reflectiemethode die zelfcompassie bij 
studenten bevorder  
 
Naar aanleiding van de resultaten van het literatuuronderzoek werden zeven aspecten 
geselecteerd die van belang kunnen zijn in het helpen ontwikkelen van zelfcompassie bij 
studenten in de lerarenopleiding. Deze selectie van aspecten vond plaats naar aanleiding 
van betekenisvolle fragmenten (cf. Boeije, 2016) die gericht zijn op het effect van reflectie en 
de ontwikkeling van zelfcompassie:  

1. belang van beschrijven van gevoelens en gedachten 
2. belang van rust en aandacht bij het beschrijven van gevoelens en gedachten 
3. belang van een eigen keuze in destructief (beperkend) en constructief (verruimend) 

reageren 
4. belang van acceptatie van gevoelens en gedachten 
5. belang van ervaren van heelheid (cognitief, emotioneel en fysiek) 
6. belang van praktisch nut 
7. belang van hier en nu 

 
Ontwerpcriteria 
De bovenstaande aspecten zijn samengevoegd in vijf onderstaande criteria ten behoeve van 
de te ontwikkelen interventie. 

Criterium 1. De te ontwikkelen reflectiemethode dient studenten te ondersteunen om 
met rust en aandacht eigen gedachten en gevoelens te verwoorden (Korthagen & 
Evelein, 2011; Korthagen, 2014).     
Criterium 2. De te ontwikkelen reflectiemethode dient door studenten als een 
cognitief, emotioneel en fysiek geheel ervaren te worden (Estola & Elbaz-Luwisch, 
2003; Rodgers & Raider, 2006; Illeris, 2007) zodat zij er direct nut en praktisch effect 
van ervaren voor het handelen in de praktijk.  
Criterium 3. De te ontwikkelen reflectiemethode dient studenten te ondersteunen om 
beschrijvend in plaats van interpreterend of oordelend te zijn (Korthagen & Nuijten, 
2015).  
Criterium 4. De te ontwikkelen reflectiemethode dient de student te laten ervaren dat 
er zelfstandig in het hier en nu een keuze gemaakt kan worden voor positief 
constructief gedrag (López Angarita, 2016; Vandamme, 2016).  
Criterium 5. De te ontwikkelen reflectiemethode dient studenten te ondersteunen in 
het onvoorwaardelijk leren accepteren van negatieve gedachten en gevoelens zoals 
verdriet, boosheid, onmacht en angst (Rogers, 1978; Korthagen & Nuijten, 2015).  

 
Interventie 
Op basis van bovenstaande criteria en overleg met twee mede-opleiders over het 
vierstoelenmodel (cf. Wassink, Ruijgrok & Hermsen, 2018), de piramide van zelfsturing (cf. 
Vandamme, 2016), en de LOLL-vaardigheden (cf. Ruijgrok, 2009) is een drieweekse training 
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ontwikkeld (zie tabel 3). De interventie bestond uit drie bijeenkomsten van anderhalf uur per 
week waarin studenten het reflecteren met het vierstoelenmodel kregen aangeleerd. De 
bijeenkomsten van de interventie werden zo gestructureerd dat studenten allereerst plenair 
een eigen casus bespraken, en naarmate de training vorderde studenten een casus 
zelfsturend konden toepassen met het vierstoelenmodel. Twee van de drie bijeenkomsten 
werden gegeven door de collega-opleiders die betrokken waren bij het ontwerpen van de 
interventie. Twee groepen met studenten zijn vergeleken, waarbij de ene groep de 
interventie heeft ontvangen en de andere niet. In bijlage 2 is een uitgebreide lesopzet 
toegevoegd voor collega-opleiders waarin stap voor stap beschreven stond hoe de 
interventie uitgevoerd diende te worden, welke materialen gebruikt werden en hoe lang 
bepaalde fasen van de bijeenkomst gepland stonden.  

 
Tabel 3. 
 

Vormgeving van de Drie Bijeenkomsten voor de Interventiegroep 
Bijeenkomst Doel(stellingen) Onderwerpen Werkvormen 

1 ·        Uitleggen van theorie: 
Vierstoelenmodel, Piramide 
van zelfsturing, 
Ontwikkelingsgerichte 
benadering 

·        Zelfstandig een casus noteren 
en koppelen aan theorie 

·        Kennismaking 
·        Model theoretisch 

uitleggen 
·        Koppelen aan eigen 

ontwikkeling gezin 
·        Eigen casus 

·        Onderwijsleergesprek 
·        Individueel casus noteren 
·        Plenair een casus 

bespreken 
·        Ontwikkelingsgerichte 

feedback geven 

2 ·        Inprenten van theorie 
·        Plenair een casus bespreekbaar 

maken en koppelen aan theorie 

·        Introductie LOLL-
vaardigheden-kaart 

·        Zelfonthulling van 
beperkende en 
verruimende 
gevoelens en 
gedachten ter 
bewustwording 
posities bij iedereen 

·        Plenair casus 
bespreken 

·        Actieve participatie 
en zelfonthulling 
van alle 
deelnemers 
binnen één 
besproken casus, 
gebruikmakend 
van de vier 
posities 

 

3 ·        Toepassen van theorie en 
vaardigheden in subgroepen 

·        De reflectant is zelfsturend 
 

·        Bewust toepassen 
LOLL-vaardigheden 

·        Ontwikkeling bij 
reflectant waarnemen 
en benoemen 

·     Ieders casus  
      wordt besproken      
      in een subgroep,    
      waarbij zelfsturing         
      van reflectant  
      voorop staat 

 

 
Deelvraag 3  
Wat is de invloed van het fysiek en interactief reflecteren op gedachten en gevoelens, op 
zelfcompassie bij studenten  
 
De kwantitatieve resultaten van het onderzoek werden gebaseerd op een steekproef van 40 
participanten. De participanten binnen de interventiegroep bestonden uit tweedejaars 
studenten aan de lerarenopleiding (n = 20) van de vakgroep omgangskunde. Binnen de 
controlegroep bestonden de participanten uit tweedejaars studenten aan de lerarenopleiding 
(n = 20) van de vakgroep wiskunde.  
Omdat de data van de steekproef normaal verdeeld moet zijn in de analyses (Field, 2013, p. 
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52) is er allereerst de Shapiro-Wilk test uitgevoerd. Hieruit bleek dat de resultaten van zowel 
de voor- als nameting als ongeveer normaal verdeeld beschouwd konden worden voor de 
controle- en interventiegroep.  
 
Nul- en effectmetingen 
In tabel 4 en 5 zijn de gemiddelden en standaarddeviaties te zien van de interventiegroep.  
 
Tabel 4.  

Gemiddelden en Standaarddeviaties van de Nulmeting bij de Interventiegroep 
 

Item n M SD 
Ik neem de tijd om op mijn gevoelens te reflecteren 
 
Ik ben begripvol naar mijzelf 
 
Ik ben aardig voor mijzelf 
 
Ik heb bemoedigende gedachten naar mijzelf 
 
Ik zorg goed voor mijzelf 

20 

20 

20 

20 

20 

1.80 

3.65 

3.95 

3.50 

3.70 

.62 

1.04 

.60 

.69 

.92 

 
Tabel 5.  

Gemiddelden en Standaarddeviaties van de Effectmeting bij de Interventiegroep 

Item n M SD 

Ik neem de tijd om op mijn gevoelens te reflecteren 
 
Ik ben begripvol naar mijzelf 
 
Ik ben aardig voor mijzelf 
 
Ik heb bemoedigende gedachten naar mijzelf 
 
Ik zorg goed voor mijzelf 

20 

20 

20 

20 

20 

3.70 

3.90 

3.95 

4.15 

4.40 

.92 

.91 

.76 

.67 

.68 

 
Het verschil in zelfcompassie tussen de nul- (n = 20, M = 3.32, SD = .46) en effectmetingen 
(n = 20, M = 4.02, SD = .65) is tweezijdig getoetst met een afhankelijke t-toets binnen de 
interventiegroep. De participanten uit de interventiegroep behaalden bij de effectmeting 
|0.70| punt, 95% BI [-1.10, -.30], hoger dan bij de nulmeting. Het verschil in zelfcompassie 
tussen de nul- en effectmeting was significant, t(19) = -3.642, p = .002 voor de 
interventiegroep.  
 

In tabel 6 en 7 zijn de gemiddelden en standaarddeviaties te zien van de 
controlegroep.  
 
Tabel 6.  

Gemiddelden en Standaarddeviaties van de Nulmeting bij de Controlegroep 

Item n M SD 
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Ik neem de tijd om op mijn gevoelens te reflecteren 
 
Ik ben begripvol naar mijzelf 
 
Ik ben aardig voor mijzelf 
 
Ik heb bemoedigende gedachten naar mijzelf 
 
Ik zorg goed voor mijzelf 

20 

20 

20 

20 

20 

3.45 

3.30 

3.40 

3.35 

3.60 

1.14 

1.34 

1.14 

.93 

.94 

 

Tabel 7.  

Gemiddelden en Standaarddeviaties van de Effectmeting bij de Controlegroep 

Item n M SD 

Ik neem de tijd om op mijn gevoelens te reflecteren 
 
Ik ben begripvol naar mijzelf 
 
Ik ben aardig voor mijzelf 
 
Ik heb bemoedigende gedachten naar mijzelf 
 
Ik zorg goed voor mijzelf 

20 

20 

20 

20 

20 

3.70 

3.70 

3.40 

3.65 

3.45 

1.08 

1.08 

1.14 

.99 

.83 

 
Net als bij de interventiegroep is in de controlegroep het verschil in zelfcompassie tussen de 
nul- (n = 20, M = 3.42, SD = .80) en effectmetingen (n = 20, M = 3.58, SD = .68) tweezijdig 
getoetst met een afhankelijke t-toets. De participanten uit de controlegroep behaalden bij de 
tweede meting |0.16| punt, 95% BI [-0.34, 0.66], hoger dan bij de nulmeting. Het verschil in 
zelfcompassie tussen de nul- en effectmeting was niet significant, t(19) = 0.675, p = 0.508 
voor de controlegroep.  
 
Verschilscores tussen beide condities 
Het verschil in zelfcompassie in de nulmeting bij de interventiegroep (n = 20, M = 3.32, SD = 
.46) en de controlegroep (n = 37, M = 3.42, SD = .80) is tweezijdig getoetst met een 
onafhankelijke t-toets tussen de twee condities. De participanten uit de interventiegroep 
behaalden |0.06| punt, 95% BI [-.46, .34], lager dan de controlegroep. Het verschil in 
zelfcompassie tussen de condities was niet significant, t(38) = - 0.486, p = .763 voor de 
nulmeting.  

Het verschil in zelfcompassie in de tweede meting tussen de interventiegroep (n = 20, 
M = 4.02, SD = .65) en de Controlegroep (n = 20, M = 3.58, SD = .68) is tweezijdig getoetst 
met een onafhankelijke t-toets. De participanten uit de Interventiegroep behaalden |0.44| 
punt, 95% BI [.01, .87], hoger dan bij de Controlegroep. Het verschil in zelfcompassie tussen 
de condities was significant, t(38) = 2.089, p = .043 voor de tweede meting.  

