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Deze masterproef is (ten dele) tot stand gekomen in de periode dat het hoger onderwijs 

onderhevig was aan een lockdown en beschermende maatregelen ter voorkoming van de 

verspreiding van het COVID-19 virus. Het proces van opmaak, de verzameling van gegevens, 

de onderzoeksmethoden en/of andere wetenschappelijke werkzaamheden die ermee gepaard 

gaan, zijn niet altijd op reguliere wijze kunnen verlopen. De lezer dient met deze context 

rekening te houden bij het lezen van deze masterproef en eventueel ook indien sommige 

resultaten of conclusies zouden worden overgenomen.   
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Abstract 

De workshop RECHT-vaardig, aangeboden door het BELvue museum, laat leerlingen uit de 

tweede en derde graad secundair onderwijs kennismaken met de Belgische correctionele 

rechtbank. In het eerste dagdeel observeren ze een correctionele zitting, op basis waarvan ze in 

het tweede dagdeel een rollenspel uitvoeren. Deze ervaringsgerichte workshop wordt al 

verschillende jaren aangeboden door het museum, maar er is weinig geweten over de 

tevredenheid van de deelnemers en dus de kwaliteit van de workshop. Iedere deelnemer ervaart 

de workshop op een andere manier, hetgeen beïnvloed wordt door de individuele leerstijl van 

de deelnemer. Volgens de leerstijlentheorie van Kolb bestaan er vier leerstijlen, namelijk de 

doener, de beschouwer, de denker en de dromer. Iedere leerstijl prefereert een andere manier 

voor het vatten en verwerken van de sociale realiteit. Via een enquête werden 42 leerlingen die 

deelnamen aan de workshop tussen 1 april en 27 mei 2022 bevraagd over hun tevredenheid 

over de twee opdrachten, op basis van vier items (congruentie, duidelijkheid, authenticiteit en 

moeilijkheid). In een tweede deel werd gepeild naar de individuele leerstijl van de leerling aan 

de hand van veertig stellingen. Uit de resultaten blijkt dat de gemiddelde leerling tevreden is 

over de workshop. Wanneer we de tevredenheid in verband brengen met de individuele leerstijl 

merken we op dat de leerlingen die zich het meest identificeren met de doener ontevreden zijn 

over de workshop. De leerlingen die de beslissende leerstijl prefereren, zijn het meest tevreden. 

Door bewust, actief en evenwichtig in te zetten op de verschillende leerstijlen binnen een 

workshop, is het mogelijk om het leerproces te stimuleren. 
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Voorwoord 

In wat voor u ligt heb ik getracht om de kennis en kunde die ik binnen de educatieve master 

aan de Vrije Universiteit Brussel heb verworven, samen te brengen in één finaal onderzoek. 

Deze masterproef onderzoekt de tevredenheid van leerlingen die deelnemen aan de workshop 

RECHT-vaardig, ontwikkeld door het BELvue museum, in relatie tot hun persoonlijke leerstijl.  

Het idee voor deze masterproef is tot stand gekomen na het raadplegen van de databank van de 

Wetenschapswinkel. Het thema van het BELvue museum sprak me meteen aan en wist op een 

natuurlijke manier mijn twee interessegebieden met elkaar te verbinden, namelijk criminologie 

en onderwijs. Na enkele keren de koppen bij elkaar te hebben gestoken en mezelf te verdiepen 

in ervaringsgericht leren, koos ik ervoor om aan de slag te gaan met de leerstijlen volgens Kolb. 

De manier waarop Kolb naar het individueel leerproces van leerlingen kijkt, heeft mij bewust 

gemaakt van de grote verschillen tussen leerlingen. Die grote diversiteit heeft onvermijdelijk 

een impact gehad op mijn onderwijspraktijk en leek me ook voor een educatieve organisatie als 

het BELvue museum een waardevolle invalshoek. 

Graag wil ik hier van de gelegenheid gebruikmaken om enkele mensen te bedanken die mij 

hebben geholpen bij de totstandkoming van deze masterproef. In eerste instantie wil ik mijn 

promotor, Prof. dr. Joost Vaesen, bedanken voor het kritische oog en de heldere inzichten die 

me hebben geholpen om “wat verder te kijken dan mijn neus lang is”. Verder wens ik mijn 

contactpersonen bij het BELvue museum te bedanken voor hun geduld en hulp. Bedankt aan 

An Lavens en Asmaa Helalouch om mij wegwijs te maken binnen de workshop RECHT-

vaardig en leerkrachten aan te spreken om deel te nemen aan het onderzoek. Ook wil ik Floor 

Keersmaekers bedanken, als contactpersoon bij de Wetenschapswinkel aan de VUB, voor haar 

ondersteuning doorheen het ganse proces. Het was een ontzettend fijne samenwerking! Ook 

Djiwo Weenas, mijn waardevolle collega, verdient een dankwoordje omdat hij me de bomen 

door het statistiekbos heeft getoond. Tot slot gaat mijn dank ook uit naar mijn respondenten en 

naar de leerkrachten die de tijd hebben willen vrijmaken om mijn enquête in te vullen.  

Ik wens de lezer van deze masterproef een boeiende en verhelderende tijd. 

