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BESCHRIJVING VAN HET BOEK LEREN REFLECTEREN
Reflecteren is iets wat we bijna iedere dag doen. We staan stil bij de dingen
die we gedaan en meegemaakt hebben. Of we denken na over iets wat we
dachten of voelden in een bepaalde situatie. Reflectie is geen geforceerd
zoeken naar iets, maar met een nieuwsgierige open blik op zoek gaan naar
een deel van jezelf dat je nog niet kent. Met als doel inzicht krijgen in je
handelen, gedrag en drijfveren. Om jezelf en je professioneel handelen
hierdoor verder te ontwikkelen. Over de inhoud Leren reflecteren gaat eerst
in op wat reflectie precies inhoudt. Het boek verheldert daarbij wat de
meerwaarde en het belang ervan zijn. Vervolgens benoemt het de link
tussen reflectie en het werkveld. Waar lopen mensen in hun
beroepsuitoefening vaak tegenaan? En welke rol kan reflectie daarbij
spelen? Tot slot staat in het boek wat nodig is om reflectie te ontwikkelen en
toe te passen. Nieuw in deze druk * nieuwe modellen voor een grote variatie
aan situaties; * meer aandacht voor de context van reflecteren; * kritische
beschouwing van het onderwerp, zonder in te boeten op toegankelijkheid; *
verdieping door praktische oefeningen en filmpjes online. Uniek aan dit boek
* Veelomvattende methode die duidelijk maakt wat reflecteren precies
inhoudt, waarom het zinvol is en hoe het in het werkveld kan worden
ingezet. * Leerzaam samenspel tussen boek en website. * Toegankelijk
geschreven met veel praktijkverhalen uit de profit- en non-profitsector. Extra
materiaal Bij het boek hoort een website met veel oefeningen, een
downloadbaar reflectiespel en links naar filmpjes om reflecteren al doende
onder de knie te krijgen. Doelgroep Bedoeld voor alle (sociale) opleidingen,
maar ook zeer geschikt voor studenten of professionals die een
mensgerichte studie volgen of een mensgericht beroep hebben. Over de
auteurs Lida Nijgh is opgeleid als orthopedagoog en is lange tijd werkzaam
geweest als gedragsdeskundige in de zorg voor mensen met een beperking.
In deze functie bood zij onder andere begeleiding aan begeleiders en gaf zij
vorm aan deskundigheidsbevordering. Zij werkt momenteel als docent in het
hoger beroepsonderwijs (hbo). Daarnaast is zij intuïtiecoach in een
vrijgevestigde praktijk. Nicolien van Tol heeft naast de masterstudie Human
& Organizational Behavior meerdere sociale studies op het vlak van
persoonlijke therapeutische en team-dynamische begeleiding voltooid. Zij
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werkt momenteel als docent methodiek, supervisor, coach en
onderzoeksbegeleider in het hoger beroepsonderwijs. Vanuit de
vrijgevestigde praktijk Consilium begeleidt en adviseert zij als
begeleidingskundige en therapeut individuen en teams in hun zoektocht
naar persoonlijk evenwicht en groei, in relatie met de ander.
REFLECTEREN @ LEREN LEREN
Leidraad voor het leren reflecteren De student moet geleerd worden bewust
te reflecteren, zodat reflecteren een attitude wordt om zonodig het eigen
didactisch en. 4 2. Leren reflecteren In het onderwijs krijgt reflectie vaak de
vorm van schrijfopdrachten of formulieren waarop schriftelijk antwoord moet
worden gegeven op vragen. Leren reflecteren (paperback). Reflecteren is
iets wat we bijna iedere dag doen. We staan stil bij de dingen die we gedaan
en meegemaakt hebben. Of we denken na over. Lees dit boek als je meer
wilt doen aan zelfreflectie. Het helpt je systematisch te reflecteren op een
manier die past bij jouw leerstijl. Schaf dan de praktische aanrader 'Leren
Reflecteren' (via Bol.com) aan. Heb jij aanvullingen en andere goede
reflectiemethoden? Laat ze weten in de reacties! Reflecteren betekent dat je
jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt,
welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je. Leren reflecteren
(derde druk) van Lida Nijgh, Nicolien van Tol, 9789089539953 voor € 24,50
bij Boom hoger onderwijs. Geen verzendkosten vanaf € 20,-. Reflecteren en
onderwijs: een taxonomie Het onderscheid tussen reflecteren, denken,
leren, en leren reflecteren is... Lees meer. 1 Faculteit Psychologie en
Pedagogische
Wetenschappen
ACADEMISCHE
INITIELE
LERARENOPLEIDING LEIDRAAD VOOR HET LEREN REFLECTEREN
BEGRIPSOMSCHRIJVING Wil je succesvoller worden? Leer te reflecteren!
