
 

Dit document hoort bij de training voor 

mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, 

leerstijlen. 

Leerstijlentest van David Kolb  

  
Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor een leermeester is het nuttig 
om te weten welke leerstijl zijn leerling heeft. Of beter gezegd wat zijn voorkeurstijl is. 
Als je dat weet, begrijp je beter waarom een leerling iets aanpakt, zoals hij het aanpakt. Dan weet je hoe je 
hem het best kunt ondersteunen bij het leren  
 
Het is ook interessant om je eigen voorkeurstijl te kennen. Omdat daar je manier van kennis overdragen uit 
voortkomt. De manier waarop jezelf dingen leert is automatisch ook de manier zoals je andere mensen dingen 
zult leren. 
Met deze leerstijlentest kun je uitzoeken op welke manier jij en je leerling meestal een probleem aanpakken.  
  
Jouw manier van leren is niet beter of slechter dan die van een ander.  
Het is niet meer dan de manier die bij jou past.  
  
De test 
Hoe ga je te werk:  
De test bestaat uit 9 vragen.  
Vraag 1 is: "Je wilt leren zeilen. Wat doe je?"  
Je kunt kiezen uit vier antwoorden.  
Het antwoord dat het beste bij jou past geef je 4 punten.  
Het antwoord dat daarna het beste bij jou past geef je 3 punten.  
Het antwoord daarna 2 punten en daarna 1 punt.  
Schrijf de punten in het grijze hokje voor het antwoord.  
  
Zorg ervoor dat je altijd aan alle antwoorden punten geeft.  
Misschien vind je alle antwoorden wel goed.  
Geef dan toch de beste 4 punten, de andere antwoorden krijgen dan 3, 2 en 1 punt.  
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  Kolom A  Kolom B  Kolom C  kolom D 

1  Je wilt leren zeilen. Hoe pak je het aan? 

  Ik stap direct in de 
boot en probeer 
hoe je moet zeilen 

 Ik blijf eerst op de 
kant staan en kijk hoe 
een ander het doet 

 Ik kijk eerst in een boek 
hoe je moet zeilen 

 Ik vraag iemand om 
het mij voor te doen 
en doe het na 

2  Je krijgt een nieuwe computer. Je wilt hem meteen gebruiken. Hoe ga je te werk? 

  Ik denk er eerst 
over na wat je er 
allemaal mee zou 
kunnen doen. 

 Je vraagt eerst precies 
na wat er allemaal op 
zit en wat je ermee 
kunt doen 

 Ik lees eerst de 
gebruiksaanwijzing goed 
door 

 
 

Ik probeer direct alles 
uit 

3  Je moet een werkstuk maken bij techniek. Wat doe je? 

  Ik denk er eerst 
over na wat de 
bedoeling is en hoe 
je het aan moet 
pakken 

 Ik lees eerst de 
opdracht helemaal 
door en bekijk de 
tekening eerst goed 

 Ik kijk eerst waar ik het 
werkstuk voor kan 
gebruiken 

 Ik begin meteen te 
werken 

4  Je hoort op de radio een spannend verhaal. Je wilt het straks navertellen. Wat doe je? 

  Ik doe net of het 
verhaal nu gebeurt 
en dat ik er bij ben 

 Ik vind wat ik hoor 
geweldig en wil het 
meteen zelf ook doen 

 Ik wil eerst weten of het 
verhaal wel klopt 

 Ik vertel het verhaal 
gewoon na 

5  Je gaat op vakantie. Je mag kiezen uit twee landen. Wat doe je? 

  Ik probeer me voor 
te stellen wat je 
allemaal in die 
landen kunt doen. 
Ik vind het moeilijk 
om te kiezen 

 Ik denk er niet zo lang 
over na. Je moet er 
gewoon het beste van 
maken. 

 Ik probeer zoveel 
mogelijk over die landen 
te weten te komen. 
Daarna kies ik een land. 

 Ik kijk waar ik het 
meeste aan heb. Ik 
kan snel kiezen. 

6  Je gaat een nieuwe fiets uitzoeken. Hoe ga je te werk? 

  Ik denk na waar ik 
allemaal met die 
fiets naartoe zou 
kunnen gaan en 
hoeveel plezier ik er 
van zal hebben. 

 Ik wil precies weten 
wat er allemaal op die 
fiets zit, wat de beste 
is en hoe duur hij is. 