 

Pia Struyf 

Mechelen, 10 juni 2022  
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1. Inleiding 

Sinds 2012 biedt het BELvue museum de workshop RECHT-vaardig aan waarbij leerlingen 

van de tweede en derde graad secundair onderwijs uit alle studierichtingen en onderwijsvormen 

kennismaken met het Belgische juridische systeem (BELvue.be). In het nieuwe Vlaamse 

decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair 

onderwijs (verder: Vlaams decreet onderwijsdoelen) staat burgerschapseducatie centraal 

binnen de nieuwe sleutelcompetenties. Het is dan ook op die sleutelcompetentie dat de 

workshop tracht in te spelen door de leerlingen kennis te laten maken met de Belgische 

rechtsstaat. Via een bezoek aan een correctionele rechtbank wordt die kennis tot leven gewekt. 

Het blijft in de literatuur echter onduidelijk of activiteiten op locatie, zoals in dit geval de 

rechtbank, werkelijk een duurzaam effect hebben op de burgerschapsvorming van de leerlingen 

(Geboers et al., 2013). 

De workshop RECHT-vaardig is zeer sterk gericht op ervaringsgericht leren waarbij concrete 

ervaringen en reflectie centraal staan (Kolb, 1984). Ervaringsgericht leren (cf. experiential 

learning) biedt leerlingen een authentieke leermogelijkheid die zowel kan plaatsvinden in 

formele als informele leeromgevingen en de interesse, kennis en motivatie van de leerlingen in 

het bestudeerde onderwerp kan vergroten (Andre et al., 2017; Behrendt & Franklin, 2014). 

Schoolexcursies, zoals de workshop RECHT-vaardig van het BELvue museum, bieden dan ook 

een mooie opportuniteit voor leerlingen om deze specifieke ervaringen op te doen en 

ondergedompeld te worden in verschillende aspecten van de samenleving. Omdat excursies 

plaatsvinden buiten de schoolmuren, kunnen we stellen dat ze een holistische en 

multidisciplinaire praktijk zijn waarbij perfect vakoverschrijdend gewerkt kan worden (Bentsen 

& Søndergaard Jensen, 2012).  

Schoolexcursies, en bij uitbreiding ervaringsgericht leren, zijn vaak ervaringen buiten de 

comfortzone van leerlingen omwille van het exceptionele en unieke karakter ervan. Het is dan 

ook vanzelfsprekend dat iedere leerling dergelijke uitstappen op een andere manier ervaart 

(Hefferan et al., 2002). Volgens Kolb (1984) speelt echter ook de individuele leerstijl van de 

leerling een belangrijke rol bij ervaringsgericht leren. Initieel identificeerde Kolb vier leerstijlen 

die, afhankelijk van persoonlijke ervaringen van de leerling, zoals genen, omgeving en 

interesse, toegepast worden in een leercontext. Volgens hem hanteren leerlingen een specifieke 

leerstijl die hun voorkeur draagt, maar kunnen ze op zeer flexibele wijze ook andere leerstijlen 

implementeren wanneer de situatie dat vereist en de lerende hier voldoende in onderlegd is. 
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Door het optimaal integreren van de vier leerstijlen, zo zegt Kolb, kan een lerende maximaal 

leren (Coffield et al., 2004; Kolb et al., 2001). Meer recent bracht Kolb de Learning Style 

Inventory 4.0 (LSI 4.0) uit die in totaal negen leerstijlen identificeert (Kolb & Kolb, 2013). De 

negen leerstijlen zijn een verfijnde weergave van de klassieke theorie en het meetinstrument 

houdt rekening met de flexibiliteit van het leerproces.  

Het BELvue museum biedt jaarlijks gemiddeld 200 workshops aan en nemen op jaarbasis 

gemiddeld 4000 leerlingen mee, maar tot op heden is er niets geweten over hoe leerlingen de 

workshop RECHT-vaardig en het leerproces ervaren enerzijds en hoe de workshop tegemoet 

komt aan de verschillende leerstijlen anderzijds. Toch dienen musea, tentoonstellingen en 

workshops optimaal tegemoet te komen aan de behoeften van een divers publiek en bij eenieder 

het leerproces dienen te stimuleren (Chang, 2006). Kennis over de verschillende leerstijlen 

daagt uit om op een meer gedifferentieerde manier de lespraktijk vorm te geven. Idealiter 

voldoet de workshop dan ook aan de noden en behoeften van alle leerlingen, ongeacht de 

leerstijl die zij hanteren. Door de leerstijlen te onderzoeken die leerlingen prefereren en dit te 

combineren met de tevredenheid over de workshop, is het mogelijk om de workshop te 

evalueren en te optimaliseren door het formuleren van aanbevelingen. Hierbij staat het 

stimuleren van het leerproces van de leerlingen centraal. 

Dit onderzoek tracht een antwoord te formuleren op de volgende onderzoeksvragen: 

1. In welke mate zijn de leerlingen die deelnemen tevreden over de workshop RECHT-

vaardig, aangeboden door het BELvue museum? 

2. In hoeverre is er een verband tussen de individuele leerstijl van de deelnemende 

leerlingen en hun tevredenheid over de workshop RECHT-vaardig? 

3. Op welke manier kan de workshop beter tegemoetkomen aan de verschillende 

leerstijlen? 