 
Deelvraag 4 
Wat zijn de ervaringen van studenten en opleiders die met de interventie gewerkt hebben   
 
De kwalitatieve resultaten omtrent de ervaring van studenten en opleiders zijn gebaseerd op 
de gegevens uit de interviews die zijn afgenomen bij opleiders (n = 7) uit verschillende 
vakgroepen (Engels, Frans, Nederlands, omgangskunde, en wiskunde) binnen Instituut 
Archimedes en studenten uit de vakgroep omgangskunde (n = 5). Door middel van het 
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stapsgewijs coderen is een codeboom (zie Bijlage 5) ontstaan omtrent de ervaring van 
docenten en studenten die met het vierstoelenmodel gereflecteerd hebben.  

 
Ervaring met het vierstoelen reflectiemodel 
In de interviews werd er veelal op positieve wijze gereageerd op de interventie die heeft 
plaatsgevonden. Uit de coderingen van de uitspraken kon worden opgemaakt dat het 
vierstoelenmodel onder andere een visueel, fysiek, interactief en praktisch nut heeft volgens 
zowel docenten als studenten. Daarnaast ontstond er een kerncategorie met uitspraken rond 
de zingeving en kracht van het model . Er werden in de interviews uitspraken gedaan over 
concrete en positieve effecten van het reflecteren met het vierstoelenmodel. Alle studenten 
benoemden dat hun houding van acceptatie naar zichzelf toenam, door de fysieke ervaring 
van het scheiden van gevoelens en gedachten op de stoelen.  

Studenten blijken het stimulerend en motiverend te vinden dat men door de eenvoud 
van het model niet alleen zichzelf maar ook medestudenten en de leerlingen kunnen steunen 
om meer zelfbegrip en acceptatie te ontwikkelen. Deze dubbele bodem -het van betekenis 
kunnen zijn voor de groei van anderen-, versterkt de motivatie om met dit model te willen 
reflecteren. Zowel alle geïnterviewde opleiders als de geïnterviewde studenten ervaren het 
reflecteren met het vierstoelenmodel als zeer waardevol omdat het authentiek en constructief 
handelen toeneemt, evenals de positieve resonantie naar zowel medestudenten als de 
leerlingen. Door enkele lerarenopleiders werd dan ook gezegd dat er meer aandacht nodig is 
voor deze manier van reflecteren. 

Een lerarenopleider wiskunde zei bijvoorbeeld: 
(positieve) gevoelens bij studenten, naar hoe we vertrouwen geven; in plaats van 
oplossingen aandragen. Veel studenten zijn geneigd om problematisch of beperkend te 

Een uitspraak van een student die dit illustreert is: 
bij het in kaart brengen van een situa Ik heb gedurende deze cursus geleerd om 
vooruit te kijken, waarbij de focus ligt op ontwikkeling. In plaats van te focussen op wat ging 

 Daarentegen werd ook kritisch door een van de opleiders 
Ik vind het een gat vullen in ons curriculum, al is het wellicht nog iets te 

gevorderd voor eerstejaars studenten die weinig zelfinzicht hebben op het nut hiervan in hun 
In gesprek met een student kwam ook naar voren: 

beweging  En 
door een andere opleider werd hierover in het interview gezegd: 
eenvoudig model in korte tijd teweeg kan brengen. Ook voor mijzelf als persoon, in privé- en 
werksituaties pas ik het geregeld toe. Ik krijg zeer positieve signalen van studenten, het is 

 
Door studenten werd aangegeven dat zij het na de interventie wilden doorgeven aan 

hun eigen leerlingen. Zowel docenten als studenten zeiden dat zij het vierstoelenmodel 
hebben ervaren als een reflectiemodel dat speelser is dan huidige reflectiemethoden in de 
opleiding, omdat studenten zich daadwerkelijk van stoel naar stoel bewegen. Tevens zeggen 
zij dat zij het hebben ervaren als een reflectiemodel waarbij gevoelens en gedachten 
zichtbaar en inzichtelijk worden gemaakt. Door alle opleiders werd hierbij aangegeven dat 
het daadwerkelijk visueel overbrengen van de reflectie erg verhelderend is voor de student. 
Door studenten werd aangeven dat zij door het reflecteren met het vierstoelenmodel meer 
keuzemogelijkheden creëren voor constructief handelen in de praktijk. Een voorbeeld van 

Doordat ik aan anderen laat zien wat me bezighoudt en ik zelf 
openlijk zoek en tot positieve keuzes kom, voel ik zelfvertrouwen en word ik sterker om 

 Een van de docenten 
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zegt ook zeer onder de indruk te zijn:  bemoedigend feedback 
aan elkaar, gingen gevoelens uitspreken naar elkaar, zeiden het moedig te vinden dat de 
reflectant zo open was en dat zij nu meer van hem begrepen . Een student verwoordt het als 
volgt: r wederzijds respect is en je 

 
 
Ontwikkeling zelfcompassie 
Het leren toepassen van de aspecten die horen bij het verruimend voelen  (doorademen, 
ontspannen en in een gevoel van acceptatie, rust en vertrouwen gaan) werd door enkele 
studenten beschouwd als het lastigst. Toch bleek dat studenten en opleiders een groot 
aantal geleerde vaardigheden benoemden die samenhangen met het ontwikkelen van 
zelfcompassie als een vaardigheid zoals López Angarita (2016) die omschrijft. Door 
docenten werd bijvoorbeeld gezegd: 
beschrijvend, zonder oordeel te kijken naar gedachten en gevoelens, die toe te laten, en 

. Met betrekking tot het ontwikkelen van zelfcompassie gaf een van de 
docenten aan dat zij zag dat er rust bij de student ontstond naarmate er in de derde 
bijeenkomst al vaker gereflecteerd was op de vier stoelen. Hierbij werd het volgende gezegd: 

 

Dit bleek bijvoorbeeld ook uit opmerkingen van studenten tijdens het interview. Een 
Ik besef nu pas hoe belangrijk het is me bewust te zijn 

van mijn gedachten en gevoelens. Ik dacht eerst: wat een gedoe die stoelendans! Ik voelde 
me daardoor recalcitrant. Maar ik krijg meer overzicht in mijn handelen en kan het nu beter 

Een andere uitspraak van een student die dit illustreert is: 
denkpatronen en emoties herkennen in een bepaalde situatie. Deze emoties kunnen 
daardoor beter begrepen worden. Het helpt me daarbij om mijn gevoelens serieus te nemen 
en de tijd te nemen om over situaties na te denken. Door het luisteren en meedenken van de 
anderen of ik op de goede stoel ging zitten, werd ik vrolijk en voelde ik dat ik zelf kan kiezen 
voor hoe ik mij opstel
denken en beperkend voelen, maar nu heb ik geleerd om anders te kijken naar de situatie. 

 En een ander zegt: 
emoties toelaten als zwakte te beschouwen, en het als falen te zien, leer ik ze accepteren en 

 
 Twee studenten gaven aan dat zij de koppeling naar de piramide van zelfsturing  
nuttig vonden gedurende het reflecteren, om zodoende het eigen gedrag in de casus te 
kunnen plaatsen, en door middel van de vraag ook te 
kunnen verbeteren. Een student zei bijvoorbeeld: 
da Ik heb 
geleerd dat ik niet teveel moet blijven hangen in mijn eerste vaak negatieve reactie op een 
situatie, maar er ruimer naar kan kijken. Dan kan ik een volgende keer weer ontspannen 

Ik heb geleerd om mijn gevoel en 
Een 

andere uitspraak die op toegenomen zelfcompassie wijst, is: veel meer bewust 
van de situatie en mijn gevoel. Ik leer zo meer loslaten en ontspannen Ik ben als een 
gespannen veer voor de klas! Ik heb geleerd dat daardoor de leerlingen ook gespannen 
kunnen zijn en dat ik mag loslaten en relaxen k wijst op de aspecten 

. 
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Conclusie  
 

Vooralsnog zijn er op lerarenopleidingen -zo ook in Instituut Archimedes- geen bestaande 
reflectiemethoden die de nadruk leggen op de ontwikkeling van zelfcompassie. Korthagen 
(2014) stelt dat veel reflectiemethoden in het onderwijs een te eenzijdige nadruk leggen op 
het denken als leidraad voor het handelen. Hoewel hij het heeft over het belang van 
aandacht voor denken, voelen en willen, is de aandacht voor zelfcompassie bij reflectie 
vernieuwend. Aan de hand van opgestelde ontwerpcriteria en overleg met twee collega-
opleiders is daarom een drieweekse interventie ontworpen, waarbij speels, fysiek en 
interactief gereflecteerd wordt in de interventiegroep (cf. Wassink, Ruijgrok, & Hermsen, 
2018). In deze studie wordt onderzocht in hoeverre de zelfcompassie toeneemt als gevolg 
van het reflecteren met het speels, fysiek en interactief reflecteren met het vierstoelenmodel 
(Wassink, Ruijgrok, & Hermsen, 2018).  

Na de interventie waarin studenten gedurende drie weken wekelijks anderhalf uur het 
reflecteren met het vierstoelenmodel aangeleerd kregen, blijkt er een significant verschil te 
zijn tussen de nul- en effectmeting op zelfcompassie. Tevens blijkt er in de nameting tussen 
de interventiegroep en de controlegroep een significant verschil te zijn in de mate van 
zelfcompassie. Studenten in de interventiegroep scoren significant hoger op zelfcompassie. 
Uit interviews met opleiders en studenten omtrent de ervaring van het reflecteren met het 
vierstoelenmodel en de ontwikkeling van zelfcompassie, blijkt de positieve grondhouding en 
zelfcompassie van studenten te zijn toegenomen. Uit de data komen vijf aspecten naar voren 
in de codeboom, te weten: het visuele aspect, het fysieke aspect, het interactief aspect, het 
praktisch nut aspect en de (zingevende) kracht van het model.  

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat 
reflecteren met het vierstoelenmodel bijdraagt aan het ontwikkelen van zelfcompassie, 
doordat het scheiden van gedachten en gevoelens en zichzelf vragen stellen een verruimd 
perspectief op de situatie biedt. Het begrip hebben voor zichzelf, het aardig zijn voor zichzelf, 
het hebben van bemoedigende gedachten, en het zorgen voor zichzelf neemt toe als gevolg 
van het fysiek en interactief reflecteren op negatieve gevoelens. Door het bewegen van stoel 
naar stoel, en het benoemen van gedachten en gevoelens wordt, zo blijkt uit de resultaten, 
een eigen keuze gerealiseerd in het hebben van negatieve of positieve gevoelens en 
gedachten. Ook helpt deze manier van reflecteren om een positieve grondhouding van 
acceptatie en vertrouwen te oefenen. Gesuggereerd wordt dat de studenten zich 
competenter voelen om constructief gedrag te vertonen. In plaats van emoties als zwakte te 
beschouwen, en in termen van falen te denken, blijkt de focus op de eigen ontwikkeling een 
meer openlijk lerende houding op te roepen.  