 Ik wil direct proberen 
hoe hij rijdt. 

 Ik kijk welke fiets het 
beste voor mij 
geschikt is. 

7  Je krijgt een toets over motormanagement. Hoe bereid je je voor? 

  Ik leer alles wat ik 
voor die toets moet 
weten. 

 Ik probeer alles rond 
motormanagement te 
begrijpen 

 Ik schrijf de belangrijkste 
dingen even op. 

 Ik leer, omdat het nou 
eenmaal moet. 

8  Je staat op het punt een totaal nieuwe baan aan te nemen. Hoe beslis je? 

  Ik probeer me voor 
te stellen hoe het 
voor me zal zijn om 
dat werk te doen. 

 Ik wil eerst precies 
weten hoe hard ik 
moet werken en 
hoeveel ik verdien. 

 Ik wil precies weten wat 
iemand in dat bedrijf 
moet doen en hoe het 
bedrijf werkt. 

 Ik ga werken en merk 
vanzelf wel of het mij 
bevalt 

9  Je mag kiezen hoe je les krijgt in een vreemde taal. Hoe wil je het? 

  Ik wil graag dat de 
leraar verhalen 
vertelt. 

 Ik wil graag 
werkstukken maken. 

 Ik wil graag duidelijke 
opdrachten hebben. 

 Ik wil graag weten 
waar de opdrachten 
voor nodig zijn. 
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Hoe nu verder: 
Je hebt nu voor de antwoorden 4, 3, 2 of 1 punt gezet.  
Tel nu de punten die in kolom A staan op; dus van boven naar beneden.  
Let op! Niet alle vragen doen mee!  
  
Kolom               Vul de punten in                                                Totaal  
Kolom A  Vraag (2)  . . + (3)  . . + (4)  . . + (5)  . . + (7)  . . + (8)  . . =  . .   punten = CE  
Kolom B  Vraag (1)  . . + (3)  . . + (6)  . . + (7)  . . + (8)  . . + (9)  . . =  . .   punten = RO  
Kolom C  Vraag (2)  . . + (3)  . . + (4)  . . + (5)  . . + (8)  . . + (9)  . . =  . .   punten = AC  
Kolom D  Vraag (1)  . . + (3)  . . + (6)  . . + (7)  . . + (8)  . . + (9)  . . =  . .   punten = AE  
   
  
Vul de schietschijf (figuur 1) in  
Op de lijn van de CE-score zet je het aantal punten.  
Op de lijn van de RO-score zet je het aantal punten, enzovoort.  
Trek een lijn van het CE punt naar het RO-punt enzovoort.  
Je ziet nu hoeveel je van elke leerstijl gebruikt.  
   
  



figuur 1 
 

 
 
 
 
Welke leerstijl heb je? 
Vul figuur 2 in;  
Kijk hoeveel punten je hebt bij de CE score, de RO score, de AC score en de AE score.  
Vul die punten in en maak de berekening.  
Uit de berekening kan ook een min score komen, bijvoorbeeld - 5, dat mag.  
  
AC score   ..      -  CE score   ..        =        ..  
AE score   ..      -  RO score   ..        =        ..  
  
Kruis het bovenste getal aan op de verticale as (AC-CE)  
Kruis het onderste getal aan op de horizontale as (AE-RO)  
Trek een lijn tussen de getallen die je aangekruist hebt.  
Je ziet nu welke leerstijl bij je past. 
 
 



figuur 2 
 
 
 
 
 

denker beslisser 

doener dromer 



Leertips per type leerling 

 
A - De dromer 
De dromer kijkt aandachtig hoe anderen een probleem aanpakken. Eerst goed kijken, dan pas zelf aan de slag 
gaan. De dromer kan zich goed inleven in verschillende situaties en kan een probleem vanuit vele standpunten 
bekijken. Daardoor ziet hij vaak vele oplossingen. Een dromer leert het beste als hij de tijd krijgt om na te 
denken: eerst nadenken, dan pas doen. Sommige dromers twijfelen vaak en komen soms langzaam tot een 
besluit. Ze zijn voorzichtig en nemen weinig risico's. Door zijn fantasie en inleving legt de dromer snel 
verbanden tussen verschillende situaties. Dromers maken en bedenken graag, maar hebben daar tijd en ruimte 
voor nodig.  
 
vijf tips - Hoe stimuleer je de dromer in je leerling?  

 Zorg voor verschillende meningen over een probleem: dat stimuleert.  