In wat volgt wordt de casus van de workshop RECHT-vaardig in meer detail besproken, waarna 

overgaan wordt naar de theoretische kaders waarbinnen het onderzoek zich situeert, namelijk 

het ervaringsgericht leren en de leerstijlen volgens Kolb. Daarna wordt de methodologie van 

het onderzoek gedetailleerd besproken, om nadien over te gaan tot de bespreking van de 

resultaten. De conclusie formuleert praktijkgerichte aanbevelingen om het aanbod van het 

BELvue museum optimaal aansluiting te laten vinden bij de noden van de leerlingen.   
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2. RECHT-vaardig als burgerschapseducatie 

Om een beter zicht te krijgen op de casus die in dit onderzoek centraal staat, wordt de workshop 

RECHT-vaardig in het volgende deel besproken via de kwaliteitscriteria voor externe 

aanbieders van burgerschapseducatie (Eidhof, 2019). 

Het BELvue museum organiseert als externe partner diverse tentoonstellingen en workshops 

voor scholen over het democratische België. Met de workshop RECHT-vaardig streeft het 

museum drie belangrijke leerdoelstellingen na, namelijk “(1) de leerlingen laten kennismaken 

met het Belgische rechtssysteem met de nadruk op de correctionele rechtbank van eerste 

aanleg; (2) de leerlingen kunnen zich verplaatsen in de huid van de actoren door middel van 

een rollenspel en (3) de leerlingen kennen het verloop van een proces” (BELvue museum, 

2021, p. 1). Het is duidelijk dat hiermee zowel cognitieve als sociale vaardigheden op de 

voorgrond treden, dewelke aansluiting vinden bij de visie op burgerschapseducatie zoals 

geformuleerd in het Vlaams decreet onderwijsdoelen. Ze richten zich hiervoor op zowel een 

concrete ervaring als het actief ontwikkelen van burgerschapscompetenties.  

Om deze leerdoelstellingen te kunnen behalen, zet de workshop in op verschillende activerende 

werkvormen en werd ze ontwikkeld op basis van de leertheorie van Kolb (An Lavens, 

persoonlijke communicatie, 7 juni 2022). De leerlingen doorlopen tijdens de workshop 

namelijk de vier fasen van leren (zie infra), voelen, kijken, denken en doen (zie Figuur 1). In 

de voormiddag maken de leerlingen kennis met justitie in de praktijk door een zitting van de 

correctionele rechtbank bij te wonen (voelen en kijken). Om hen te sturen in het leerproces 

maken de leerlingen gebruik van een werkblaadje met vragen die ze dienen te beantwoorden 

via observaties (verder: observatieopdracht). Hierna krijgen de leerlingen de mogelijkheid om 

één of meerdere van de aanwezige actoren te spreken (bv. advocaat, voorzitter). In de namiddag 

passen de leerlingen de theoretische kennis toe via een rollenspel. Iedere leerling krijgt een rol 

toebedeeld (voorzitter, procureur des Konings, advocaat, burgerlijke partij, beklaagde) en dient 

een dossier in te studeren ter voorbereiding van de zitting (denken). Na een gedegen 

voorbereiding voeren de leerlingen het rollenspel uit in een correctionele zittingszaal waarbij 

ze zich optimaal dienen in te leven in de rol en de nodige pleidooien op zich nemen (doen).  



 10 

 

Figuur 1. Leercyclus gebaseerd op Kolb (1984) 

Door de leerlingen te ontvangen op één van de Belgische rechtbanken (voor Vlaanderen zijn 

dat de rechtbanken van Brussel (Nederlandstalige rechtbank), Brugge, Hasselt, Leuven, 

Mechelen en Oudenaarde), haalt het BELvue museum het leerproces buiten de muren van de 

school en ontdekken de leerlingen op een ervaringsgerichte manier de sociale realiteit van 

justitie. Door een levensechte correctionele zitting te volgen, kunnen we spreken van een 

leerproces in de natuurlijke sociale setting, namelijk de rechtbank. Leerlingen krijgen de kans 

om de verschillende actoren te observeren in hun sociale werkelijkheid en leren op die manier 

niet enkel cognitieve vaardigheden aan, maar ook sociale en affectieve vaardigheden.  

De programmabegeleiders die de klasgroepen begeleiden tijdens de workshop dienen goed met 

jongeren te kunnen omgaan, debatten te kunnen leiden en reflectie te stimuleren. Ze moeten 

een grondig inzicht hebben in de rechtsstaat en zich flexibel opstellen om om te kunnen gaan 

met onverwachte situaties (An Lavens, persoonlijke communicatie, 7 juni 2022). 