Een mogelijke verklaring voor het effect van de interventie zit hem in de vijf aspecten 
(fysiek-, visueel-, interactief-, praktisch nut aspect, de (zingevende) kracht van het model) die 
naar voren komen in de codeboom. Het daadwerkelijk bewegen van stoel naar stoel zorgt 
ervoor dat we in ons lichaam een directe bron van informatie waarnemen over hoe we een 
bepaalde situatie ervaren (cf. Estola & Elbaz-Luwisch, 2003; Korthagen & Evelein, 2009). En 
omdat er met deze manier van reflecteren meer nadruk ligt op het voelen en het 
gewaarworden in het hier en nu, kan actief een gevoel van acceptatie, rust en heelheid 
bewerkstelligd worden. Doordat met aandacht en rust de tijd genomen wordt om gevoelens 
en gedachten te beluisteren, treedt het verschijnsel van positieve resonantie op (Fredrickson, 
2013). De positieve grondhouding naar zichzelf kan hiermee worden versterkt. Studenten 
geven aan dat het hen helpt om gevoelens serieus te nemen en de tijd te nemen om over 
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situaties na te denken, terwijl medestudenten met aandacht en een gerichtheid op 
ontwikkeling, luisteren.  

Studenten benoemen dat hun zelfvertrouwen toeneemt doordat zij gevoelens mogen 
ervaren en uiten en vervolgens zelfstandig kunnen kiezen voor een constructieve 
handelingsoptie als (aankomend) docent. Het mogen benoemen van onzekerheid en 
angsten, twijfel en onmacht, zorgt niet alleen voor opluchting bij de reflectant zelf, maar ook 
voor betrokkenheid en groeiend begrip bij de studenten die luisteren. Het bewustzijn van de 
eigen ingenomen positie in termen van de piramide van zelfsturing (Vandamme, 2014) helpt 
om een lerende houding aan te nemen, waarin men gemotiveerd is om beperkende 
gedachten en gevoelens en gedragingen los te laten en een lerende en accepterende 
houding aan te nemen. Zoals automatische reacties en gevoelens van angst het werkelijk 
luisteren naar zichzelf in de weg staan (Scharmer, 2007), zo blijkt uit de interviews met 
opleiders en studenten dat de zelfcompassie het durven luisteren naar zichzelf juist 
bevordert.  

Een tweede verklaring dat studenten meer zelfcompassie ontwikkelen met deze 
interventie is dat studenten bij het reflecteren met het vierstoelenmodel leren inzien welke 
Ouder-, Volwassene- of Kindpositie zij kunnen aannemen in hun innerlijke dialoog (cf. Berne, 
1967). Deze posities weerspiegelen wat zij in de loop van hun opvoeding hebben gezien of 
gehoord en met hoeveel compassie, negativiteit of oordelen zij werden benaderd. Door dit 
inzicht én het ervaren dat zij tijdens het reflecteren zelf een keuze hebben om ofwel 
oordelend en meer negatief of accepterend en meer positief en ontspannen met zichzelf om 
te gaan, lijkt zelfcompassie (en ook de Volwassenpositie die correspondeert met de stoelen 
van verruimend denken en voelen) te doen toenemen. Een uitspraak van een student die dit 
onderbouwt is bijvoorbeeld: 
door je gedachten en dat je zelf eigenlijk de grootste rol speelt in het omzetten van negatieve 

. Deze uitspraak wijst ook op een toename van 
zelfsturing, het zelfstandig bewust kiezen voor (constructief) gedrag.  
 Een derde verklaring ten slotte lijkt samen te hangen met dat deze wijze van 
reflecteren -fysiek, interactief en op zelfsturing gericht- aansluit bij een behoefte aan oprecht 
contact, geborgenheid en zingeving bij studenten. De eerlijke en open uitwisseling van 
gevoelens en gedachten helpt studenten zichzelf te mogen zijn. Het persoonlijke leiderschap 
als professional neemt hiermee toe. Daarbij blijken de aangeleerde vaardigheden ook 
ingezet te worden in het privéleven. 
 
Discussie en aanbevelingen 

 
Hoewel de resultaten een positief effect laten zien van reflecteren met het vierstoelenmodel, 
zijn er terugkijkend op het onderzoek ook enkele discussiepunten te benoemen aangaande 
dit onderzoek. Zo worden de kwantitatieve resultaten van dit onderzoek gebaseerd op een 
steekproef van slechts veertig studenten. Van deze steekproef zaten in de interventiegroep 
20 studenten omgangskunde en in de controlegroep 20 studenten wiskunde. Dit betekent dat 
de interventie effect heeft gehad op deze groep studenten omgangskunde van de 
lerarenopleiding, maar er nog geen uitspraken gelden voor andere vakgroepen. Het zou 
daarom interessant zijn om de effecten van de interventie te meten bij een grotere groep 
studenten en daarnaast bij studenten van verschillende vakgroepen. Het is daarbij ook de 
vraag in hoeverre studenten omgangskunde doordat zij al bekend zijn met bewust 
reflecteren op gevoelens, gedachten, fysieke sensaties en het eigen handelen met het 
instrument van de procesanalyse, al meer zelfcompassie ontwikkeld hadden en mogelijk ook 
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ontvankelijker waren voor de interventie. Daarnaast hebben studenten omgangskunde 
modulen gehad als k leer in een veilige groep  en indertijd , waarin het belang van stil 
staan bij gevoelens en gedachten besproken is. Of dat daadwerkelijk invloed heeft op hun 
zelfcompassie is echter niet onderzocht. 

Met het oog op de validiteit van de resultaten is hierbij tevens een discussiepunt dat 
de controlegroep -die is afgezet tegen twintig studenten uit het tweede jaar omgangskunde- 
uit twintig tweedejaars wiskundestudenten bestond. Dit heeft in het onderzoek voornamelijk 
praktische beweegredenen gehad zoals de gelijke afnamemomenten tussen de controle en 
interventiegroep. Vooraf werd verondersteld dat deze groepen ongeveer gelijk zouden zijn 
omdat beide tweedejaars groepen zijn en nog niet met het reflectiemodel gewerkt hadden. 
Echter, ondanks dat er tussen beide groepen geen significant verschil aanwezig was in de 
voormeting op zelfcompassie, geeft het wellicht een betrouwbaarder beeld om de vakgroep 
in de controle- en interventiegroep gelijk te houden. Tot slot is het een discussiepunt dat de 
focus in dit onderzoek ligt op het ontwikkelen van zelfcompassie. Korthagen (2014) geeft 
namelijk aan dat de huidige manieren van reflecteren meer betekenisvol zouden kunnen zijn. 
Na dit onderzoek kunnen er nog geen uitspraken worden gedaan over of het reflecteren met 
het vierstoelenmodel wel als betekenisvol wordt gezien. Dat vraagt bijvoorbeeld om anders 

 
Naar aanleiding van de innovatie in Instituut Archimedes staat de organisatie in het 

vervolg een aantal acties en besluitvorming te wachten. Allereerst vindt er op dit moment al 
samenwerking plaats met de werkgroep bildung en burgerschap. Hierbij worden overleggen 
gehouden over het mogelijke feit dat de huidige ontworpen interventie een plaats krijgt 
binnen het gehele instituut. Dit houdt in dat er in het curriculum van de opleidingen plaats 
moet komen voor het reflecteren met het vierstoelenmodel. Tevens wordt er beoogd om een 
opleidingsmodule te ontwikkelen voor docenten van buiten de opleiding, om deze aan te 
bieden als bijscholing gericht op het professioneel handelen.  
 Om de huidige innovatie en het vervolg van de innovatie te laten slagen worden de 
volgende aanbevelingen aan het management gedaan. De eerste aanbeveling is om de 
innovatie instituutsbreed te implementeren, zodat studenten van alle vakgroepen leren 
reflecteren met het vierstoelenmodel. Om dit te bewerkstelligen wordt als tweede aanbevolen 
dat meer opleiders worden getraind om aan studenten het vierstoelenmodel aan te leren, 
zodat zij dit blijvend kunnen toepassen. De derde aanbeveling is om de effecten van het 
vierstoelenmodel breder te onderzoeken en te evalueren binnen het instituut. Dit houdt een 
onderzoek in naar het effect van het vierstoelenmodel met een grotere steekproef dan het 
huidige onderzoek, het onderzoeken van de effecten bij studenten van verschillende 
vakgroepen, en daarnaast of het reflecteren gezien wordt als een betekenisvolle manier van 
reflecteren binnen de opleiding. Tot slot wordt aanbevolen om met elkaar een 
opleidingsstrategie uit te zetten naar hoe de training in het reflecteren met het 
vierstoelenmodel en daarmee de fysieke dimensie van reflectie, profijt kan opleveren voor 
docenten en lerarenopleiders in heel Nederland. De kernbegrippen denken, voelen, 
verruimend denken en verruimend voelen , zijn in de herijkte kennisbasis voor 
omgangskunde (2017) immers al een feit.  
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Dankwoord 

De magie van het leven, waarom alles loopt zoals het loopt, valt niet te bevatten. Ik weet wel 
dat ik in overgave mijn pad gelopen heb. En waar ik gebrek aan zelfcompassie had en 
bemoediging nodig had, ontmoette ik engelen; zodat ik kon blijven oefenen, steeds meer te 
worden waar ik over spreek. 
Ik ben iedereen die mij bijgestaan heeft, in kleine, grote of uitzonderlijke mate, bijzonder 
dankbaar. 
Gezamenlijke kracht, daar geloof ik in. Vanuit ieders unieke bijdrage aan een groter (liefdevol 
en duurzaam) geheel. 
 
Corma Ruijgrok,  
Gouda, 6 augustus 2018 
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Bijlage 1 

Instrument 1 

Interviewleidraad Docenten omtrent huidige reflectie-instrumenten 
 
Doel. Het verzamelen van data over hoe en in hoeverre de huidige reflectie-instrumenten de 
zelfcompassie bij studenten bevorderen. 
Onderzoeksvraag. Wat wordt op dit moment binnen Instituut Archimedes (IA) gedaan op 
het gebied van reflectie om de zelfcompassie bij studenten te bevorderen? 
Betrokkenen. Representatieve groep docenten. 
 
