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LEERSTIJLEN VAN KOLB
Mensen verschillen in de wijze waarop ze leren. David 
Kolb beschrijft het leerproces aan de hand van twee 
dimensies: 
1. de manier waarop we informatie opnemen 

(concreet vs. abstract) 
2. de manier waarop we de informatie verwerken 

(reflexief vs. actief).

Deze indeling geeft vier leeroriëntaties, ofwel fases in 
een leerproces:

Volgens Kolb doorloopt men idealiter al deze fases 
tijdens de leercyclus en zet men in elke fase de nodige 
leervaardigheden evenwichtig in. In de praktijk laten 
mensen een voorkeur zien voor een bepaalde oriëntatie. 
Vaardigheden die bij de voorkeur-oriëntatie(s) horen, 
ontwikkelen zich sterker dan overige leervaardigheden. 
Deze vaardigheden bepalen dan ook iemands leerstijl.

De Leerstijlen vragenlijst is de iScreen adaptatie van de 
bekende leerstijlenlijst van Kolb. De vragenlijst meet de 
mate waarin de vier leeroriëntaties bij iemand aanwezig 
zijn.

De combinatie van de leeroriëntaties biedt zicht op de 
leerstijlen: Doener, Beslisser, Denker, Bezinner.

DOEL
De vragenlijst is inzetbaar voor persoonlijke 
ontwikkeling, begeleiding en bij studie- en 
loopbaanadvies.

DOELGROEP EN NORMEN 
De vragenlijst is geschikt voor kinderen vanaf c.a. 15 jaar 
en voor volwassenen, met een opleidingsniveau vanaf 
vmbo t/m universitair niveau. 
Bij deze vragenlijst worden – net als bij de originele 
vragenlijst van Kolb – de scores niet genormeerd. 

AFNAME
De vragenlijst bestaat uit 80 stellingen en wordt online 
afgenomen en gescoord via het iScreen testsysteem. 
De vragenlijst heeft geen tijdslimiet; de afname duurt 
ongeveer 10 minuten. De vragen zien er als volgt uit:

RESULTATEN
Ruwe scores op de vier oriëntaties worden gelijkmatig 
verdeeld op de schaal van 1 t/m 9. De scores worden 
niet genormeerd. 
De scores op de vier oriëntaties worden vervolgens 
geplot in een leerstijlen grafiek. Hier zijn de leerstijlen uit 
te lezen. 
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ACHTERGROND 
Op basis van zijn onderzoeken identificeert Kolb 
vier type leerstijlen. Elke leerstijl representeert een 
samenhang tussen een leeroriëntatie uit de dimensie 
‘opnemen van informatie’ (concreet ervaren vs. 
verkennen vanuit theorie) en uit de dimensie ‘verwerken 
van informatie’ (waarnemen en overdenken vs. actief 
experimenteren), die samen een kwadrant vormen in het 
leermodel van Kolb.

Leerstijlen zijn het resultaat van keuzes die mensen 
maken bij het opdoen van ervaringen (Kolb, 1984). 
Mensen verwerven daardoor een voorkeursgedrag 
om op een eigen manier met opgaven om te gaan. 
De mate waarin zij daarbij nadruk leggen op het 
concreet, affectief waarnemen en ervaren of op het 
abstract, cognitief (ver)kennen verschilt en is persoonlijk. 
Hetzelfde geldt voor de mate waarin mensen informatie 
verwerken via het actief handelen en experimenteren 
en/of via reflectie transformeren. Volgens Kolb zijn 
mensen geneigd om vooral die leerstijl te ontwikkelen 
waar ze toch al sterk in zijn. Men leert dan ook het 
snelste als de materiaalvorm en de methodiek bij zijn /
haar leerstijl aansluiten.

Doeners 
gaan graag resultaatgericht te werk, zijn praktisch 
ingesteld en willen het geleerde direct in de praktijk 
brengen. Zij zijn open van geest, niet sceptisch en 
daardoor snel enthousiast over alles wat nieuw is; leren 
doen zij door veel te oefenen en met vallen en opstaan.
Doeners zijn over het algemeen gebaat bij training en 
opleiding.

Beslissers
proberen graag ideeën, theorieën en technieken uit 
om te zien of ze werken in de praktijk, zoeken nieuwe 
ideeën uit en nemen de eerste beste gelegenheid om 
met de toepassing te experimenteren. Zij zijn praktisch 
ingesteld, staan met beide benen op de grond, hebben 
een voorkeur voor praktische besluiten en ze lossen 
graag problemen op.
Beslissers kiezen graag voor zelfontwikkeling.

Denkers 
zijn sterk in het bedenken van theoretische modellen 
en oplossingen, nemen graag afstand om ervaringen 
te overwegen en vanuit alle hoeken te bekijken. Bij 
voorkeur verzamelen ze gegevens, zowel uit eerste 
hand als van anderen en herkauwen ze graag grondig, 
voordat ze een conclusie trekken. Zij zijn rationeel 
ingesteld en benaderen problemen consequent logisch.
Bij denkers past coaching goed als ontwikkelmethode.

Bezinners 
leren door ervaring en observatie, zijn in staat om 
situaties vanuit verschillende perspectieven te 
beschouwen en verbanden te zien naar hun dagelijkse 
werkpraktijk. 
Voor bezinners is on-the-job ontwikkeling een passende 
ontwikkelmethode.
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