Naar aanleiding van de coronacrisis was het voor het BELvue museum niet mogelijk om de 

workshop te laten doorgaan, waardoor zij een digitaal alternatief hebben ontwikkeld. Daarnaast 

ontwikkelde het museum ook een versie voor de jongere leerlingen (derde graad lager onderwijs 

en eerste graad secundair onderwijs), RECHT-vaardig Junior. Beide alternatieven van RECHT-

vaardig blijven buiten beschouwing in dit onderzoek.  
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3. De theorie van Kolb 

In de jaren ‘70 ontwikkelde David Kolb één van de meest invloedrijke modellen aangaande 

leerstijlen, de Kolb Learning Style Inventory (KLSI). Hij merkte op dat iedere leerling een 

persoonlijke voorkeur heeft voor bepaalde leeractiviteiten, zoals concrete oefeningen, 

leerboeken of theoretische lessen. Volgens Kolb is een leerstijl geen vast kenmerk van een 

individu, maar een voorkeur die flexibel kan worden toegepast naargelang de situatie. Ondanks 

deze flexibiliteit van individuen, merkt Kolb op dat ieder individu één specifieke leerstijl 

prefereert en dat die voorkeur stabiel blijft doorheen de tijd (Kolb, 2000). Kolb differentieert 

initieel vier leerstijlen, namelijk beschouwer (diverging/reflector), denker 

(assimilating/theorist), beslisser (converging/pragmatist) en doener (accomodating/activist), 

die ieders binnen een ander kwadrant van de leercyclus vallen (zie infra) (Coffield et al., 2004). 

In navolging baseerden vele onderzoekers zich op het model van Kolb en adapteerden de 

leerstijlen op verschillende manieren (bv. Allinson & Hayes, 1996; Honey & Mumford, 2000; 

McCarthy, 1990).  

3.1. Ervaringsgericht leren 

Aangezien de KLSI zijn oorsprong vindt in de Experiential Learning Theory (ELT) van Kolb 

(1984), is het belangrijk om hier kort bij stil te staan. Zo definieert Kolb (1984, p. 41) leren als: 

“the process whereby knowledge is created through the transformation of experience. 

Knowledge results from the combination of grasping experience and transforming it.” De 

theorie is geïnspireerd op de constructivistische visie op leren (Kolb & Kolb, 2005). 

Volgens ELT is een leerproces pas effectief als de lerende in staat is om de vier fasen van de 

leercyclus te doorlopen (Coffield et al., 2004). Hiermee legt hij vooral de nadruk op het 

leerproces in plaats van het leerresultaat (Hoogstraat & Vels Heijn, 2006). De vier fasen worden 

uiteengezet op twee assen, waarbinnen lerenden doorheen de tijd een voorkeur ontwikkelen 

(zie Figuur 2). De voorkeur van het individu op iedere dimensie resulteert in een leerstijl, dat 

zich in één van de kwadranten van de matrix bevindt. De verticale dimensie stelt twee manieren 

voorop voor het vatten van ervaringen, zijnde het ervaren en begrijpen. De concrete ervaring 

(CE) is direct en specifiek voor de context waarin we ons bevinden. Het abstract 

contextualiseren (AC) daarentegen is veralgemenend en kan worden toegepast in verschillende 

contexten. De horizontale dimensie stelt twee manieren voorop voor het omzetten van 

ervaringen, dewelke kunnen plaatsvinden op een interne dan wel een externe manier. Het 
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reflectief observeren (RO) stelt ons in staat om na te denken over de betekenis en implicaties 

van de ervaring. Het actief experimenteren (AE) daarentegen maakt het ons mogelijk om een 

concrete beslissing te nemen en actie te ondernemen. 

ELT wordt gekenmerkt door acht belangrijke inzichten (Kolb & Kolb, 2018): 

1. Leren is een steeds terugkerende cyclus en geen lineair proces. Het is een constante 

interactie tussen het individu en diens interne processen enerzijds en de omgeving 

anderzijds.  

2. Ervaringen zijn cruciaal om te kunnen leren en versterken elkaar doorheen het proces. 

Pas als een lerende een concrete ervaring heeft opgedaan, kunnen de volgende fasen 

van het leerproces gestart worden. Nieuwe ervaringen zorgen er ook voor dat de lerende 

oude kennis moet bijstellen. Rollenspelen worden hierbij als een duidelijk voorbeeld 

beschouwd om de lerende een concrete ervaring te bezorgen (cf. observatieopdracht en 

rollenspel binnen de workshop RECHT-vaardig).  

3. De hersenen zijn ontworpen voor ervaringsgericht leren en bevatten specifieke gebieden 

die betrokken zijn bij de vier leerfasen.  

4. De tegengestelde polen van de cyclus zijn een voorwaarde om te kunnen leren.   

5. Leerstijlen zijn verschillende manieren om de leercyclus te doorlopen en worden 

bepaald door de individuele voorkeur van de lerende per dimensie. Concreet bepaalt een 

leerstijl op welke plaats in de leercyclus de lerende het leerproces start. 

6. Flexibiliteit van de lerende is nodig om de gehele cyclus te doorlopen en de effectiviteit 

van het leerproces te verhogen.  

7. De stijl van de lesgever is even dynamisch als het leerproces zelf, waardoor lerenden 

gestimuleerd worden om de vier fasen van de cyclus te doorlopen.  

8. De leercyclus kan de basis vormen voor een holistische en authentieke evaluatie, 

waarbij de lerende de kennis en vaardigheden toont binnen de eigen leefomgeving. 
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Figuur 2. Leercyclus gebaseerd op Kolb (1984) 

3.2. Van vier leerstijlen 

Doorheen de jaren ontwikkelde Kolb verschillende versies van de Learning Style Inventory 

(KLSI) (Coffield et al., 2004; Kolb & Kolb, 2013). De tool werd ontworpen met het oog op 

twee doelstellingen, namelijk (1) als educatief instrument om individuen een inzicht te geven 

in het leerproces en hun unieke manier van leren en (2) als onderzoeksinstrument voor 

onderzoek naar ELT en de kenmerken van de individuele leerstijlen (Kolb & Kolb, 2013). De 

tool benadrukt het flexibele karakter van leerstijlen, waarbij het belangrijk is te spreken over 

een ‘geprefereerde leerstijl’.  