Demografische gegevens 
Naam: 
Vakgroep: 
Aantal jaren werkzaam bij IA:  
 
Interviewleidraad: 
1. Welk doel/effect dient reflectie volgens u binnen een lerarenopleiding te hebben?  
2. Met welke methodieken laat u de studenten reflecteren? 
3. Welke effecten heeft u daarbij waargenomen?  
4. Wat wordt er volgens u op dit moment binnen IA gedaan op het gebied van reflectie om de 
volgende zaken bij studenten te bevorderen? 

 de tijd nemen om op gevoelens te reflecteren 
 begripvol naar jezelf te zijn 
 aardig voor jezelf te zijn 
 goed te zorgen voor jezelf 
 bemoedigende gedachten te hebben naar jezelf 

5.  Heeft u ervaring met een meer fysiek en interactief gerichte manier van reflecteren en wat 
is uw mening daarover m.b.t. bovengenoemde aspecten?  
6. In hoeverre zijn de studenten positief over de waarde van de huidige wijze van reflecteren 
in hun opleiding?  
 a. Wat benoemen de studenten als de waarde van de huidige manier van 
 reflecteren?  
 b. In hoeverre dragen de reflectie-instrumenten die u gebruikt bij aan het bewust 
 kiezen voor positieve gevoelens en gedachten?  
 c. In hoeverre dragen de reflectie-instrumenten die u gebruikt bij aan met compassie / 
 het empathisch kunnen handelen als professional in de beroepspraktijk?  
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Bijlage 2 

Drieweekse training: leren reflecteren met het vierstoelenmodel 

Doel. Het overdragen van de kennis over en het reflecteren met het vierstoelenmodel aan 
collega lerarenopleiders. 
Onderzoeksvraag. Welke ontwerpcriteria zijn er nodig voor een reflectiemethode die 
zelfcompassie bij studenten bevordert? 
Betrokkenen. Twee collega lerarenopleiders. 
 
Bijeenkomsten 
Er vinden gedurende drie weken in totaal drie bijeenkomsten plaats van anderhalf uur om 
studenten te leren reflecteren met het vierstoelenmodel. Hieronder wordt per bijeenkomst 
een opzet beschreven. 
 
Opzet bijeenkomst 1 
 
Docent(en): Lerarenopleiders 
Datum: 2017-2018 
Duur van de les: 90 minuten 

Groep: Tweedejaars studenten 
Cursus: Masterclass zelfsturing (Les 1/3) 
Groepsgrootte: +/- 20-25 studenten 

Korte achtergrondinformatie reflectiemethode 
Dynamisch reflecteren is een praktische en speelse manier van reflecteren die, gebruikmakend van het 
lichaam en vier stoelen om op te gaan zitten, zichtbaar maakt wat de kwaliteit is van de innerlijke 
dialoog van jou als student of onderwijsprofessional. 

 
Het vierstoelenmodel gaat over vier posities die je kunt innemen in je innerlijke dialoog: denken, 
voelen, verruimend denken, verruimend voelen. Verruimend denken houdt in: relativeren, jezelf vragen 
stellen, humor inzetten naar jezelf en het vermogen jezelf te begrenzen in al te negatieve of positieve 
gedachten. Verruimend voelen houdt in: doorademen, ontspannen, vanuit rust, acceptatie en 
vertrouwen jezelf benaderen. Als het ware een wijze innerlijke vader en moeder voor jezelf zijn.  

 
Bij het vierstoelenmodel staat de piramide van zelfsturing centraal. Dit houdt in dat je als verteller 
bewust wordt van het feit dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen welzijn. Tevens zit er een 
veronderstelling achter dat je zelfstandig keuzes kunt maken voor de positie van meer beperkende of 
meer verruimende gevoelens en gedachten. De piramide kent vijf lagen, te weten: (1) automatische 
piloot, (2) slachtoffer, (3) vechten, (4) leren en (5) zijn.  

 
 
Meer informatie over het vierstoelenmodel vind je op:  
Ruijgrok, C., & Kortas, J. (2010). Het Vierstoelenmodel. De kwaliteit van de innerlijke dialoog als basis 
voor goed onderwijs. Utrecht. Opgehaald van       
http://www.onderwijsweb.hu.nl/~/media/huonderwijsweb/docs/burgerschap/vierstoelenmodel.pdf 
Wassink, H., Ruijgrok, C. & Hermsen, B. (2018). Het fysieke aspect van reflectie. Een speelse ingang 
tot betekenisvol leren van leraren. Tijdschrift Voor Lerarenopleiders, 39(1), 5-14. Opgehaald van 
https://www.researchgate.net/publication/324106867_Het_fysieke_aspect_van_reflectie_Een_speelse_
ingang_tot_betekenisvol_leren_van_leraren 
www.dynamischreflecteren.nl  
www.onderwijsweb/burgerschap en integratie/ zelfsturing 
 
BEGINSITUATIE  
Studenten krijgen in de opleiding verschillende reflectiemethodieken aangereikt. Studenten hebben nog 
niet eerder gereflecteerd met het vierstoelenmodel. De theorie achter het vierstoelenmodel en de 
piramide van zelfsturing is nog onbekend.  
 
LESDOEL 

http://www.onderwijsweb.hu.nl/~/media/huonderwijsweb/docs/burgerschap/vierstoelenmodel.pdf
https://www.researchgate.net/publication/324106867_Het_fysieke_aspect_van_reflectie_Een_speelse_ingang_tot_betekenisvol_leren_van_leraren
https://www.researchgate.net/publication/324106867_Het_fysieke_aspect_van_reflectie_Een_speelse_ingang_tot_betekenisvol_leren_van_leraren
http://www.dynamischreflecteren.nl/
http://www.onderwijsweb/burgerschap
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(1) Studenten kunnen uitleggen wat het vierstoelenmodel en de piramide van zelfsturing inhouden en 
kunnen zelfstandig een casus bespreken terwijl zij zelfsturend gebruikmaken van de vier stoelen.  
(2) Studenten leren  
a. om gedachten en gevoelens te beschrijven aan de hand van een eigen casus   
b. om stil te staan bij het beperkende of verruimende karakter van deze gedachten en gevoelens 
c. de fase van zelfsturing waarin zij zich in deze casus bevinden, te bepalen  
d. te formuleren hoe hun dat bevalt en wat ze willen oefenen en leren. 
(3) Studenten kunnen verwoorden in hoeverre zij bewust LOLL-vaardigheid 1, 2, 3, 4 en 5 toepassen 
Tijd Fasen Directe 

instructie 
 

Lesstof Leermiddelen 
en 
leeractiviteiten 

Taakverdeling 
en gedrag 
docent 

Gedrag 
studen- 
ten  
 

5* Oriëntatiefase- 
Inleiding  
 
 
 
 
 
* I.k.v. onderzoek: 
Nulmeting 
zelfcompassie 
afnemen 

Namen oefenen 
Beginsituatie rond 
reflectie bepalen: 
BSCQ valide 
instrument 
 
Doelstelling bekend 
maken om speels, 
fysiek en interactief 
te leren reflecteren 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vragenlijst BSCQ 
nulmeting (zie 
Bijlage 3) 

Studenten 
begroeten en 
namen 
oefenen,  
ervaring met 
reflectie? 
 
Vragen om 
vragenlijst BSCQ 
in te vullen (à 5 
minuten).  

Studenten 
starten op 
 
 
 
Studenten 
vullen 
vragenlijst 
BSCQ in op 
eigen laptop  

15 Uitleg van de 
onderliggende 
theorie 

-Vierstoelenmodel 
(beperkende en 
verruimende 
gedachten en 
gevoelens)  
- Piramide van 
zelfsturing (vijf stadia 
in zelfsturing; 
automatische piloot, 
slachtoffer, vechten, 
leren, zijn) 

PowerPoint 
vierstoelenmodel 
voor bijeenkomst 
1 (zie Bijlage A) 

Herhalen van 
de aspecten 
verruimend 
denken en 
verruimend 
voelen 

Rondje 
vingers 
opsteken, 
wie leerde 
wat 
wel/niet 
 

5 Koppeling naar 
eigen situatie 

Bespreken in 
hoeverre aspecten 
van verruimend 
denken en voelen 
aangeleerd zijn in 
het eigen gezin van 
herkomst 

Uitdelen van A4 
driestappen-
model (zie 
Bijlage B) 

Docent laat 
student een 
eigen casus op 
het A4 
formulier 
noteren 

Situatie 
beschrij- 
ven die 
hen 
bezig- 
houdt 
vanwege 
succes of 
nog onaf  
 
Beschrij- 
ven van 
gedach- 
ten en 
gevoelens 
in de 
situatie 

10 Klassikaal 
bespreken van 
plaats in de 
piramide 

Bespreken waar 
studenten zichzelf in 
de piramide 
plaatsen.  

Ingevulde 
antwoorden op 
het driestappen 
formulier. 

Vragen naar 
het niveau van 
zelfsturing in 
deze situatie. 

Interactief
en actieve 
participa- 
tie 
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Bespreken van de 
LOLL-vaardigheden-
kaart 

Afbeelding van 
de piramide van 
zelfsturing (zie 
Bijlage C).  
 

Aan de hand 
van de LOLL-
vaardig-
hedenkaart 
vragen waar 
studenten goed 
in zijn en wat 
ze willen 
oefenen.  

Individu- 
eel lezen 
LOLL-
vaardig-
heden 
1t/m5 en 
in tweetal 
kort 
gebruik 
bespre- 
ken 

5 Verdieping in de 
materie 

Bespreken hoe het 
de studenten bevalt 
waar zij zich in de 
piramide plaatsen 

Whiteboard 
Flapover  

Docent noteert 
op whiteboard 
of flapover de 

Waar zit 

 

Interactief
en actieve 
participa- 
tie 

25 Uitdiepen van 
casuïstiek 

Er komt één casus 
centraal te staan 
waarbij de reflectant 
zelfsturend het 
verhaal vertelt 

Vier stoelen 
naast elkaar 
gepresenteerd 
 
Vier 
geplastificeerde 
A4tjes met 
daarop: 

 
 

 

genoteerd    

Uitnodigen van 
één student om 
eigen casus te 
demonstreren 
aan de hand 
van het 
vierstoelenmo- 
Del 
 
Aan overige 
studenten de 
instructie 
geven om te 
luisteren naar 
de ontwikkeling 
waarover de 
reflectant 
vertelt (en niet 
naar het 
probleem), in 
zowel woorden 
als 
lichaamstaal in 
het moment 
waarop de 
casus verteld 
wordt 
 
Daarnaast 
instrueren dat 
zij bij zichzelf 
nagaan wat dit 
met hen doet.  

Eén 
student 
beschrijft 
de casus 
verplaat- 
send op 
de vier 
stoelen 
 
Overige 
studenten 
luisteren 
begripvol, 
oordeel- 
loos, en 
waarde- 
rend 

15 Reageren op de 
casuïstiek 

Centraal staat om te 
bespreken welke 
ontwikkeling is 
waargenomen bij de 
reflectant 

Geen De volgende 
vragen moeten 
worden 
gesteld:  

Actieve 
participa- 
tie aan 
interactie 
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Beschrijvend weer te 
geven welke stoelen 
er zijn gebruikt 
 
En welke 
authentieke reacties 
de luisteraar bij 
zichzelf heeft 
waargenomen 

* Welke 
ontwikkeling 
heb je bij de 
reflectant 
waargenomen? 
* Welke stoelen 
zijn hierbij 
ingenomen? 
* Kun je 
vertellen wat 
het verhaal met 
jou gedaan 
heeft? 

