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Reflecteren volgens de starrt-methode 

 

1 Inleiding 
STARRT staat voor: Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie, Transfer. De starrt-methode 
is een handig hulpmiddel om een persoonlijk verslag te maken. 
De starrt-methode: 
 
• Situatie 
• Taak 
• Actie 
• Resultaat 
• Reflectie 
• Transfer 
 

2 Reflecteren volgens de starrt-methode. 
 
In de startt-methode werk je een gebeurtenis , een (praktijk)situatie) uit volgens het starrt-
stappenplan. Het kan een gebeurtenis zijn waarin iets gebeurde dat een probleem opleverde, waar je 
niet direct uitkwam. Of misschien was het juist een gebeurtenis waarbij je iets deed wat je normaal 
niet deed. Dat wat je deed pakte misschien goed uit of het misschien zorgde het er voor dat er iets 
helemaal mis ging.  
 
Het doel van het uitvoeren van het starrt-stappenplan is dat je vanuit je functie of positie kijkt naar 
de situatie, wat je gedaan hebt en wat voor resultaat dat had. Was het het resultaat dat je wilde, 
dat je verwachtte? Als het de volgende keer net zo moet gaan, of als het juist heel anders 
moet gaan, wat kun je dan doen om dat te bereiken?  
 
Als je het starrt-stappenplan goed uitvoert kun je je sterke punten sterker maken en je zwakke 
punten verbeteren. Of misschien kun je na het uitvoeren van een starrt-stappenplan je 
medestudenten, collega’s en/of cliënten waar je mee werkt beter begrijpen en daar naar handelen. 
 
Bij elk punt in het starrt-stappenplan staan vragen. Je kunt elke vraag afzonderlijk beantwoorden, 
of een samenhangend verhaal maken waarin alle antwoorden terugkomen. Zorg er in ieder geval 
voor dat je elk van de zes starrt-punten een duidelijk kopje geeft, zodat je bijvoorbeeld je Taak en je 
Actie duidelijk van elkaar kunt onderscheiden. 
 
Een laatste tip: bij een conflict of een andere gebeurtenis waar meerdere mensen bij betrokken 
waren, kunnen alle betrokkenen hun eigen startt-stappenplan invullen. Dat helpt zeker om elkaars 
motieven beter te begrijpen. 
 
Zie de volgende pagina voor het stappenplan 

http://www.google.nl/imgres?um=1&safe=active&sa=N&biw=1058&bih=486&hl=nl&tbm=isch&tbnid=oRqwCVnyXlAXsM:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_14049022_trendy-zonnebril-met-een-reflectie-van-een-tropisch-strand-en-zeilboten-op-wit-wordt-gea-soleerd.html&docid=XOCQUE0ZnJocMM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/kmiragaya/kmiragaya1206/kmiragaya120600059/14049022-trendy-zonnebril-met-een-reflectie-van-een-tropisch-strand-en-zeilboten-op-wit-wordt-gea-soleerd.jpg&w=1200&h=828&ei=F-D4UcOVAYjRtQasm4C4CA&zoom=1&ved=1t:3588,r:60,s:0,i:271&iact=rc&page=5&tbnh=180&tbnw=268&start=50&ndsp=13&tx=118&ty=110
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Het STARRT stappenplan 
 
Situatie 
• Beschrijf de situatie. Wat is er gebeurd? 
• Wie waren de betrokkenen? 
• Waar speelde het zich af? 
• Waarover ging het precies? 
• Wat was de aanleiding? 
 
Taak 
• Wat was jouw taak als in de situatie? 
• Wat was je rol? Wat was je functie? 
• Wat moest je doen? 
• Wat werd er van je verwacht? 
• Wat was je doel? Wat waren je doelen? 
• Wat was je voornemen? Had je een plan? 
 
Actie 

 Wat heb je werkelijk gedaan? 

 Hoe heb je het aangepakt? 

 Welke afwegingen hebben daarin op dat moment een rol gespeeld? 

 Wat dacht je? Wat voelde je? Wat zag je voor je? 

 Wat was precies jouw aandeel of inbreng? 
 
Resultaat 

 Wat was het gevolg van jouw actie bij jezelf en wat was het gevolg bij andere betrokkenen? 

 Wat was het gevolg op de sfeer? 

 Wat was de invloed op het proces? Konden jullie nog goed verder werken? 

 Wat was de invloed van jouw aandeel (van je actie) op het resultaat dat je wilde bereiken. 
 
Reflectie 

 Was het resultaat van je actie dat wat je er mee wilde bereiken? 

 Wat heb je er van geleerd ? 

 Kun je deze situatie en je handelen daarin koppelen aan een competentie uit het profiel 

 van de beroepsbeoefenaar uit de opdracht? Als je dat kan, hoe scoorde je dan voor deze 

 competentie? 
 
Transfer 

 Zou deze situatie zich nogmaals kunnen voordoen? 

 Zou je dan iets anders willen doen dan je deze keer hebt gedaan? (Wat dan, hoe, waarom?) 

 Of blijf je juist hetzelfde doen? (Wat dan, hoe, waarom?) 

 Zijn er (praktijk)situaties denkbaar waarin je wat je gedaan hebt weer zou kunnen toepassen of 
juist niet weer zou willen doen? 

 Wat neem je jezelf voor voor de volgende keer? 

 