Het is een vorm van leren die de emotionele intelligentie vergroot en je helpt
om effectiever te handelen. K n en orde hoe die reflectie tot dieper inzicht
kan leiden. In de vierde paragraaf wordt 1 Leren reflecteren, naar
systematiek in het leren van je werk als docent Als adviseur,
organisatiecoach en facilitator ondersteun en begeleid ik jou en/of je
organisatie graag bij het leren, ontwikkelen, veranderen en implementeren.
Reflecteren is het terugblikken op je eigen handelen en ervaringen, daarover
nadenken en vandaaruit nieuwe keuzes maken. Reflecteren (paperback).
Reflecteren 2e druk is een boek van Marie-José Geenen uitgegeven bij
Coutinho. ISBN 9789046905777 Bij reflecteren staat 'leren van je.
Handreiking 'Reflecteren is leren' Marianne Berger (NJi) & Karin Kleine
(HAKA Nederland) In samenwerking met Jeugdzorg Nederland en de
deelnemers van de.
PDF LEREN REFLECTEREN - MITTENDORFF ONDERWIJSADVIES- EN
ONDERZOEKSBUREAU
Studenten ervaren reflecteren als een moeizaam en niet zinvol proces. Dat
is jammer, want reflectie is een probaat middel om je interactie met
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leerlingen te verbeteren. 'Leren reflecteren' door Lida Nijgh, Nicolien van Tol
- Onze prijs: €24,50 - Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag
in huis Reflecteren is stilstaan bij je werk in de zorg met het doel ervan te
leren. Verschillende werkvormen kunnen helpen. Tip: deze website werkt
wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt
hem beter gebruiken op een computer of tablet. Hint: this website does.
Samenvatting Reflecteren - Marie-José Geenen Samenvatting van
Reflecteren&colon; leren van je ervaringen als sociale professional van
Marie-José Geenen Producten en diensten Handreiking 'Reflecteren is leren'
Professionele en effectieve jeugdzorg vraagt om professionals die in staat
zijn om algemeen werkzame factoren. Reflecteren kun je leren……..en het is
ook echt zo….. Op Pinterest vond ik twee hele mooie werkbladen om met
kinderen te werken aan reflectie. Deze werkbladen. 1) reflecteren is
nadenken over een bepaald gegeven (handeling,gedachte,) met het oog er
iets uit te leren voor verbetering in de toekomst Synoniemen -... Ethisch
leren reflecteren. Een oriëntatie voor studenten aan de lerarenopleiding
basisonderwijs. Johan Valstar Ethiek Ethiek op school Casus 'De weg naar
Chichester' Waarom Medewerkers leren reflecteren doe je zo?Tijdens deze
training leren managers en leidinggevenden hoe ze hun medewerkers
kunnen aanzetten tot reflectie op zowel. Info over leren reflecteren.
Resultaten van 8 zoekmachines! Door deze cyclus stapsgewijs toe te
passen zou men systematisch leren reflecteren, daar reflecteren een aan te
leren vaardigheid is.. Leren van binnenuit:. Samen reflecteren is belangrijk,
omdat leerlingen van elkaar leren reflecteren en de leerling kan zijn eigen
ervaring spiegelen aan die van een ander (Poos, 2011). deze aanpak werkt.
De leerling zit qua welbevinden beter in haar vel waardoor ze ook beter aan
leren toekomt. [ [Mening over reflecteren met kinderen Z.
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