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BG-dagen 2019
Workshop visitatie 2.0: stimulans voor 

professionele ontwikkeling

Disclosure belangen spreker

(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 

relaties met bedrijven

Geen

• Sponsoring en onderzoeksgelden

• Adviseurschappen en honorarium 

incl. sprekersvergoedingen > € 500

• Aandeelhouder

• Andere relatie, namelijk …..

•

•

•

•



Introductie

- Jacqueline Gerritsen (projectleider Visitatie en 
Opleiding & Onderwijs)

- Dorit Lademacher (bedrijfsarts en voorzitter 
Commissie Visitatie Bedrijfsartsen, CVB)



Programma

- Klein stukje theorie

- Oefenen met niveaus van reflectie

- Oefenen met reflectie op talenten



Klein stukje theorie

- Veranderende inzichten (aanleiding en 
onderbouwing)

- Van burocratisch naar educatief 
ondersteunend model

- Visitatie 2.0: reflectie centraal



Veranderende inzichten, aanleiding en 
onderbouwing

Het medisch curriculum verandert

Reflectievermogen belangrijker in 
artsopleiding, bij jonge artsen en onder 
professionals.

Onderzoek Sabrina Kwint uit 2014



Veranderende inzichten, vervolg

 Reflectie verhoogt kwaliteit

 Reflecteren is leren van eigen 
ervaringen

 Uitbreiding van handelingsrepertoire

 Discussienota Herprofilering visitatie



Van burocratisch naar educatief 
ondersteunend model

De visitatie instrumenten zijn ondersteunend 
aan het proces van zelfevaluatie en 
zelfreflectie.



Reflectie centraal

Maar waarom eigenlijk?

Onderzoek onder medische studenten en 

professionals toont aan dat reflectie helpt om:

- Kritisch te leren nadenken

- Klinisch redeneren te verbeteren

- Beter met feedback om te gaan

- Zelfgestuurd ‘life-long learning’ te stimuleren



Samenvattend: Visitatie 2.0

- is gericht op kritische reflectie op het eigen 
handelen

- waarbij de eigen ervaring centraal staat 
(reflection on the experience vgls Kolb)

- is educatief en ondersteunend in plaats van 
normerend en bureaucratisch

- waarbij als laatste het accent ligt op 
interactie en uitwisseling met collega’s.



Visitatie 2.0

0    IVP- samenvatting portfolio/terugblik

1    Algemene Vragenlijst individuele gegevens

2    Vragenlijst professioneel functioneren

3    REFLECTIE OP EEN CASE

4    Feedback cliënten BA

5    Feedback klanten/opdrachtgevers

6 POP: vier ontwikkeltrajecten voor de toekomst

7 Jaarlijkse evaluatie POP



Wat is een case?

Casus Case

Onderwerp Specifieke 

patiëntsituatie

Een complex voorval

Vraagstelling Oplossings-

gericht

Hoe hierover te 

reflecteren?

Wat kan ik hiervan 

leren?

Tijdsperspectief Momentopname Meestal periode

Context Concreet Abstraherend

Omvang Microniveau Meso- en macroniveau

Aard Wel/niet 

de juiste keuze/ 

oplossing

Dilemma: elke keuze 

heeft voor- en nadelen



Hulpmiddel: reflectieniveaus

Schematisch overzicht van reflectieniveaus als hulpmiddel 
voor visitator en gevisiteerde

Drie niveaus van reflectie:

1. Niet-reflectief

2. Initieel reflectief

3. Reflectief

We streven naar een niveau 2 (of hoger)



Toelichting op de criteria

• Helderheid van de thematiek: 
• wat is precies het dilemma? In welke spagaat zit de ba?

• Volledigheid van de beschrijving: 
• zijn alle relevante aspecten van de case beschreven? Is duidelijk wat er speelt, 

wie betrokkenen zijn, welke belangen deze hebben? 

• Persoonlijk aandeel: 
• wat is je eigen rol? Hoe heb je gehandeld? Vanuit welke overwegingen?

• Emotie: 
• wat deed deze situatie met jou? Welke emoties bemerkte je bij jezelf?

(emoties zijn vaak een indicator dat er iets wringt. Ze bieden de ingang
om te onderzoeken wat precies het probleem is.



Niveau 1: niet-reflectief

• Geen helder dilemma: onduidelijk wat de kwestie 
behelst

• Oppervlakkige beschrijving van feiten, acties, 
indrukken, zónder redenen of verklaringen 

• Het eigen aandeel wordt niet beschreven

• Weinig of geen (h)erkenning van of aandacht voor 
emoties



Niveau 2: initieel reflectief

• Dilemma wordt wel benoemd, maar roept nog veel 
vragen op

• Beschrijving van feiten en handelen, maar geen 
afwegingen.

