
Wat zou jij doen? Scoor elke vraag. 

Geef een score 4 aan het antwoord dat het best bij jou past. Aan het volgende

antwoord een 3, dan een 2. Geef een score 1 aan het antwoord dat het minst bij jou

past. 

 

MIJN LEERSTIJL

Hoe kies jij je

vakantie-

bestemming?

Ik kies gewoon

een bestemming

uit en maak er

een leuke vakantie

van.

Ik bedenk wat ik

kan doen op

bepaalde

bestemmingen.

Daarna kies  ik

aarzelend een

bestemming. 

Ik zoek op

internet naar

informatie. Ik

vergelijk

bestemmingen en

daarna kies ik. 

Ik kijk welke

bestemming het

beste aansluit bij

mijn interesses en

daar kies ik voor.

Kiezen is voor mij

gemakkelijk.

Hoe wil jij gitaar

leren spelen?

Ik neem de gitaar

en begin 'muziek'

te maken. 

Ik wil eerst kijken

hoe een ander het

doet. 

Ik pak een

instructieboek en

begin stap voor

stap de lessen te

volgen. 

Ik vraag aan

iemand om het

mij te tonen. 

Hoe begin jij aan

een nieuwe

opdracht op het

werk? 

Ik begin het liefst

direct aan de

opdracht. 

Ik kijk hoe

collega's dit doen. 

Ik zoek er info

over op en

bedenk hoe ik het

ga aanpakken. 

Ik vertrouw op

mijn ervaring om

de opdracht goed

te kunnen doen. 

Een discussie in

de groep. Hoe

reageer jij? 

Ik wil best even

discussiëren maar

daarna snel aan

de slag gaan. 

Ik luister eerst

naar de

meningen van de

anderen. 

Ik wil mijn mening

goed

onderbouwen.

Ik zeg duidelijk

wat ik vind en

druk mijn mening

wel eens door. 

Hoe werk jij met

een nieuwe

smartphone?

Ik zet de

smartphone aan

en zie vanzelf of

het lukt. 

Ik kijk eerst even

hoe een ander

het doet. 

Ik lees de

startgids die erbij

zit goed door. 

Ik zoek uit hoe de

functies werken

die ik wil

gebruiken. 

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4



Tel nu alle scores op per kolom en noteer ze hieronder. 

 

MIJN LEERSTIJL

Totaal scores 1

1 Ik werk doelgericht en effectief

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4

Zet een kruisje bij alle stellingen die op jou van toepassing zijn. 

 2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

24

25

26

27

28

29

30

31
32

Ik wil nieuwe dingen doen
Ik heb de neiging om heel goed na te denken over dingen

Ik doe graag dingen spontaan
Ik ben voorzichtig en bedachtzaam
Ik kan snel een beslissing maken
Ik vertrouw op mijn logica
Ik kijk en luister liever dan ik praat of meedoe
Ik heb duidelijk ideeën over hoe iets het best gebeurt
Ik zie vaak dingen die anderen niet zien

Ik maak gemakkelijk nieuwe vrienden

Ik kan goed nadenken en analyseren
Ik sta graag in het midden van de belangstelling
Ik maak een lijstje met dingen die ik nog moet doen

Ik hou van de uitdaging om problemen op te lossen
Ik krijg graag feedback 

Ik geniet ervan om nieuwe dingen te proberen
Ik neem de leiding in een groep
Ik ben een dagdromer
Ik ben precies en perfectionistisch
Ik ben praktisch ingesteld en hou van actie
Ik probeer graag dingen uit om te zien wat het beste werkt

Ik heb veel tijd nodig om een beslissing te nemen
Ik stel veel vragen
Ik ben spontaan en praat graag
Ik zeg gewoon wat ik van iets of iemand vind
Ik leg mijn spullen op de juiste plek terug

Ik ben stil, soms ziet men mij daarom als verlegen
Ik denk dat logisch nadenken de sleutel tot succes is

Ik probeer dingen graag zelf uit om te kijken hoe het precies werkt
Ik begin liever gewoon aan een opdracht dan dat ik erover blijf praten

Ik kan een situatie vanuit allerlei invalshoeken bekijken



Welke stellingen heb je aangeduid? Zet een kruisje over de cijfers. Tel daarna per

vierkant op hoeveel kruisjes je hebt. 