Eigen 
gevoelens 
en 
gedach- 
ten 
benoe- 
men 
en 
observa- 
ties en 
waargeno
men 
ontwikke- 
ling 
beschrij- 
ven  

10 Conclusie van de 
casuïstiek 
bespreken 
  
Aandacht voor 
het hier en nu 

Wat is de leerwinst 
voor de reflectant en 
andere groepsleden. 
 
Wat is er nu? 

Geen De docent stelt 
hierbij de 
volgende 
vragen:  
Wat realiseer je 
je nu? 
 
Welke stoel 
past daarbij? 

De 
reflectant 
beant- 
woordt 
wat hij/zij 
zich nu 
realiseert 
 
De 
overige 
groepsle- 
den 
luisteren 
 
Er is 
ruimte 
voor 
overige 
reacties 
van 
groepsled
en 

5 Afronding van de 
les 
 
Noteren van 
vragen en 
reacties bij 
artikel en ppt 

Bedanken voor 
deelname en 
aandacht 
 
Vooruitblik naar de 
volgende les: 
huiswerk  

Huiswerk voor 
les 2: artikel: De 
kwaliteit van de 
innerlijke dialoog 
als basis voor 
goed onderwijs 
(zie Bijlage D)  

Docent sluit de 
les af en 
bedankt de 
studenten voor 
deelname en 
actieve 
bijdrage  

Studenten 
sluiten 
ook af 
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Bijlage A - PowerPoint vierstoelenmodel (Bijeenkomst 1)  

 

 
 



  

 31 
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Bijlage B - Driestappenmodel: Leerteam 14, rode stoelen met aspecten verruimend denken 
en voelen met invulmogelijkheid van driestappenmodel 
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Bijlage C - LOLL-vaardighedenkaart 
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Bijlage D - de kwaliteit van de innerlijke dialoog al   
Volledig te downloaden via http://dynamischreflecteren.nl/actueel/ 
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 Opzet bijeenkomst 2 
 
Docent(en): lerarenopleiders 
Datum: 2017-2018 
Duur van de les: 90 minuten 

Groep: Tweedejaars studenten 
Cursus: Masterclass zelfsturing (Les 2/3) 
Groepsgrootte: +/- 20-25 studenten 

Korte achtergrondinformatie reflectiemethode 
In deze tweede bijeenkomst staat voor alle groepsleden het vermogen tot zelfonthulling centraal, 
waarbij studenten zich bewust worden van de ingenomen innerlijke positie(s) (welke van de vier 
stoelen). Er wordt één casus besproken door een reflectant. Overige groepsleden zullen participeren 
door hun eigen gevoelens en gedachten te benoemen en achter de stoelen te gaan staan. De 
gelijkwaardigheid van het samen zoeken staat voorop. Eigen gevoelens en gedachten worden gedeeld, 
er worden geen oplossingen aangeboden. Het blijft gaan om de ontwikkeling van de reflectant, diens 
zelfstandige zoeken en het proces van samen uitwisselen en leren. 
Bij het vierstoelenmodel wordt een ontwikkelingsgerichte benadering gebruikt en niet een probleem- of 
oplossingsgerichte benadering. Het uitgangspunt is dat er in het hier en nu in de persoon altijd 
ontwikkeling is die benoemd kan worden als dat wat iemand al eerder geleerd heeft, zich in het hier en 
nu realiseert of zichzelf bewust is nog te willen leren of creëren. Dit valideren van deze ontwikkeling is 
onderdeel van het interactief werken met de methode, evenals het gebruik maken van authentieke 
reacties van de luisteraars. Axioma is dus dat er altijd ontwikkeling is in de persoon en niet dat hij in 
beweging dient te worden gebracht. 
 
Toelichting 
Een andere manier om met de interactie te werken is om de groepsleden te vragen stil te staan bij wat 
het verhaal in hen oproept. Door achter de stoel te gaan staan van denken, voelen, verruimend denken 
of verruimend voelen, drukt het groepslid de reactie vanuit bewustzijn van de positie in de eigen 
innerlijke dialoog, uit. Dus als ze een vraag hebben gaan ze bij verruimend denken staan, als er een 
gevoel is gaan ze achter voelen staan etc. Ze vertellen wat er in hen opkomt en gaan weer terug op de 
plaats, zodat de reflectant kan laten zien wat deze onthulling in zijn innerlijke dialoog teweegbrengt. 
Als iedereen die iets wilde zeggen gereageerd heeft (mag de hele groep zijn, want de innerlijke 
dialogen zijn zeer divers), beschrijft de reflectant het resultaat in het hier en nu: wat hij of zij zich nu 
realiseert. Hij bedankt de groep en gaat zitten op de stoel die past bij de positie(s) van de innerlijke 
dialoog van dit moment en rondt af. 

 Ook andere groepsleden zeggen kort wat zij zich nu realiseren. 
 Vervolgens kan een nieuwe casus worden ingebracht door een nieuwe persoon of wordt de 

bijeenkomst afgesloten. 
BEGINSITUATIE  
Studenten krijgen in de opleiding verschillende reflectiemethodieken aangereikt. Studenten hebben in 
de eerste bijeenkomst allemaal een eigen casus genoteerd volgens het driestappenmodel en plenair 
aan de hand van een casus gereflecteerd met het vierstoelenmodel. De theorie achter het 
vierstoelenmodel en de piramide van zelfsturing is uitgelegd tijdens bijeenkomst 1, de LOLL-
vaardighedenkaart is kort bekeken. Als huiswerk is het artikel over het vierstoelenmodel De kwaliteit 
van de innerlijke dialoog als basis voor goed onderwijs  bestudeerd en de ppt over het 
vierstoelenmodel idem. Vragen en reacties zijn genoteerd en kunnen besproken worden.   
LESDOEL 
(1) Studenten kunnen  

a. in een onderwijsleergesprek vertellen wat het vierstoelenmodel inhoudt en welke vragen en 
reacties zij De kwaliteit van de innerlijke dialoog als basis voor goed 
onderwijs  hebben 

b. de opbouw en waarde van de piramide van zelfsturing met een eigen casus kort uitleggen en 
illustreren 

c. authentiek en met compassie (oordeelloos, begrijpend en waarderend) op het verhaal van 
medestudenten reageren 

d. de eigen voorkeursposities die zij innemen bij het reflecteren met het vierstoelenmodel 
koppelen aan de persoonlijke socialisatie in gezin van herkomst en genoten opleiding en 
training 
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e. zelfstandig en ontwikkelingsgericht een casus bespreken terwijl zij zelfsturend gebruikmaken 
van de vier stoelen  

(2) Studenten leren  
a. om gedachten en gevoelens te beschrijven bij een eigen of andermans casus 
b. om stil te staan bij het beperkende of verruimende karakter van deze gedachten en gevoelens                          
door zelfstandig het verhaal op (of de reactie achter) de stoelen te vertellen 
c. met deze reacties fysiek te participeren in (achter) de vierstoelen-bespreking van de reflectant 
(3) Studenten kunnen verwoorden in hoeverre zij bewust LOLL-vaardigheid 1, 2, 3, 4 en 5 toepassen 
(4) Studenten kunnen weergeven welke ontwikkeling zij horen en zien bij de reflectant op de vier 
stoelen en geven waargenomen feiten beschrijvend weer 
(5) Studenten verwoorden eigen authentieke reacties (gevoelens en gedachten) aan de reflectant, 
gebruik makend van dezelfde vier posities (achter de stoelen) van de reflectant 
 
Tijd Fasen Directe 

instructie 
 

Lesstof Leermiddelen 
en 
leeractiviteiten 

Taakverdeling 
en gedrag 
docentenoplei
der 

Gedrag 
studente
n  
 
 

5 
 
 
 
 
5 

Oriëntatiefase- 
Inleiding  

Beginsituatie en 
huiswerk bespreken:  
vragen en reacties 
 
Doelstelling bekend 
maken: 
Ontwikkelingsge- 
richte benadering via 
plenaire interactie: 
doelen doornemen 1 
tot en met 5 

Artikel/  
PowerPoint 
vierstoelenmodel 
voor bijeenkomst 
1 (zie Bijlage A) 
Handout erbij, 
Driestappen-
model A4, Loll-
vaardighe- 
denkaart hard 
copy 

Docent vraagt: 
welke vragen 
en reacties zijn 
er n.a.v. lezen 
artikel en 
bestuderen 
PPT 
 
Laat groep met 
elkaar de 
antwoorden 
formuleren  
 
Herhalen van 
piramide van 
zelfsturing en 
de LOLL-kaart: 
wat pas je toe 
en wat wil je 
oefenen? 

In 
tweetallen 
vragen en 
reacties 
voorberei
den 
 
Deze 
worden 
vervol-
gens 
plenair 
bespro-
ken 
 
Studenten 
pakken 
Loll-kaart 
en 
bepalen 
wat ze 
toepas-
sen en 
willen 
oefenen 
als 
individu 

15 Uitleg van de 
onderliggende 
theorie/ herhalen 
en toepassen op 
nieuwe 
casuïstiek 

-Verdieping van 
vierstoelenmodel 
(beperkende en 
verruimende 
gedachten en 
gevoelens)  
-Verdieping piramide 
van zelfsturing (vijf 
stadia in zelfsturing; 
automatische piloot, 

PowerPoint 
vierstoelenmodel  
hardcopy 

Herhalen van 
de aspecten 
verruimend 
denken en 
verruimend 
voelen 
 
Docent stelt 
hierbij de 
volgende 

vragen 
stellen en 
voorbeeld 
geven 
 
Studenten
vertellen 
hun 
ervaring 
waaruit 
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slachtoffer, vechten, 
leren, zijn) 
 
Ontwikkelingsgericht 
versus 
probleemgericht 

vragen: wie 
kan m.b.v. een 
recente eigen 
ervaring de 
piramide 
uitleggen en 
illustreren? 
Hoe bevalt je 
positie, wat wil 
je leren 
(LOLL)? 
 

hun 
bewust- 
zijn blijkt 
 
Maken 
koppeling 
naar 
eigen 
leerdoel 
LOLL- 
kaart  

10 Koppeling naar 
eigen situatie 

Toepassen 
vaardigheden op 
eigen casus: 
ben ik beschrijvend, 
toon ik positieve 
grondhouding en kan 
ik gevoelens en 
gedachten 
beschrijven, waar zit 
ik in piramide en is 
dit destructief of 
constructief gedrag? 

Uitdelen of 
terugpakken van 
A4 driestappen-
model (zie 
Bijlage B) 

Docent laat 
student de 
eigen casus op 
het driestappen 
formulier 
bekijken en/of 
een nieuwe 
situatie noteren 
 
Vervolgen 
nalopen welke 
LOLL-vaardig- 
heden ze 
al/niet 
toepassen 

Studenten 
noteren 
een 
situatie 
die hen 
bezig- 
houdt 
vanwege 
succes of 
onaf 
 
Met  
gevoe-
lens, 
gedach- 
ten in de 
situatie en 
evt. effect 

5 Klassikaal 
bespreken van 
plaats in de 
piramide/ 
consolideren van 
ontwikkelingsgeri
chte benadering: 
leren en zijn! 