Een leerstijl definieert Kolb (1981, p. 290) als volgt: “Learning styles represent preferences 

for one mode of adaptation over the others; but these preferences do not operate to the 

exclusion of other adaptive modes and will vary from time to time and situation to situation.” 

Hij differentieert in eerste instantie vier leerstijlen die steeds gesitueerd kunnen worden op één 

uiterste van de twee dimensie van de leercyclus (zie Figuur 2) (Kolb, 2000). Hij benadrukt dat 

er dient rekening gehouden te worden met de bestaande diversiteit van leerstijlen in een 

lespraktijk (Kaldeway, 2004). De vier leerstijlen moeten bediend en uitgedaagd worden om alle 

leerlingen aan te spreken. Hieronder worden de belangrijkste kenmerken van de vier leerstijlen 

besproken (Coffield et al., 2004; Kazu, 2009; Kolb & Kolb, 2005). 
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De beschouwer (diverging style; reflector) 

De beschouwer bevindt zich rechtsbovenaan in de matrix en heeft een voorkeur voor concrete 

ervaringen en reflectieve observatie. Deze lerenden passen zich aan door concrete situaties 

vanuit verschillende perspectieven te observeren en informatie vanuit verschillende hoeken te 

verzamelen. Ze construeren hun ideeën geduldig, objectief en zorgvuldig tijdens het leerproces 

en werken graag in groep. Ze vermijden echter actie, maar zijn zich wel bewust van de eigen 

gevoelens en zijn eerder mensgericht. Daarnaast zijn ze erg fantasierijk en hebben een brede 

interesse in diverse thematieken. Ze geven de voorkeur aan persoonlijke feedback bij het maken 

van taken tijdens een leerproces.  

De denker (assimilating style; theorist) 

De denker bevindt zich rechtsonderaan in de matrix en heeft een voorkeur voor abstracte 

conceptualisering en reflectieve observatie. Deze lerenden zijn sterk in het creëren van 

conceptuele modellen en het vatten van abstracte concepten en ideeën vanuit een inductieve 

praktijk. Ze kunnen een veelheid aan informatie makkelijk tot de essentie herleiden en 

samenbrengen op een logische manier. Ideeën moeten eerder logisch zijn dan praktisch. Ze 

geven de voorkeur aan voordrachten, leesmateriaal en analytische modellen om te leren. 

De beslisser (converging style; pragmatist) 

De beslisser bevindt zich linksonderaan in de matrix en heeft een sterke voorkeur voor abstracte 

conceptualisering en actief experimenteren. Deze lerenden zijn zeer probleemoplossend en 

geven dan ook de voorkeur aan technische taken en problemen in plaats van interpersoonlijke 

zaken. Ze nemen in eerste instantie het geheel waar, waarna ze zich focussen op de 

verschillende delen om het probleem op te lossen. Beslissers zijn eerder beheerst en geven de 

voorkeur aan praktische experimenten in een laboratoriumsetting tijdens het leerproces.  

De doener (accomodating style; activist) 

De doener bevindt zich linksbovenaan in de matrix en heeft een sterke voorkeur voor concrete 

ervaringen en actief experimenteren. Deze lerenden zijn sterk in het plannen en uitvoeren van 

beslissingen en passen zich makkelijk aan wanneer de situatie dit vereist. Ze zijn steeds actief 

op zoek naar nieuwe ervaringen en lossen problemen op een intuïtieve manier op. Doeners zijn 

mensgericht, maar komen snel over als ongeduldig. Tijdens het leerproces geven ze de voorkeur 

aan samenwerken met anderen waarbij ze focussen op het uitproberen van verschillende 

oplossingen voor het probleem.  
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3.3. Naar negen leerstijlen1 

In 2011 voerde Kolb een grote wijziging door aan het instrument en ontwikkelde de Kolb 

Learning Style Inventory 4.0 (Kolb & Kolb, 2013). De vier initiële leerstijlen werden verfijnd 

tot negen leerstijlen, waardoor de lerende een gedetailleerder en persoonlijker resultaat kan 

bekomen. Daarnaast werd de flexibiliteit van de lerende mee in rekening genomen, waarbij een 

onderscheid gemaakt wordt tussen de dominante leerstijl en de leerstijlen die de lerende 

hanteert in verschillende situaties. Verder werd er ingezet op een persoonlijk rapport waarin de 

lerende kan lezen hoe het eigen leerproces te optimaliseren. Tot slot werden ook de 

betrouwbaarheid en validiteit van het meetinstrument verbeterd. Omwille van de complexiteit 

van de KLSI 4.0 werd in dit onderzoek gekozen voor een vereenvoudigde versie van het 

meetinstrument (zie infra). De negen leerstijlen worden hieronder kort besproken en 

gevisualiseerd in Figuur 3.  

