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Het spiraalmodel van Korthagen: 
reflecteren in stappen

Het spiraalmodel van Korthagen is een systeem waarbij je structureel en systematisch terug 
kunt kijken op het eigen handelen. Hiermee kan diepgaand en op een stapsgewijze manier 
worden gereflecteerd op een bepaalde ervaring, handeling, of op een product en/of proces. Je 
kunt het model gebruiken om na afloop van bijvoorbeeld een project, stage of minor terug te 
kijken op wat je hebt gedaan.

Bij elke fase in het schema (in de cyclus) hoort een aantal reflectiestappen (vragen). Op die 
manier grijp je op een concrete manier terug op je ervaring, je haalt deze als het ware weer 
naar boven. Hoe nauwkeuriger je de ervaring herbeleeft, hoe preciezer je kunt reflecteren.

Het model gaat uit van een aantal reflectiefasen op basis waarvan je tot een goede reflectie kan 
komen. Deze vijf fasen zijn de volgende:
1 Je doet een ervaring op.
2 Je blikt terug op deze ervaring en daarbij betrek je aspecten van doen, denken, willen en 

voelen.
3 Je wordt je bewust van essentiële aspecten die van invloed zijn op deze ervaring.
4 Je ontwikkelt alternatieve manieren van handelen of nieuwe oplossingen en kiest daaruit de 

beste optie.
5 Je probeert een nieuwe handeling uit of doet een nieuwe ervaring op.

Het resultaat van fase 5 is een nieuwe ervaring die weer de basis vormt voor de volgende 
reflectiecyclus en zo ontstaat er een spiraal van ontwikkeling. Vandaar dat het reflectiemodel 
ook wel het spiraalmodel voor reflectie genoemd wordt.

Fasering bij het spiraalmodel van Korthagen

Bij de verschillende fasen hoort een aantal standaardvragen, namelijk:
■ Wat wil ik bereiken? Waar wil ik op letten? Wat wil ik uitproberen? (fase 1)
■ Wat is er gebeurd? (fase 2)
■ Wat vond ik daarin belangrijk? (fase 3)
■ Tot welke voornemens of leerwensen leidt dat? (fase 4)

Fase 1 ■ Handelen (= fase 5 van de vorige cyclus) 
■ Wat wilde ik bereiken? 
■ Waar wilde ik op letten? 
■ Wat wilde ik uitproberen? 
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Fase 2 ■ Terugblikken op het handelen 
■  Wat gebeurde er concreet? 

Lerarenperspectief 
• Wat wilde ik? 
• Wat deed ik? 
• Wat dacht ik? 
• Wat voelde ik? 

Leerlingperspectief 
• Wat wilden de leerlingen? 
• Wat deden de leerlingen? 
• Wat dachten de leerlingen? 
• Wat voelden de leerlingen? 

Fase 3 ■ Bewust worden van essentiële aspecten 
■ Hoe hangen de antwoorden op de vorige vragen met elkaar samen? 
■ Wat is daarbij de invloed van de context/de school als geheel? 
■ Wat betekent dit nu voor mij? 
■ Wat is dus het probleem (of de positieve ontdekking)? 

Fase 4 ■ Formuleren van handelingsalternatieven 
■ Welke alternatieven zie ik? 
■ Welke voor- en nadelen hebben die? 
■ Wat neem ik mij nu voor voor de volgende keer? 

Te vermijden valkuilen

Voor elk van de reflectiefasen zijn naast de vermelde vragen specifieke begeleidingsvaardighe-
den aangewezen waarbij fouten vermeden moeten worden.

■ Valkuilen in verband met de vorm van reflectie bij het doorlopen van de cyclus: bij het door-
lopen van de cyclus kan de lesgever de fout maken om bepaalde fasen te minimaliseren of 
gewoon helemaal over te slaan. 

■ Valkuilen in verband met verschillende meningen tussen reflectiepartners: de leraar kan een 
meningsverschil tussen de reflectiepartners (begeleider en mentor) niet plaatsen en mis-
bruikt dit om het eigen optreden te rechtvaardigen. 

■ Valkuilen in verband met algemene basishoudingen die van belang zijn bij reflectie: bij 
het reflectiegesprek kan de leraar de fout maken door op de opmerkingen van de mentor 
defensief te reageren. Anders gezegd de persoon in kwestie is niet ontvankelijk genoeg om 
andermans inbreng constructief te beluisteren.

■ Een bekende valkuil is dat de reflectie oppervlakkig blijft. Dat komt vaak omdat de persoon-
lijke kant van de reflecteerder onvoldoende bij de reflectie betrokken wordt. De reflectie 
blijft dan ‘buitenkantelijk’. Om die reden heeft Korthagen meer recentelijk een verdieping 
van reflectie ontwikkeld onder de naam kernreflectie. 