Bespreken waar 
studenten zichzelf in 
de piramide 
plaatsen: 
bewustzijn over 
mogelijkheid tot 
zelfsturing 
versterken en dat 
iedereen eigen(!) 
leerdoelen heeft  

Ingevulde 
antwoorden op 
het driestappen 
formulier 
 
Afbeelding van 
de piramide van 
zelfsturing (zie 
Bijlage C) 
 

Vragen naar 
het niveau van 
zelfsturing in 
deze situatie, 
kort, alleen 
vingers vragen 
per fase 
hoeveel 
studenten? 

Interactief
en actieve 
participa- 
tie 

 Verdieping in de 
materie: brug 
leggen naar 
zelfsturing 
activeren bij 
leerlingen met 
vraag whitebord 

Bespreken hoe het 
de studenten bevalt, 
waar zij zich in de 
piramide plaatsen 

Whiteboard 
Flapover  

Docent noteert 
op whiteboard 
of flapover de 
vragen: 
 '

 

Interactief
en actieve 
participa- 
tie 

25 Uitdiepen van 
casuïstiek 

Er komt één casus 
centraal te staan 
waarbij de reflectant 
zelfsturend het 
verhaal vertelt 
  
Medestudenten 
kunnen actief 

Vier stoelen 
naast elkaar 
gepresenteerd 
 
Vier 
geplastificeerde 
A4tjes met 
daaro

Uitnodigen: wie 
wil casus 
beschrijven?  
 
Andere krijgen 
instructie: 
luister goed 
naar de 

Eén 
student 
beschrijft 
de casus 
verplaat- 
send op 
de vier 
stoelen 
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participeren, 
gelijkwaardig, door 
gevoelens en 
gedachten te 
benoemen terwijl zij 
daarbij kort achter de 
stoelen gaan staan 
behorend bij hun 
reacties 

gelegd   

ontwikkeling 
van verteller en  
participeer 
actief door je 
gevoelens en 
gedachten te 
benoemen en 
achter stoelen 
van reflectant 
te gaan staan 
en dan weer te 
gaan zitten als 
je uitgesproken 
bent om de 
zelfsturing bij 
de verteller te 
laten 

 
Overige 
studenten 
luisteren 
begripvol, 
oordeel- 
loos, en 
waarde- 
rend en 
onthullen 
meebe- 
wegend 
achter de 
stoelen 
hun 
innerlijke 
dialoog 

10 Reageren op de 
casuïstiek 

De kracht van de 
zelfsturing en 
ontwikkeling en het 
hier en nu staat 
centraal 
 
De vaardigheid om 
beschrijvend weer te 
geven welke stoelen 
er zijn gebruikt 
 
En welke 
authentieke reacties 
de luisteraar bij 
zichzelf heeft 
waargenomen, wat 
ieder zich realiseert 
en zichzelf nu ten 
doel stelt 

Pen en papier 
zodat ook een 
paar minuten 
individueel en stil 
gereflecteerd 
wordt, daarna 
mondeling zodat 
met papier in de 
hand ieder eigen 
inbreng kan 
hebben 

De volgende 
vragen worden 

ontwikkeling 
heb je waar- 
genomen bij de 

zijn hierbij 

verhaal met jou 
 

Wat realiseer 
jij je?  
Wat is jouw 
LOLL-doel?  

Individu- 
eel 
beschrij- 
ven en 
participa- 
tie in 
interactie  
 
Eigen 
gevoelens 
en 
gedach- 
ten 
benoe- 
men: ik 
realiseer 
me dat 
ik   
Het doel 
dat ik me 
stel is...  

5 Conclusie van de 
casuïstiek 
bespreken  

Wat is de leerwinst 
voor de reflectant en 
andere groepsleden, 
koppeling naar 
doelen van deze 
bijeenkomst 

Ervaring 
studenten en 
doelen van deze 
bijeenkomst 

De volgende 
vragen moeten 
worden 

realiseer je je 

stoel past 
 

Heb je de 
doelen 
behaald?  

De 
reflectant 
beant- 
woordt 
wat hij/zij 
zich nu 
realiseert 
 
De 
overige 
groepsle- 
den 
luisteren 
 
Er is 
ruimte 
voor 
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overige 
reacties 
van 
groepsle- 
den 

5 Afronding van de 
les, mening 
studenten 

Bedanken voor 
deelname en 
aandacht. Vooruitblik 
naar de volgende les 
 
Huiswerk: LOLL- 
vaardigheidskaart 
bestuderen en aan 
eigen situaties 
koppelen, zodat je 
direct een casus in 
een subgroep kunt 
bespreken 

Doelen op A4 of 
op ppt/ eigen 
mening 
studenten 

Docent sluit de 
les af en 
bedankt de 
studenten voor 
deelname en 
actieve 
bijdrage  

Studenten 
sluiten 
ook af, 
geven 
mening 
en ruimen 
spullen op 

 
 
Opzet bijeenkomst 3 
Week 3: In leerteams oefenen en ieder aan bod laten komen vanuit eigen casus en 
transfer naar praktijk. 

Docent(en): lerarenopleiders 
Datum: 2017-2018 
Duur van de les: 90 minuten 

Groep: Tweedejaars studenten met eerstejaars  
Cursus: Masterclass zelfsturing (Les 3/3) 
Groepsgrootte: +/- 20-25 studenten 

Korte achtergrondinformatie reflectiemethode 
Zie les 1 en 2 voor de achtergrondinformatie van het vierstoelenmodel, zelfsturing, LOLL-
vaardighedenkaart. In deze derde bijeenkomst vertellen studenten in een klein leerteam van maximaal 
vier personen een situatie. Zij steunen elkaar in het gebruiken van diverse stoelen/posities. Ook wordt 
authentieke en ontwikkelingsgerichte feedback gegeven, zodat het zelfvertrouwen en de zelfsturing bij 
de reflectant toeneemt. Aan de hand van LOLL 1 t/m 10 kan ieder zijn eigen gekozen leerdoel oefenen. 

 
Meer informatie over het vierstoelenmodel vind je op: 
Ruijgrok, C., & Kortas, J. (2010). Het Vierstoelenmodel. De kwaliteit van de innerlijke dialoog als basis 
voor goed onderwijs. Utrecht. Opgehaald van http://www.onderwijsweb.hu.nl/~/media/hu-
onderwijsweb/docs/burgerschap/vierstoelenmodel.pdf  
Wassink, H., Ruijgrok, C. & Hermsen, B. (2018). Het fysieke aspect van reflectie. Een speelse ingang 
tot betekenisvol leren van leraren. Tijdschrift Voor Lerarenopleiders, 39(1), 5-14. Opgehaald van 
https://www.researchgate.net/publication/324106867_Het_fysieke_aspect_van_reflectie_Een_speelse_
ingang_tot_betekenisvol_leren_van_leraren 
www.dynamischreflecteren.nl  
www.onderwijsweb/burgerschap en integratie / zelfsturing 
BEGINSITUATIE Studenten krijgen in de opleiding verschillende reflectiemethodieken aangereikt. 
Studenten hebben in twee bijeenkomsten van anderhalf uur gereflecteerd met het vierstoelenmodel. 
De theorie achter het vierstoelenmodel en de piramide van zelfsturing is bekend voor studenten. 
Daarnaast hebben studenten de LOLL-vaardighedenkaart voor deze derde bijeenkomst bestudeerd en 
aan eigen situaties gekoppeld. Het artikel over De kwaliteit van de innerlijke dialoog als basis voor 

 is al voor bijeenkomst 2 gelezen. De PPT die gebruikt is bij bijeenkomst 1 en 2 is 
bestudeerd en ieder heeft diverse cases genoteerd. Iedere student heeft geoefend met het benoemen 
van de ontwikkeling van de reflectant in plaats van de focus te hebben op het probleem en de 
mogelijke oplossing ervan. De focus op zelfsturing is benadrukt en bekend. Nieuw is om vandaag 
zelfstandig cases in subgroepen van vier, te bespreken en het reflecteren op de stoelen zelfstandig met 
medestudenten te oefenen. 

http://www.onderwijsweb.hu.nl/~/media/hu-onderwijsweb/docs/burgerschap/vierstoelenmodel.pdf
http://www.onderwijsweb.hu.nl/~/media/hu-onderwijsweb/docs/burgerschap/vierstoelenmodel.pdf
https://www.researchgate.net/publication/324106867_Het_fysieke_aspect_van_reflectie_Een_speelse_ingang_tot_betekenisvol_leren_van_leraren
https://www.researchgate.net/publication/324106867_Het_fysieke_aspect_van_reflectie_Een_speelse_ingang_tot_betekenisvol_leren_van_leraren
http://www.dynamischreflecteren.nl/
http://www.onderwijsweb/burgerschap
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LESDOEL 
(1) Studenten kunnen 
a.  uitleggen wat het vierstoelenmodel en de piramide van zelfsturing inhoudt en kunnen zelfstandig in 
een leerteam van vier studenten een casus bespreken terwijl zij zelfsturend gebruik maken van de vier 
stoelen  
b. gedachten en gevoelens beschrijven aan de hand van een eigen casus en stil staan bij het 
beperkende of verruimende karakter van deze gedachten en gevoelens, en de fase van zelfsturing 
waarin zij zich in deze casus bevinden 
(2) Studenten kunnen, gebruikmakend van de LOLL-vaardigheden 1 t/m 10, verwoorden welke 
ontwikkeling zij bij zichzelf en bij de reflectant waarnemen na het beschrijven van de casus op de 
stoelen 
(3) Verwoorden de waarde en het praktisch nut voor hen als (aankomend docent) om met het 
vierstoelenmodel te kunnen reflecteren 
Tijd Fasen Directe 

instructie 
 

Lesstof Leermiddelen 
en 
leeractiviteiten 

Taakverdeling 
en gedrag 
docentenop- 
leider 

Gedrag 
studen- 
ten  
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oriëntatiefase- 
inleiding  
 
Plenaire start 
 
 
 

Contact maken 
 
Beginsituatie 
Huiswerk LOLL-
vaardighedenkaart 
en eigen situaties 
koppelen 
 
Doelstelling bekend 
maken: zelfstandig in 
klein groepje fysiek 
leren reflecteren 
gericht op zelfsturing 
en ontwikkeling 
 

LOLL-kaart 
Hardcopy ppt 
Uitdelen van 
nieuw A4 
driestappenmode
l (zie Bijlage B) 
LOLL-
vaardigheden-
kaart (zie Bijlage 
C) 

Docent vraagt: 
Zijn er 
persoonlijke en 
praktische 
punten om te 
weten bij de 
start?  
Hoe verliep het 
huiswerk? 
Vragen over 
LOLL kaart? 
Kon je situaties 
koppelen? 
Vingers 
opsteken, wie 
gaat LOLL 1 
oefenen? 
Alle 10 kort 
noemen en 
steeds rondje 
vingers vragen 
 