 

Figuur 3. Negen leerstijlen gebaseerd op Kolb & Kolb (2005) 

De ervarende stijl 

Lerenden die de ervarende stijl hanteren, zijn betrokken, warm en intuïtief. Zij excelleren in 

teamverband en vinden het belangrijk om vertrouwensbanden op te bouwen met anderen. De 

communicatie met anderen verloopt zeer persoonlijk en er is ruimte om gevoelens te uiten.   

 
1 De verschillende stijlen worden geformuleerd als bijvoeglijk naamwoord waarmee de dynamische aard van 

de leerstijlen wordt beklemtoond. Concreet wil dit zeggen dat we er niet van uit gaan dat een persoon een 

“dromer” is, maar wel dat deze een voorkeur heeft voor de verbeeldende stijl.  
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De verbeeldende stijl 

De verbeeldende stijl is sterk gericht op het bedenken van nieuwe, creatieve ideeën op lange 

termijn. Deze lerenden zijn empathisch, hulpvaardig en betrouwbaar en zijn steeds op zoek naar 

de mening van anderen.  

De reflecterende stijl  

Reflecterende types zijn geduldig, zorgvuldig en ruimdenkend. Ze zijn zelf eerder gereserveerd 

en kunnen met veel aandacht luisteren naar de mening van anderen. Om tot beslissingen te 

komen, verzamelen lerenden met een reflecterende stijl alle mogelijke informatie, waarna ze 

een analyse maken van de mogelijk onderliggende problemen, dewelke ze vanuit verschillende 

perspectieven proberen te benaderen.  

De analyserende stijl 

Lerenden die een analyserende stijl hanteren zijn methodisch, gestructureerd en zorgvuldig. Ze 

zijn sterk in het maken van planningen en het integreren van verschillende informatiebronnen. 

Ze kijken met een kritische blik naar een situatie en gebruiken theorieën en modellen om de 

situatie te verklaren.  

De denkende stijl 

Lerenden die de denkende stijl prefereren zijn sceptisch, gestructureerd en controlerend van 

aard. Ze maken veelal gebruik van kwantificeerbare informatie om hun logische argumentatie 

op te bouwen. Ze zijn sterk in het communiceren van ideeën en het nemen van objectieve 

beslissingen.  

De beslissende stijl 

Beslissende types zijn realistisch, verantwoordelijk en direct. Ze kunnen zich goed focussen op 

één doel en vinden praktische oplossingen voor problemen. Hun communicatiestijl is duidelijk, 

transparant en efficiënt. 

De handelende stijl 

Lerenden met een voorkeur voor de handelende stijl zijn punctueel, assertief, doelgericht en 

moedig. Ze zijn in staat om tegen de deadline met een oplossing te komen, ook als de middelen 

ertoe schaars zijn. Ze communiceren dynamisch en spelen kort op de bal. Ze kunnen 

commanderend overkomen bij anderen.   
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De initiërende stijl 

De initiërende stijl kenmerkt zich door spontane reacties op ideeën. Wanneer een idee faalt, 

halen deze lerenden hun schouders op en gaan ongestoord verder. Zij kunnen zich makkelijk 

aanpassen aan de situatie en zijn inspirerend voor anderen.  

De balancerende stijl 

Lerenden die een balancerende stijl prefereren, zijn in staat om de uitersten van de twee assen 

toe te passen tijdens een leerproces. Ze kunnen makkelijk blinde vlekken identificeren en 

bruggen bouwen tussen mensen. Ze zijn vindingrijk en kunnen de juiste prioriteiten stellen. 

3.4. Kritieken op Kolb2 

Doorheen de jaren kwam er kritiek dat de betrouwbaarheid van de KLSI beduidend laag ligt 

omwille van het flexibele karakter van de leerstijlen (Coffield et al., 2004; Freedman & Stumpf, 

1978). Wanneer de test bij dezelfde groep opnieuw werd afgenomen (test-retest technique), kon 

men vaststellen dat veel respondenten plots een andere leerstijl prefereerden (de percentages 

variëren per onderzoek) en de uitkomsten te variabel waren (Coffield et al., 2004).  

Ook de validiteit wordt door meerdere auteurs in twijfel getrokken, maar de literatuur blijft 

hierover in onenigheid (Coffield et al., 2004). De grootste kritiek op de validiteit van de KLSI 

werd gegeven door De Ciantis en Kirton (1996). Zij opperen dat het meetinstrument drie 

verschillende niveaus tegelijk meet, namelijk stijl, niveau en proces, waardoor de validiteit in 

het gedrang komt. Zij geven aan dat: “each stage can be accomplished in a range of styles and 

in a range of levels” (p. 817), waarbij het proces verwijst naar de manier waarop de lerende de 

leercyclus doorloopt, het niveau verwijst naar hoe goed een lerende een bepaalde leerstijl kan 

toepassen en de stijl verwijst naar hoe de verschillende leerstijlen door de lerende worden 

toegepast.  

Het is dan ook belangrijk om de theorie van Kolb met de nodige voorzichtigheid te benaderen 

en oog te hebben voor de mogelijke tekortkomingen van het meetinstrument. Desalniettemin 

geeft het een interessante kijk op het leerproces van lerenden en kan het instrument toegepast 

worden in verschillende situaties en onderzoeken.  

 
2 Voor een gedetailleerd overzicht van de kritieken op de KLSI verwijst de auteur naar Coffield et al. (2004, p. 64-

69). 
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3.5. Leerstijlen binnen een museumcontext 

In 2006 pasten Hoogstraat en Vels Heijn de leerstijlen van Kolb toe op een museale context. 

