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Leerstijlen van Kolb 

Naast verschillen in onze voorkeur voor visuele of auditieve informatie kunnen we ook 
verschillen in onze manier van denken. Sommigen denken meer met hun verstand (digitaal 
ingesteld) anderen denken meer met hun gevoel (kinesthetisch ingesteld). Op basis van dit 
gegeven heeft David Kolb vier verschillende leertypes neergezet: 

De dromer bezint zich eerst op een probleem. Hij observeert anderen, kijkt hoe zij een 
probleem aanpakken en reflecteert hierop. Pas daarna gaat hij zelf aan de slag. De dromer 
kan iets van veel verschillende kanten bekijken en ziet daardoor veel mogelijke 
oplossingen. Nadeel is dat een dromer soms wel traag kan zijn in zijn reacties. 

De doener houdt van experimenteren. Hij lost problemen op door iets uit te proberen en 
te kijken wat dat oplevert. Doeners kunnen zich goed aanpassen aan nieuwe situaties. In 
tegenstelling tot dromers zijn doeners juist van de snelle acties. Een dromer en een 
doener hebben dan ook vaak moeite om samen te werken. 

De denker is goed in logisch denken en redeneren. Hij probeert algemene regels te 
ontdekken en leert het liefst uit boeken. Denkers zijn op zoek naar logische ideeën en 
vinden het minder belangrijk of een idee ook praktisch uitvoerbaar is. 

De beslisser plant een taak en voert die uit. Stap voor stap werkt hij naar een oplossing. 
Hij benadert problemen technisch. Beslissers kunnen zich niet zo goed aanpassen aan 
nieuwe situaties en werken minder graag met menselijk problemen.  

Het is voor de leerlingen belangrijk om te weten hoe dit bij hen zit. Zijn ze dromers, 
doeners, denkers of beslissers? Op werkblad 8 is de sheet met de leerstijlen van Kolb 
afgedrukt. Laat de leerlingen hierop omcirkelen waar hun voorkeur ligt qua leren. Daarna 
kunnen ze het schema uitknippen en in hun portfolio plakken.  

  



Hoogbegaafd Uitgedaagd Voorbeeldpagina Effectief leren leren 

Werkblad 8 

Naam leerling: 

Datum: 

 

De vier leertypen van Kolb 

Welke type past bij jou?  
Omcirkel deze  en plak vervolgens deze illustratie op je leerlingprofiel  
 

 

 

 


