Leerstijlentest van Kolb
Inleiding
Met behulp van deze test kunt u op eenvoudige wijze uw eigen leerstijl
en/of de leerstijl van uw leerling vaststellen.
De test is niet een vaststelling van hoe groot uw vermogen tot leren is.
De test geeft een indicatie van de wijze waarop u gewoon bent
problemen op te lossen, c.q. te leren over uw leerstijl. Het is dus een
diagnostisch, geen waarderend instrument, de test geeft dus niet aan
hoe intelligent u bent, maar vertelt u iets over uw stijl van leren.
Als u de test maakt ontdekt u uw eigen leerstijl. Volg de instructies
telkens nauwkeurig. Bij het invullen van de vragen, adviseren wij u
deze spontaan in te vullen en niet te lang over de antwoorden na te
denken. Laat ook geen enkele vraag onbeantwoord.
Vragenlijst
Op de volgende pagina staan 12 vragen met elk vier
antwoordmogelijkheden. Van deze antwoordmogelijkheden dient u aan
te geven in welke volgorde zij voor u het meest van toepassing zijn. Dit
moet u doen door een cijfer, variërend van 1 tot 4 toe te kennen aan de
antwoordmogelijkheden. Als u vindt dat een bepaald antwoord het best
uw manier van leren beschrijft, dan geeft u het cijfer 4. Een antwoord
dat het minst uw manier van leren beschrijft, geeft u het cijfer 1. Vul het
cijfer altijd in voor het antwoord.
Let op, U moet dus aan iedere antwoord een waarde toekennen
variërend van 1 t/m 4.
(zie onderstaand voorbeeld)
Vraag
1

Ik hou van;

Kolom 1 (CE)

2

mijn leerlingen
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Kolom 2 (WO)

1

mijn auto

Kolom 3 (AB)

4

lesgeven

Kolom 4 (AE)

3

de Rismethode
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Vraag

Kolom 1 (CE)

Kolom 2 (WO)

Kolom 3 (AB)

Kolom 4 (AE)

1

Als ik leer;

wil ik op mijn
gevoel afgaan.

wil ik kijken en
luisteren

wil ik nadenken
over ideeën

wil ik dingen
doen

2

Ik leer het
beste wanneer
ik;

op mijn intuïtie
af ga

luister en oplet

vertrouw op
logisch denken

iets gedaan
moet krijgen

3

Wanneer ik
bezig ben met
leren;

heb ik sterke
emoties en
reacties

ben ik rustig en
gereserveerd

wil ik dingen
beredeneren

ben ik
verantwoordelijk

4

Ik leer door;

te voelen

te kijken

te denken

te doen

5

Als ik leer;

sta ik open
voor nieuwe
ervaringen

bekijk ik alle
kanten van de
zaak

wil ik dingen
dieper
analyseren

probeer ik
dingen uit

6

Wanneer ik
leer;

ben ik gevoelig

ben ik
beschouwend

denk ik logisch
na

ben ik actief

7

Ik leer het best
van;

persoonlijke
relaties

observeren

verstandelijke
theorieën

uitproberen en
oefenen

8

Als ik leer;

voel ik me
persoonlijk
betrokken

denk ik goed
na voordat ik
iets doe

houd ik van
theoretisch
redeneren

wil ik resultaten
zien

9

Ik leer het
beste als ik;

vertrouw op
wat ik voel

vertrouw op
wat ik zie en
hoor

vertrouw op
mijn ideeën

ideeën zelf kan
uitproberen

10 Wanneer ik
leer;

gedraag ik mij
zeer open

gedraag ik mij
gereserveerd

gedraag ik mij
doordacht

voel ik me
verantwoordelijk

11 Als ik leer;

ben ik zeer
betrokken

houd ik ervan
te observeren

houd ik ervan
te evalueren

wil ik actief
bezig zijn.

12 Ik leer het best
als ik;

open sta voor
nieuwe dingen

voorzichtig ben

ideeën kan
analyseren

praktisch te
werk kan gaan

Totalen per kolom
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Diagram 1
De vier kolommen waarvan u zojuist de totaalscores heeft uitgerekend,
zijn gerelateerd aan de vier fasen van de leercyclus:
• Kolom 1 CE = Concreet Ervaren
• Kolom 2 WO = Waarnemen en overdenken
• Kolom 3 AB = Abstracte Begripsvorming
• Kolom 4 AE = Actief Experimenteren
Geef in het onderstaande diagram uw scores weer op de bijbehorende
assen doormiddel van een punt. Verbindt vervolgens de punten met
elkaar.
De vorm van de figuur die ontstaat, zegt iets over de wijze waarop u
zelf leert.
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Diagram 2
Breng uw scores van de verschillende kolommen over naar de
onderstaande formules.
Let op, de berekende waarde kan negatief zijn.
Kolom 3 (AB)

-

Kolom 1 (CE)

=
=

AB - CE

Kolom 4 (AE)

-

Kolom 2 (WO)

=
=

AE – WO

In het onderstaande diagram stellen de vier kwadranten de vier
leerstijlen of leertypes voor: de doener, de dromer, de denker en de
beslisser.
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•

Door uw scores op de beide assen te plaatsen en
vervolgens het verbindingspunt te tekenen, kunt u zien
welke leestijl bij U overheerst.

•

Een positieve score op de AB/CE schaal geeft aan dat
uw stijl meer abstract is.

•

Een negatieve score op de AB/CE schaal geeft aan dat
uw stijl meer concreet is.

•

Een positieve score op de AE/WO schaal geeft aan dat
uw stijl meer actief is.

•

Een negatieve score op de AE/WO schaal geeft aan dat
uw stijl meer passief is.
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