Docent geeft 
aan dat 
studenten een 
leerteam (à 4 
personen) 
moeten vormen 

Maken 
contact, 
vertellen 
relevante 
zaken 
Vertellen 
of zij 
situaties 
hebben 
kunnen 
koppelen 
 
Steken 
vingers 
op bij doel 
dat zij 
willen 
oefenen 
 
Groepje 
van vier 
maken  

45 Casuïstiek in 
leerteams 
zelfstandig 
bespreken 

- Vierstoelenmodel 
(beperkende en 
verruimende 
gedachten en 
gevoelens) 

Elk groepje van 
vier heeft vier 
stoelen extra om 
persoon die 
centraal staat te 
zien reflecteren  

Ieder heeft 
eigen actuele 
casus op het 
A4 formulier 
voor hij in 
leerteam gaat 

Elke 
student 
komt aan 
bod in het 
leerteam 
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toepassen in team 
van vier 
- Piramide van 
zelfsturing (vijf stadia 
in zelfsturing; 
automatische piloot, 
slachtoffer, vechten, 
leren, zijn) en LOLL- 
vaardigheden via 
casuïstiek oefenen 
en toepassen en 
bespreken 

bij zich of kort 
genoteerd 
 
Verdeel de tijd 
over vier 
studenten, 15 
min. pp, 10 
minuten 
zelfsturend en 
bewegend 
reflecteren 
door verteller 
en meeleven 
door 
luisteraars, 
oordeelloos, 
begripvol en 
waarderend, 
dan 5 minuten 
wat reflectant 
zich realiseert 

om op de 
stoelen 
zichzelf te 
bewegen 
 
De 
ontwikke- 
ling wordt 
benoemd, 
koppeling 
naar 
LOLL 
gemaakt. 

15 Bespreking op 
basis van ieders 
casuïstiek 

Toepassen theorie 
op eigen praktijk; 
reflectie op situatie in 
het hier en nu en in 
interactie met 
medestudenten 

Driestappen- 
formulier en 
LOLL-vaardighe-
denkaart 

Docent noteert 
op bord drie 
vragen ter 
ondersteuning 
van 
zelfstandige 
reflectie in 
team ppt 
 
Welke 
ontwikkeling 
heb je 
waargenomen? 
Welke stoelen 
zijn hierbij 
ingenomen? 
Wat doet het 
verhaal met 
jou? 

Studenten
beschrijve
n situatie 
aan de 
hand van 
drie 
stappen. 
Overige 
groepsled
en 
hebben 
interactie 
in team 
mbv de 
drie 
vragen op 
bord 

15* Klassikaal 
bespreken van 
leerwinst en 
plaats in de 
piramide 
 
 
 
*I.h.k.v. 
onderzoek 
Effectmeting 
zelfcompassie 
afnemen 

De ontwikkeling, het 
bewustzijn nu en 
leerwinst (plaats in 
de piramide) 
bespreken 
Wie wil je bedanken 
wat realiseer je je  
 
Wat is de leerwinst 
voor de reflectant en 
andere groepsleden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vragenlijst 
BSCQ 
effectmeting (zie 
Bijlage 3) 

Docent vraagt: 
wat ben je je 
nu bewust? 
 
Maak zin af: ik 

 
Wie wil kort 
zeggen? Wat is 
je voortgang 
m.b.t.LOLL-v? 
 
Vragen om 
vragenlijst 
BSCQ in te 

Interactief
en actieve 
participa- 
tie: 
vragen 
beant- 
woorden 
 
Studenten 
vullen 
vragenlijst 
BSCQ in 
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vullen (à 5 
minuten) 

5 Afscheid  Bedanken voor 
deelname en 
aandacht 
 
Terugblik naar 
voorgaande of 
eventuele volgende 
les. 
 
 

Geen Handen geven, 
afscheid 
nemen 
 
Docent sluit de 
les af en 
bedankt de 
studenten voor 
deelname en 
actieve 
bijdrage  

Studenten 
sluiten 
ook af, en 
ruimen 
spullen op 
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Bijlage 3  

Instrument 2 

Leidraad Enquête Nul en Effectmeting Zelfcompassie, gebaseerd op de Brief Self 
Compassion Questionnaire (López Angarita, 2016) 
  
Doel. Het verzamelen van kwantitatieve data over de aanwezigheid van zelfcompassie. 
Onderzoeksvraag. Wat is de invloed van het fysiek en interactief reflecteren op gedachten 
en gevoelens, op zelfcompassie bij studenten? 
Betrokkenen. Studenten (n = 20) voor de interventiegroep, studenten (n = 20) voor de 
controlegroep 

Links: https://enquetemaken.nu/r/2vknu (1. nulmeting interventiegroep) 
https://enquetemaken.nu/r/2x71i (2. effectmeting zelfcompassie interventiegroep) 
https://enquetemaken.nu/r/2vnnm (3. nul- en effectmeting zelfcompassie controlegroep) 
 

Beste student, 

Op dit moment wordt er onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van 
zelfcompassie van studenten die wel of niet met het vierstoelenmodel gereflecteerd 
hebben. Deze vragenlijst is bedoeld om in te vullen wanneer jij nog niet met het 
vierstoelenmodel (reflectiemodel) bekend bent.  

Zelfcompassie houdt onder andere in dat je begrip hebt voor jezelf als je het moeilijk 
hebt, kan accepteren wat er misgaat en zonder te oordelen eigen emoties onder 
ogen kan zien.  

De enquête zal hoofdzakelijk bestaan uit 5 gesloten vragen die betrekking hebben 
op zelfcompassie (López Angarita, 2016) en zal ongeveer 3 minuten duren. 
Wanneer je geïnteresseerd bent in een training waarin jou het vierstoelenmodel 
wordt aangeleerd kun je mailen naar het onderstaande e-mailadres.  

Bedankt voor jouw inzet en het invullen van deze enquête. Voor vragen over dit 
onderzoek kun je mailen naar: corma.ruijgrok@hu.nl  

Met vriendelijke groeten, Corma Ruijgrok 

  

Beste student, 

Deze vragenlijst is bedoeld om in te vullen nadat jou het vierstoelenmodel is aangeleerd.  

Op dit moment wordt er onderzoek uitgevoerd naar het effect van het reflecteren met het 
vierstoelenmodel op de ontwikkeling van zelfcompassie van studenten. Zelfcompassie 
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houdt onder andere in dat je begrip hebt voor jezelf als je het moeilijk hebt, kan accepteren 
wat er misgaat, en zonder te oordelen eigen emoties onder ogen kan zien.  

De enquête zal wederom bestaan uit hoofdzakelijk 5 gesloten vragen die betrekking 
hebben op zelfcompassie (López Angarita, 2016) en zal ongeveer 3 minuten duren.  

Bedankt voor jouw inzet en het invullen van deze enquête. Voor vragen over dit onderzoek 
kun je mailen naar: corma.ruijgrok@hu.nl  

Met vriendelijke groeten, Corma Ruijgrok 

 

Leidraad enquête 
1.     Ik zit in de vakgroep: 
Aardrijkskunde- Biologie - Duits - Engels - Frans  Generiek- Geschiedenis - 
Gezondheidszorg & Welzijn  Natuurkunde - Nederlands - Omgangskunde - 
Scheikunde - Spaans - Techniek  Wiskunde  Anders 
2.     Ik zit in studiejaar: 
Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3  Jaar 4 -Langstudeerder- Ik ben lerarenopleider  Anders 
3.     Heb je eerder met het vierstoelenmodel gewerkt tijdens jouw opleiding? 
Ja  Nee 
4.     Ik neem de tijd om op mijn gevoelens te reflecteren. 
Helemaal oneens  Beetje oneens  Neutraal  Beetje eens  Helemaal eens 
5.     Ik ben begripvol naar mijzelf. 
Helemaal oneens  Beetje oneens  Neutraal  Beetje eens  Helemaal eens 
6.     Ik ben aardig voor mijzelf. 
Helemaal oneens  Beetje oneens  Neutraal  Beetje eens  Helemaal eens 
7.     Ik heb bemoedigende gedachten naar mijzelf. 
Helemaal oneens  Beetje oneens  Neutraal  Beetje eens  Helemaal eens 
8.     Ik zorg goed voor mijzelf. 
Helemaal oneens  Beetje oneens  Neutraal  Beetje eens  Helemaal eens 
 9.     Ja, Ik wil graag deelnemen aan een interview omtrent het reflecteren met het 
vierstoelenmodel. Mijn e-mailadres schrijf ik hieronder op: 
 

  

  
Nee, Ik wil niet deelnemen aan een interview. (Sluit de enquête af) 
 
 

Bedankt voor het invullen van de enquête. 
Voor vragen over dit onderzoek kun je mailen naar: corma.ruijgrok@hu.nl 
Met vriendelijke groeten, Corma Ruijgrok 
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Bijlage 4 
deelvraag 4 
Interviewleidraad over het fysiek en interactief reflecteren met het vierstoelenmodel 
 
Doel. Het verzamelen van kwalitatieve data over de ervaring van opleiders en studenten met 
het reflecteren met het vierstoelenmodel.  
Onderzoeksvraag. Wat zijn de ervaringen van studenten en opleiders die met de interventie 
gewerkt hebben?  
Betrokkenen. Opleiders (n = 7) en studenten (n = 5) die ervaring hebben met het reflecteren 
met het vierstoelenmodel  
 
Demografische gegevens 
Naam: 
Functie en vakgroep: 
Datum: 
 
Interviewleidraad 
1.Wat is je mening over het reflecteren met het vierstoelenmodel? 
2.Wat is je mening over het vierstoelenmodel als middel om zelfcompassie te bevorderen, 
d.w.z. als middel om 
* de tijd te nemen om op gevoelens te reflecteren 
* begripvol te zijn naar jezelf 
* aardig te zijn voor jezelf 
* bemoedigende gedachten te hebben naar jezelf 
* goed te zorgen voor jezelf 
3. In hoeverre vind je dat reflecteren met het vierstoelenmodel heeft bijgedragen aan een 
accepterende houding / persoonlijke professionele ontwikkeling? 
4. In hoeverre draagt het reflecteren met het vierstoelenmodel bij aan het vermogen bewust 
te kunnen ontspannen en door te kunnen ademen in situaties waarin gevoelens van 
boosheid, verdriet en angst een rol spelen? 
5. In hoeverre draagt het reflecteren met het vierstoelenmodel bij aan het vermogen vanuit 
een positieve grondhouding van acceptatie, rust en vertrouwen te handelen? 
6. In hoeverre draagt het reflecteren met het vierstoelenmodel bij aan het vermogen 
oordeelloos gevoelens en gedachten waar te nemen? 
7. Wat wil je verder nog zeggen over het ervaren van het reflecteren met het 
vierstoelenmodel in de lerarenopleiding? 
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Bijlage 5  
 