•

• Het eigen handelen wordt wel benoemd, maar er 
worden geen vraagtekens erbij geplaatst

• Wel (h)erkenning van emoties, geen onderzoek



Niveau 3: reflectief

• Dilemma helder omschreven

• Gebeurtenis wordt met enige distantie beschreven en 
bevraagd, afwegingen zijn helder, er wordt ook vooruit 
geblikt 

• Het eigen handelen wordt duidelijk en kritisch 
beschreven

• Emoties worden (h)erkend en onderzocht



Vragenlijst casebeschrijving in Scorion

• Dient als hulpmiddel 

• Vraagt naar alle relevante criteria

• Voorbeelden:
• Beschrijf de situatie: in welke context speelde deze case, wie waren erbij 

betrokken, wat was er aan de hand? 

• Leg uit wat voor u het dilemma was. Waar knelde het voor u? 

• Wat deed deze situatie met u? 

• Welke belangen speelden er?

• Welke handelingsalternatieven had u?

• Wat waren de argumenten voor en en tegen de diverse handelswijzen?

• Wat heeft u uiteindelijk gedaan en op grond waarvan (afwegingen)?

• Hoe kijkt u nu op deze situatie en uw handelen daarin terug?



Oefening 1

Gebruik van  schema reflectieniveaus

In viertallen 

Twee casebeschrijvingen, per case ’15 bespreektijd

1. Lees de eerste casebeschrijving door.

2. Vorm – voor jezelf - m.b.v. het ‘Schema met reflectieniveaus’ een oordeel over het 
reflectieniveau van deze casebeschrijving. 

Pas de vier criteria toe: 

o Helderheid van de thematiek (dilemma) 

o Volledigheid van de beschrijving

o Eigen aandeel

o Aandacht voor emoties

Welke aspecten zijn voor jouw gevoel voldoende/goed uitgewerkt? En welke 
aspecten komen minder goed in de casebeschrijving naar voren? 

3. Bespreek met elkaar tot welke oordeel ieder is gekomen en op basis waarvan dit is 
gebeurd. 

4. Volg dezelfde werkwijze met de tweede casebeschrijving.



Talentwaarderende reflectie

• Onderzoek laat zien: mensen meest doeltreffend, als ze weten wat hun sterke 
punten zijn en hoe ze deze kunnen inzetten in het dagelijks handelen.

• Voor eigen talenten hebben we vaak een blinde vlek.

• Reflecteren is vaak gericht op dilemma’s, op datgene wat we als lastig ervaren of 
waarmee we in de knoop zitten. 

• Onderzoek laat zien: het ontdekken, analyseren en ontwikkelen van krachten en 
talenten geeft (meer) energie geeft en is vaak ook een stuk effectiever.

Dus nu: herstellen balans en oefenen met reflectie op eigen talenten



Oefening 2

Delen van topervaringen

In tweetallen

Deel een topervaring met de ander, iets waar je trots op bent, blij van werd, etc. 

Denk bv.:

- aan een ervaring in je werksituatie

- iets uit je privéleven, bv. een hobby waar je goed in bent, of iets in je gezin, etc. 

• 1 persoon vertelt

• De ander 

• luistert

• stelt verdiepende vragen en 

• geeft na 3 minuten twee dingen terug die hem/haar opvielen, wat hij/zij leuk vond aan 
het verhaal, wat het verhaal hem/haar deed, etc.

• Dan wisseling van rollen



Oefening 3

Talentwaarderende reflectie

In drietallen. 

M.b.v. de zgn. ‘schaalvraag’ elkaar helpen om te verkennen hoe je een talent, wat je al

bezit, nog verder kan ontwikkelen en inzetten. 

1. Kies uit de lijst van talenten een talent waarvan je denkt dat je dat al hebt, maar 
wat je vaker zou willen inzetten of nog verder zou kunnen ontwikkelen. 

2. A interviewt B aan de hand van vragenlijst, C is de notulist. 

- Scoor eerst je talent: welk cijfer geeft het nu? (bijvoorbeeld een ‘7’)

- Wat maakt dat je nu al op een ‘7’ zit? Wat doe je al allemaal op dit gebied?

- Waar wil je naar toe? Een ‘8’ of een ‘9’? 

- Wat zou je dan anders doen?

Na 15 minuten rolwisseling (fluitsignaal)



Evaluatie workshop

• Wat heeft de workshop opgeleverd?

• Resterende vragen/opmerkingen?



Bedankt voor de aandacht en succes!!
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