13

30

3

20 29

1

Tel tot slot de 'Totaal scores 1' die je op de vorige pagina noteerde en 'Totaal scores

2' bij elkaar op. En kom te weten welke leerstijl het beste bij jou past.

MIJN LEERSTIJL

Aantal

2 4 11

17 22 25

5 8 10 16

19 23 28 32

7 12 15

24 27 18

6

21

9

26

14

31

Vermenigvuldig nu elke uitkomst met 2. Noteer de resultaten hieronder. 

Aantal x2

= Totaal scores  2

Totaal scores 1

Totaal scores 2+

= Totaal 

DOENER DROMER DENKER BESLISSER

Ben jij een doener, een dromer, een denker of een beslisser? 

Bij welke leerstijl haalde je het hoogste totaal? 

Lees op de volgende pagina welke eigenschappen bij elke stijl horen. 

En welke manier van leren voor jou het beste werkt.

Liggen je scores dicht bij elkaar, dan kan je jezelf in verschillende leerstijlen

herkennen.



DOENER

DROMER

DENKER

BESLISSER

Jij leert het best door zelf iets te ervaren. Je houdt van actie, en van doen. Je vertrouwt op je intuïtie en leert met vallen en opstaan. Je verkiest een

praktische aanpak. Je bent enthousiast, flexibel en kan je snel aanpassen aan veranderende situaties. Soms neem je risico’s en overzie je pas de

gevolgen nadat je iets gedaan hebt. Je bent doelgericht. 

Je leervoorkeuren: 

-      Beeld en geluid (bv. instructievideo) eerder dan teksten lezen

-      Opdrachten met beweging of competitie

-      Discussie in groep, brainstorm

-      Creatieve opdrachten

-      Quiz, enquête, interview

-      Kijken bij anderen

-      Practicum, stage

-      Rollenspel

Jij leert het best door te kijken naar anderen en door concrete ervaringen. Jij kan een situatie vanuit verschillende kanten bekijken en hebt een

groot voorstellingsvermogen en veel fantasie. Je bent gevoelig en kan goed luisteren. Je hebt een duidelijke voorkeur om te kijken ten opzichte van

te doen. Je hebt oog voor mooie zaken. Je hebt tijd nodig om een situatie te overzien en te beslissen.  

Je leervoorkeuren: 

-      Overleg over persoonlijke ideeën en gedachten, persoonlijke 

       coaching

-      Informatie verzamelen (bv. in mindmap) en onderzoeken

-      Opdrachten waarbij je alle zintuigen moet gebruiken

-      Kijken naar anderen en reflecteren over observatie

-      Intervisie 

-      Brainstorm

-      Demonstraties

-      Cursus met aantrekkelijk materiaal 

Jij leert het best door te kijken en te reflecteren. Je kan ingewikkelde situaties analyseren door logisch te redenen. Je bent sterk in het verzamelen

van gegevens en maken van overzichten. Je bent zakelijk, beknopt en gedisciplineerd. Je houdt van feiten, objectiviteit en duidelijke theorieën. 

Jij leert het best door iets met je eigen ogen te zien en nadien toe te passen. Je wil nagaan of theorieën in de praktijk toepasbaar zijn. Je neemt

verantwoordelijkheid op en probeert nieuwe zaken graag uit. Je maakt gemakkelijk beslissingen en straalt zelfvertrouwen uit. Je bent praktisch

ingesteld en wil doelgericht handelen. Je werkt efficiënt en zakelijk. 

Je leervoorkeuren: 

Je leervoorkeuren: 

-      Informatie opzoeken, samenvatten, structureren en verbanden       

       zoeken

-      Tutorial volgen over een theorie of methodiek

-      Lezingen en webinars van experten volgen

-      Vragen kunnen stellen

-      Opdrachten uitvoeren met een duidelijk doel en resultaat

-      Vraagstukken oplossen volgens een model

-      Checklists, stappenplannen, schema

-      Experimenteren en improviseren

-      Planningen maken

-      Onderzoeken en analyseren

-      Tijd krijgen om te studeren

-      Debatteren

-      Intervisie

-      Praktijkverhalen

-      Korte discussies

-      Demonstraties

-      Practicum


