
Wat past bij mij?

Wat past niet bij mij?

Wat is de Leervoorkeuren voor Leerlingen

Mensen leren op heel verschillende manieren. De een leert veel van samenwerken, de ander wil graag een stappenplan 
en weer een ander wil graag zelf ontdekken. Wanneer je weet hoe jij graag leert, kun je daar wat mee doen! Je kunt 
bijvoorbeeld jouw leerkracht vertellen op welke manier jij je opdrachten graag wil uitvoeren. 

ontdekken

kunst afkijken

kennis verwerven

participeren

oefenen

Jij kijkt graag mee met anderen op school en vooral ook in het echte leven: hoe doen zij het, wat werkt goed en wat kun jij hier van leren? 
Het werkt voor jou als iemand iets voordoet, dan kun jij er zo mee verder. Je kunt snel werken en omgaan met spanning. Oefenen gaat 
voor jou te langzaam, ook houd je niet van lange gesprekken. Je leert liever door te doen. 

Jij gaat niet zomaar aan de slag. Hierdoor heb je misschien meer tijd nodig dan anderen. Je vindt het prettig om te werken volgens een 
plan of regels. Het past bij jou om zeker te weten dat iets klopt, fouten maken vind je vervelend. Je zoekt graag dingen op via internet, 
tijdschriften of boeken. Je luistert graag naar iemand die er veel vanaf weet. 

Werken in een groepje past bij jou. Bijvoorbeeld samen een opdracht maken of overleggen hoe iets het beste kan. Je vindt het prettig om 
verschillende ideeën te horen, daar leer je van. Zo ontdek je, tijdens het gesprek, jouw eigen mening. Je vindt het belangrijk dat iedereen 
meewerkt, naar elkaar luistert en dat je elkaar kunt vertrouwen. 

Jij vindt het belangrijk dat er iemand is die jou helpt bij het leren. Je vindt het leuk om nieuwe dingen uit te proberen en te oefenen. 
Daarbij wil je graag vragen kunnen stellen, fouten mogen maken en bespreken wat goed en minder goed gaat. Leren vind jij lastig als je 
teveel tegelijk moet doen. 

Op dit blad kun je zien wat jouw 
leervoorkeurenprofiel is. In de grafiek zie je 5 
balken. De balk die het meest naar rechts staat, 
laat zien welke manier van leren het meest bij 
jouw past. Hoe kleiner de balken, hoe minder die 
manier bij jouw past. Heb je balken naar links? Die 
laten zien wat niet bij jouw past. Op die manier 
wil jij liever niet leren.
Wil je meer weten over jouw profiel en over het 
profiel van anderen? Kijk dan naar de uitleg en de 
opdrachten in het werkboek!

Leeswijzer

Als ontdekker probeer je graag nieuwe dingen uit en bedenk je creatieve oplossingen. Je begint graag op je eigen manier en als er iets fout 
gaat, leer je daar van. Er zijn veel dingen die jij interessant vindt, soms is het daardoor moeilijk om te kiezen. Je leert het liefst zonder 
plan, je wilt zelf ontdekken.
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