Codeboom Omtrent de Ervaring van Docenten en Studenten met het Reflecteren met 
het Vierstoelenmodel (VSM) 
 

                                                                              Zelfcompassie 

Sensitizing concept: begripvol zijn naar jezelf (BSCQ) 

Open codering 
(In-vivo codes) 

Gecreëerde 
subcategorieën 
binnen de In-vivo 
codes 

Axiaal coderen 

* Erkennen van gevoelens    
* Toelaten van gevoelens 
* Gevoelens mogen er zijn 
* Geschikt om zelfcompassie te 
bevorderen  
* Begripvol en aardig zijn naar 
jezelf 

* Erkenning 
* Acceptatie 
* Bevordering 
zelfcompassie 

 Begripvol zijn 

Sensitizing concept: tijd nemen om op gevoelens te reflecteren (BSCQ) 

Open codering Subcategorieën Axiaal coderen 

* Bewust stilstaan bij gevoelens 
* Vaardigheid die je moet trainen 
* Methode moet geoefend worden 
zodat de student de methode 
eigen kan maken 
 * Geregeld toepassen in privé- en 
werksituaties   
* Aandacht voor proces in het hier 
en nu 
* Gewaarworden in het hier en nu 
* Helpt om tijd te nemen om over 
situaties na te denken 

* Bewustwording van 
gevoelens 
* Oefenen / 
internaliseren van 
vaardigheid 
* Het hier en nu 
* Tijd nemen 

Gewoonte / internaliseren 
 

Sensitizing concept: ik heb bemoedigende gedachten (BSCQ) 

Open codering Subcategorieën Axiaal coderen 

* Bemoedigende gedachten 
creëren 
* Groei van zelfvertrouwen door 
openlijk zoeken  
* Expressie lucht op 
* Keuze voor positief constructief 
gedrag 
* Constructief handelen 
* Helpt gevoelens serieus te 
nemen 

* Positieve 
gedachten 
* Zelfvertrouwen 
* Opluchting 
* Bemoedigend 
* Constructieve 
keuzes 

Constructief gedrag 

Sensitizing concept: ik ben aardig voor mijzelf (BSCQ) 

Open codering Subcategorieën Axiaal coderen 
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* Begripvol en aardig zijn naar 
jezelf 
* Komen tot een positieve 
grondhouding  
* Compassie voor jezelf en 
anderen 
* Ik voelde dat ik zelf kan kiezen 
voor hoe ik mij opstel 
* Vervulling basisbehoeften aan 
relatie, competentie en autonomie 

* Aardig en begripvol 
* Positieve 
grondhouding 
* Compassie 
* Keuze 
* Basisbehoeften 

Jezelf als -beste- vriend 

Sensitizing concept: ik zorg goed voor mijzelf (BSCQ) 

Open codering Subcategorieën Axiaal coderen 

* Aandacht voor het zorgen voor 
jezelf  
* Helend effect van expressie 
* Zelfsturend zoeken naar 
antwoorden 
* Zelfstandige keuze voor positief 
gedrag 

* Voor jezelf zorgen 
* Aandacht 
* Gewaarzijn 
* Heelheid 
* Zelfsturing 

Zelfsturing 
 
 

Selectieve codering: persoonlijke professionaliteit 

Open codering Subcategorieën Axiaal coderen 

* Oordeelloos leren waarnemen 
* Eigen interpretaties, meningen, 
projecties en adviezen parkeren 
* Beschrijvend kijken naar 
gedachten en gevoelens, die toe 
te laten en durven uit te spreken 
* Toename professionaliteit door 
mezelf meer vragen te stellen 
* Toepassing in werk- en 
privésituaties  
* Verandering voor persoon als 
geheel  
* Helpt zelfbewustzijn te vergroten 
voor professionals in elk gebied 
* Ontwikkelingsgericht leren 
denken, voelen en handelen 
* Geen falen maar leren 
* Scheiden van ik en de ander 
* Volwassen positie 
* Systemisch denken 
* Focus op ontwikkeling 

* Oordeelloosheid 
* Beschrijvend 
weergeven van 
feiten 
* Vragen stellen 
* Professioneel 
handelen 
* Toename 
professionaliteit 
* Transformerend 
karakter 
* Ontwikkelings- 
gericht perspectief 
* Volwassenpositie 
innemen 

Openlijk lerende houding 
 
 
 
 

 
 

                                                               Vierstoelenmodel 

Sensitizing concept: verruimend voelen (VSM) 

Open codering 
(In-vivo codes) 

Subcategorieën 
binnen de In-vivo 
codes 

Axiaal coderen 
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* Stilstaan bij gevoelens 
* Erkennen van gevoelens 
* Met rust en aandacht naar de 
situatie kunnen kijken 
* Vanuit ontspannen 
lichaamsbewustzijn 
* In het hier en nu bewust ervaren 
* Gevoel van vertrouwen ervaren 
* Rustig doorademen  
* Jezelf kunnen accepteren 
* Positieve ontwikkeling 
meemaken doordat je je dingen 
realiseert en andere keuzes kunt 
maken vanuit ontspanning en 
positiviteit 
* Trots over eigen eerdere aanpak 

* Bewust stilstaan bij 
gevoel  
* Erkennen 
* Ontspanning 
* Rust en aandacht 
* Vertrouwen hebben 
* Rustig doorademen 
* Acceptatie van jezelf 

Gevoelens accepteren  
 
 

Sensitizing concept: verruimend denken (VSM) 

Open codering Subcategorieën Axiaal coderen 

* Bewustmaken van eigen 
gedachten en gevoelens en deze 
vervolgens kunnen ordenen 
* Helpt onderscheid maken tussen 
denken en voelen 
* Herkenning van denkpatronen en 
emoties 
* Neiging tot problematisch 
denken en snelle oplossingen bij 
studenten verminderen 
* Het stellen van vragen aan jezelf 
* Het kunnen relativeren van de 
situatie 
* Jezelf kunnen begrenzen in 
bepaalde gedachten 
* Humor inzien 
* Verruiming van handelingsopties  
* Herkenning van patronen 
* Reflecteren met Korthagen leidt 
veelal tot negatieve gedachten en 
gevoelens 
* Het vierstoelenmodel bestrijdt 
beren op de weg 
* Nadruk ligt op wat geleerd en 
ontwikkeld is in de persoon 

* Bewustwording van 
gedachten 
* Ordenen en 
onderscheiden 
* Niet enkel 
oplossingsgericht 
* Ontwikkelings- 
gericht 
* Vragen stellen 
* Begrenzen 
* Humor 
* Relativeren 
* Ontwikkeling in de 
persoon 
* persoonsgericht 

Perspectief verruimen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selectieve codering: visueel aspect  

Open codering Subcategorieën Axiaal coderen 

* Visuele aspect is erg 
verhelderend 
* Maakt het proces van reflecteren 
erg inzichtelijk 
* Geeft inzicht 
* Helpt ordenen 
* Inzichtelijkheid van 
reflectieproces 

* Procesgericht 
* Structurering 
gedachten en 
gevoelens 

Ordenen van gedachten en gevoelens 

Selectieve codering: fysiek aspect  

Open codering Subcategorieën Axiaal coderen 
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* Bewust worden door bewegen 
* Door stoelendans komen 
mensen achter het gevoel dat ze 
hebben bij een situatie 
* Oefenen om de methode eigen 
te maken 

* Bewegen van stoel 
naar stoel 
* Gewaarworden 
* Oefenen van 
vaardigheid 

Fysiek leren 
 

Selectieve codering: interactief aspect  

Open codering Subcategorieën Axiaal coderen 

* Interactie 
* Samen leren 
* Het interactieve aspect speelt 
een rol bij het komen tot een 
positieve grondhouding  
* Positieve resonantie 
* Samen leren positief te zijn 
* Compassie -naar anderen- 
* Creëert verbondenheid 
* Positieve bevestiging van de 
groep leidde bij de student tot 
nieuw inzicht en rust 
* Laten merken dat je luistert waar 
de ander over spreekt is 
essentieel voor ontwikkeling 
* Oordeelloos gevoelens en 
gedachten waarnemen door ze 
bespreekbaar te maken en open 
te bespreken 
* Toelaten van onzekerheid en 
support van anderen 
* Door luisteren en meedenken 
van de anderen omtrent de goede 
stoel, werd ik vrolijk  
* Betrokkenheid van anderen en 
toch autonoom sturen geeft 
blijheid 
* Zelfonthulling 
* Helend effect van herkenning 
van gevoelens van onmacht, 
twijfel en onzekerheid 
* Geruststelling 
* Positieve keuzes in het contact 

* Interactief 
* Samen leren 
* Positieve resonantie 
* Betrokkenheid 
* Positieve 
grondhouding 
* Bevestiging groep 
* Komen tot nieuw 
inzicht 
* Rust 
* Luisteren naar de 
ander 
* Ontwikkelingsge- 
richt terugkoppelen 
* Openheid 
* Support van 
anderen 
* Geborgenheid en 
zingeving 
* Groei / transformatie 
* Herkenning 

Geborgenheid en zingeving ervaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selectieve codering: praktisch nut 

Open codering Subcategorieën Axiaal coderen 

* Zeer positieve signalen van 
studenten 

* Nuttig model waar ze meer mee 
willen werken 

* Goed in te zetten naar 
mentorlessen 

* Excellent model en essentieel 
middel  

* Eenvoudig toe te passen 

* Meer aandacht nodig bij 
studenten voor reflectie op 
gevoelens 

* Aanleren dat je vanuit rust 
reageert op situaties 

* Nut 
* Motivatie studenten 
* Toepassing 
* Eenvoud 
* Dubbele bodem 
* Belang van 
positiviteit en 
vertrouwen 
* Van beperking naar 
verruiming 
* Grondhouding van 
acceptatie, rust en 
vertrouwen 

Praktisch toepasbaar 
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Selectieve codering: zingevende kracht van het vierstoelenmodel 

Open codering Subcategorieën Axiaal coderen 

* Motiverend en stimulerend  
* Impact zichtbaar bij studenten 
* Positieve grondhouding van 
acceptatie en vertrouwen, 
gevoelens durven benoemen 
* Doordat je moet letten op het 
denken en voelen van de ander 
gaat je aandacht meer uit naar het 
proces en het oefenen van 
oordeelloos waarnemen 
* Nieuwe inzichten breken door 
* Ontwikkeling is direct 
waarneembaar 
* Integratie van kwalificatie, 
socialisatie en subjectwording 
* Het vierstoelenmodel richt zich 
op proces 
* Powerworkshop  
* Eenvoudig model  
* Grote impact 
* Heelheid door het model 
* Zingeving 

* Ontwikkelingsge- 
richt karakter 
* Begrip voor gedrag 
en mogelijke 
achtergronden 
* Zelfontplooiing 
* Persoonsvorming 
* Zelfvertrouwen 
* Zingeving 
 

Ontwikkelingsgericht reflecteren 
 

 
 

 

 

 

 