Zij gaan ervan uit dat een museum steeds een educatieve functie heeft en een tentoonstelling 

afgestemd moet zijn op toeschouwers die binnen de vier leerstijlen bewegen. Een 

tentoonstelling moet namelijk een waardevolle ervaring zijn voor alle bezoekers (Chang, 2006). 

Op die manier kunnen toeschouwers tot een leerproces gestimuleerd worden. Hierbij houden 

ze rekening met drie aspecten van een tentoonstelling (dewelke zeker ook van toepassing zijn 

op een presentatie of workshop), namelijk (1) de inhoud en informatievoorziening, (2) de 

attitude van de bezoeker en (3) de sfeer en vormgeving. Hiertoe ontwikkelden ze een model dat 

gebruikt kan worden bij het maken van een tentoonstelling (of in dit geval een workshop) (zie 

Figuur 4). 

 
Figuur 4. Leerstijlen binnen een museale context (Hoogstraat & Vels Heijn, 2006, p. 35) 

De inhoud en informatievoorziening worden gesitueerd op de verticale as (concrete ervaring 

versus abstract conceptualiseren) en duidt op de objectiviteit, dan wel de subjectiviteit van de 

informatie. Bezoekers die zich eerder situeren aan de bovenkant van de matrix (doener en 

dromer), hechten meer belang aan subjectieve informatie. Beslissers en denkers, die zich 

onderaan de matrix situeren, hebben meer interesse in objectieve informatie. 
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De attitude van de bezoeker wordt gesitueerd op de horizontale as (actief experimenteren versus 

reflectief observeren) en duidt op de manier waarop de informatie verwerkt wordt. Bezoekers 

die zich aan de linkerkant van de matrix bevinden (doener en beslisser), zijn eerder extern 

gericht en zoeken naar de best mogelijke oplossing. Daar waar de dromer en denker, die zich 

aan de rechterkant van de matrix bevinden, eerder intern gericht zijn en op zoek zijn naar de 

feitelijke waarheid.  

De sfeer en vormgeving combineren de beide dimensies van de matrix. Afhankelijk van deze 

combinatie (en dus de corresponderende leerstijl) zal de bezoeker zich meer kunnen vinden in 

een bepaalde activiteit. De doener zal zich meer aangesproken voelen tot hands-on activiteiten 

waarbij de eigen ervaring voorop staat. De dromer zal liever reflecteren over de eigen 

ervaringen. De denker is sterk in het analyseren van informatie op een theoretisch niveau. De 

beslisser ten slotte vraagt ook om hand-on activiteiten en wil daarbij graag theorieën uittesten 

in de praktijk.  

Per leerstijl identificeerden Hoogstraat en Vels Heijn (2006) verschillende aspecten die de 

tevredenheid van bezoekers over een tentoonstelling verbeterde. Op basis van deze tabellen (zie 

Bijlage 1), kan een museum bepalen of de tentoonstelling (of presentatie of workshop) 

voldoende aansluiting vindt bij de vier leerstijlen.   
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4. Methodologie 

Om een antwoord te kunnen formuleren op de centrale onderzoeksvragen van deze masterproef 

werd ervoor gekozen om een kwantitatieve onderzoeksmethode te hanteren.  

4.1. Steekproefmethode en participanten 

Deze studie werd uitgevoerd via een Nederlandstalige online leerlingenbevraging waarin (1) 

demografische kenmerken, (2) de tevredenheid over de workshop en (3) de individuele leerstijl 

van de leerling bevraagd werden via het softwareprogramma Qualtrics. Respondenten kregen 

toegang tot de gestandaardiseerde vragenlijst via een link die de coördinator van het BELvue 

museum aan de verantwoordelijke leerkracht bezorgde. Er werd bewust gekozen voor een 

online enquête omdat dit een snelle en efficiënte manier is om een groot aantal respondenten te 

bevragen (Baarda et al., 2017).  

De data voor dit onderzoek werden tussen 1 april en 27 mei 2022 verzameld. De onderzochte 

populatie voor dit onderzoek betreffen de Nederlandstalige leerlingen uit het secundair 

onderwijs die deelnemen aan de workshop RECHT-vaardig georganiseerd in Vlaanderen door 

het BELvue museum. Omwille van praktische redenen werd geopteerd voor een 

gelegenheidssteekproef (cf. selecte steekproef) waarbij enkel de leerlingen van de deelnemende 

klassen (lees: de klassen waarbij de verantwoordelijke leerkracht ingaat op het 

deelnameverzoek), participeerden aan het onderzoek.  

In totaal namen acht klasgroepen deel aan de workshop RECHT-vaardig tussen 1 april en 27 

mei 2022, wat neerkomt op 148 deelnemende leerlingen. Van deze groep openden in totaal 43 

leerlingen de vragenlijst, wat overeenkomt met 29%. Bijkomend werd één respondent 

verwijderd omdat die de vragenlijst niet heeft ingevuld. De uiteindelijk gerealiseerde steekproef 

omvat 42 respondenten, wat overeenkomt met een participatiegraad van 28,4%. 