 Geef je leerling tijd en ruimte om ervaringen te verwerken en gevoelens te uiten.  

 Je leerling leert het best als de leermeester de leerstof met voorbeelden (visueel) uitlegt.  

 Leg geen limiet of tijdsduur op: dromers hebben er een hekel aan.  

 Moedig dromers aan: dan leren ze beter en liever.  
 
B - De doener 
De doener wil vooral ervaringen opdoen en experimenteren. Als hij ergens aan begint, wil hij resultaten zien. 
De doener wil overal aan meedoen en erbij bijhoren. Hij werkt graag samen met anderen. Hij schiet snel in 
actie en probeert ook anderen mee te trekken. Een doener kan zich makkelijk aanpassen aan nieuwe situaties 
en onverwachte omstandigheden. Hij zoekt vaak zelf nieuwe (leer)situaties op, maar neemt soms onnodige 
risico's. De doener wil vlug resultaat. Soms is hij ongeduldig en gaat hij over tot actie zonder na te denken. Het 
is voor een doener niet altijd makkelijk om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.  
 
vijf tips - Hoe stimuleer je de doener in je leerling?  

 Sfeer en menselijk contact zijn belangrijk. Doe veel samen.  

 Je leerling leert het best in het samenwerken, geef hem taken en projecten.  

 Je leerling heeft uitdagingen, spanningsvolle situaties nodig, die om snelle keuzes vragen.  

 Soms gaat je leerling zonder nadenken te werk. Evalueer een taak achteraf: je leerling zal veel leren uit je 
advies. Help hoofd- en bijzaken te onderscheiden.  

 Geef je leerling de nodige tijd en ruimte om dingen uit te proberen.  
 
C - De beslisser 
De beslisser hakt graag knopen door. Hij plant een taak en voert die uit. De theorie interesseert hem niet zo, 
wel de oplossing voor het probleem. De beslisser voelt zich goed als het stappenplan, de leerroute, mooi 
uitgetekend voor hem ligt en hij stap na stap tot het resultaat kan komen. Maar soms weet hij niet wat 
aangevangen als er zich plots een hindernis voordoet. Door zijn gedrevenheid handelt een beslisser soms 
opdrachten te snel af. Een beslisser leert het meest als hij de kans krijgt om zaken uit te proberen en te 
oefenen onder begeleiding van de leermeester. Een beslisser is veeleer gericht op taken dan op mensen. Bij 
geklets wordt hij ongeduldig.  
 
vijf tips - Hoe stimuleer je de beslisser in je leerling?  

 Help je leerling een duidelijke rode draad te herkennen in de leerstof.  

 Geef je leerling de kans om met eigen oplossingen te experimenteren.  

 Laat je leerling zelf een probleem oplossen, maar geef hem aanwijzingen en raad.  

 Je leerling leert het best als je voorbeelden uit de praktijk geeft.  

 Maak je leerling duidelijk dat wat hij nu leert, later van pas komt.  
 
D - De denker 
De denker stelt graag onderzoekende vragen. Hij kijkt vooral naar wat gebeurt en probeert tot algemene regels 
te komen. Een denker is goed in logisch denken en redeneren. Denkers zijn meestal nauwkeurig en werken 
nauwgezet. Maar ze willen ook ruimte om creatief om te gaan met hun ideeën. Ze leren het best uit boeken en 
directe uitleg: die zijn duidelijk en logisch opgebouwd. Ze leggen graag een relatie met de kennis die ze al 
hebben. Denkers kunnen niet goed tegen onzekerheid of wanorde. Ze vragen zelden hulp aan anderen. Soms 



staan ze niet echt met de voeten op de grond en komen ze met ideeën die ze nooit in de praktijk kunnen 
omzetten.  
 
vijf tips - Hoe stimuleer je de denker in je leerling?  

 Je leerling weet graag waarom hij iets moet leren. Vertel het hem.  

 Een denker heeft orde en rust nodig bij zijn werkplek en in de werkplaats. In groepjes werken is niet echt 
aan hem besteed.  

 Geef je leerling de tijd om zelf het hoe, wat en waarom te ontdekken.  

 Bemoei je niet te veel. Denkers ervaren dat snel als bemoeienis, een inperking van hun ambities.  

 Je leerling heeft uitdagingen (complexe vraagstukken) nodig: altijd dezelfde stof verveelt snel.  
 
 
 
 


