Bijlage 3

BEELDENDE VORMING

Reflectievragen
Voor

Tijdens

Na

Uitvoering van het werk
(algemeen)

Hebben jullie alles
begrepen? Wat wil je doen?
Wat is je doel?
Wat wil je leren?
Hoe ga je het aanpakken?
Ga je het alleen doen of
samen?
Wat is de eerste stap die je
gaat nemen?

Lukt het?
Liggen jullie nog op
schema?
Ben je op de goede weg?
Wat gaat er tot nu toe goed?
Hebben jullie tussentijds de
werkwijze veranderd?
Wat wil je nu al veranderen?
Wat kan je daar aan doen?

Was de opdracht duidelijk?
Is het gelukt?
Is iedereen tevreden over het
proces?
Wat hadden jullie anders
kunnen doen?
Wat zouden jullie een
andere keer anders doen?
Ging er iets mis?
Wat vertel je thuis over wat
je hebt gedaan/geleerd
vandaag?

Samenwerking
(interpersoonlijk)

Wat kunnen jullie van elkaar
leren?
Welke kwaliteiten ga je van
elkaar gebruiken?
Hoe verdelen jullie onderling
de taken?
Wat wordt de taakverdeling?
Hoe ga je samenwerken?
Hoe zorg je ervoor dat iedereen tevreden is?
Wat gaat jouw inbreng
worden in de groep?
Hoe kun je een probleem
oplossen?

Hoe gaat het?
Zijn de taken nog duidelijk?
Klopt de samenwerking?
Zijn jullie goed op weg?
Heb je genoeg inbreng bij
het samenwerken?
Doet iedereen mee?
Voel je je genoeg betrokken?
Ben je tevreden over je eigen
rol?
Maken jullie gebruik van
elkaars kwaliteiten?

Hoe ging de samenwerking?
Hoe zijn jullie begonnen?
Hoe heeft het samenwerken
bijgedragen aan het
resultaat?
Wat maakte de
samenwerking makkelijk/
moeilijk?
Hoe was de inzet van
iedereen?
Hoe vond je de
werkverdeling?
Hoe was jouw inbreng?
Werd er naar je geluisterd?
Is jouw idee ook gebruikt?
Heb je gebruik gemaakt van
elkaars kwaliteiten en hoe?
Voelde iedereen zich fijn?

Eigen leren
(intrapersoonlijk)

Wat wil jij te weten komen?
Wat wil jij bereiken?
Waar denk je hulp bij nodig
te hebben en van wie?
Wat is voor jou belangrijk?
Wat beteken jij voor de
groep? Wat zijn jouw
kwaliteiten en welke ga je
inzetten?
Waar ga je op letten als je
gaat beginnen?
Wat is jouw taak?
Hoe ga jij dat organiseren?
Wanneer ben jij tevreden?

Wat heb je al geleerd? Moet
je je eigen doelen bijstellen?
Waarom?
Wat heb jij tot nu toe
ingebracht?
Ben je hier tevreden over?

Wat vond je zelf goed of niet
goed gaan?
Welke problemen kwam je
tegen?
Hoe voelde je je tijdens de
samenwerking?
Heb je fijn gewerkt?
Wat vond je wel/niet
moeilijk?
Wat was jouw bijdrage?
Wat zou je weer doen?
Wat zou je anders hebben
gedaan?
Hoe pak je het de volgende
keer aan?
Ben je tevreden over jezelf?

Wat heb je in gedachte?
Wat wil je maken/doen?
Waar kun je ideeën opdoen?
Naar welk eindresultaat
willen jullie toe?
Wat heb je hiervoor nodig?
Wie kan je om hulp vragen?
Wanneer zijn jullie tevreden?

Hebben jullie genoeg
materiaal?
Hebben jullie hulp nodig
(mens of materiaal)?
Gaat het lukken?
Hebben jullie al
verbeteringen aangebracht?

Ben je tevreden over het
resultaat?
Is het doel bereikt?
Is het geworden hoe je het
had bedacht?
Wat heb je geleerd?

Proces

Product
Resultaat
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