De sociodemografische samenstelling van de gerealiseerde steekproef wordt weergegeven in 

Tabel 1, waarbij we een duidelijke oververtegenwoordiging van vrouwelijke leerlingen kunnen 

vaststellen (66,7% vrouw tegenover 33,3% man). In de steekproef ontbreken gegevens over 

leerlingen die in het KSO en het BSO les volgen, waardoor het onderzoek geen uitspraken kan 

doen over deze leerlingengroepen.  
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Tabel 1. Beschrijving van de steekproef (N=42) 

Variabele n (valide %) 

Geslacht  

Vrouw 28 (66,7%) 

Man 14 (33,3%) 

Anders 0  

Geboortejaar  

2001 1 (2,4%) 

2002 3 (7,1%) 

2003 6 (14,3%) 

2004 23 (54,8%) 

2005 9 (21,4%) 

Leerjaar  

4e middelbaar 0 

5e middelbaar 10 (23,8%) 

6e middelbaar 28 (66,7%) 

7e middelbaar 4 (9,5%) 

Onderwijsvorm  

KSO 0 

ASO 21 (48,8%) 

BSO 0 

TSO 16 (38,1%) 

BuSO 5 (11,9%) 

4.2. Meetinstrument 

Tevredenheidsmeting 

De tevredenheid van de leerlingen over de workshop RECHT-vaardig werd opgedeeld in twee 

vragensets. In de eerste vragenset werd de tevredenheid over de observatieopdracht (zie supra) 

bevraagd aan de hand van achttien items. In de tweede vragenset werd de tevredenheid over het 

rollenspel (zie supra) bevraagd aan de hand van negentien items. Deze items werden gebaseerd 

op de Vragenlijst Leerlingenpercepties van authentieke toetstaken (van Boxtel et al., 2017). De 

items werden toegepast op de specifieke opdracht die de leerlingen dienden te beoordelen, 

waardoor de twee vragensets een verschillend aantal items beoordelen.  

De items peilen naar vier categorieën, zijnde (1) congruentie, (2) authenticiteit, (3) 

duidelijkheid en (4) moeilijkheid van de opdracht. Ieder item diende door de leerling 
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beoordeeld te worden op een vijf-punten Likert schaal (1 = helemaal oneens; 5 = helemaal 

eens).  

Bevraging leerstijlen 

De individuele leerstijl van de respondent werd bevraagd aan de hand van 40 stellingen, 

gebaseerd op de Kolb Learning Style Questionnaire (Kolb & Kolb, 2013). Om de vragenlijst 

voor de respondenten behapbaar te houden en non-respons te verminderen, werd besloten om 

de initiële 80 stellingen terug te brengen tot 40 stellingen, dewelke werden vertaald van het 

Engels naar het Nederlands. Respondenten dienden per stelling een dichotoom antwoord te 

geven (0 = dit past niet bij mij; 1 = dit past wel bij mij).  

4.3. Data-analyse 

De analyse werd uitgevoerd met SPSS (versie 28.0.1.0). In eerste instantie werden 

frequentietabellen gemaakt (mediaan, minimum en maximum) voor de tevredenheid van de 

leerlingen in het algemeen (geen onderscheid tussen de verschillende leerstijlen). In tweede 

instantie werden bivariate lineaire regressieanalyses uitgevoerd om de samenhang tussen de 

individuele leerstijl van de leerlingen en hun tevredenheid over de workshop, opgedeeld in vier 

categorieën (congruentie, duidelijkheid, authenticiteit en moeilijkheid), te onderzoeken. 

Concreet wil dit zeggen dat er een aparte lineaire regressieanalyse werd uitgevoerd voor alle 

afhankelijke en onafhankelijke variabelen. De nodige hercodering van variabelen werd 

uitgevoerd. 

Een negatieve waarde wijst op een negatief verband tussen de leerstijl en de tevredenheid. 

Concreet wil dit zeggen dat leerlingen die zich identificeren met de bepaalde leerstijl minder 

tevreden waren over de workshop of over een bepaald aspect van de workshop. Een positieve 

waarde daarentegen wijst op een positief verband tussen de leerstijl en de tevredenheid, waarbij 

leerlingen die zich identificeren met de bepaalde leerstijl tevreden waren over de workshop of 

een bepaald aspect ervan. De resultaten van de lineaire regressieanalyse worden in het volgende 

hoofdstuk uitgebreid besproken.  

4.4. Methodologische en ethische reflecties 

Betrouwbaarheid en validiteit 
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Voorheen werd al vermeld dat de betrouwbaarheid van de KLSI relatief laag ligt omwille van 

het flexibele karakter van leerstijlen. Het is dan ook in dit onderzoek aannemelijk dat de 

betrouwbaarheid in vraag gesteld kan worden en dat de resultaten eveneens afhankelijk zijn van 

externe variabelen (bv. de manier waarop de stellingen werden vertaald, de manier waarop de 

leerkracht de enquête heeft ingeleid). Het is daarnaast ook mogelijk dat voornamelijk de meest 

gemotiveerde leerlingen deelnamen aan de enquête, wat zou betekenen dat de minder 

gemotiveerde leerlingen niet in rekening kunnen worden genomen.  

Om de interne validiteit van het onderzoek zoveel mogelijk te garanderen, werd gewerkt met 

twee reeds bestaande meetinstrumenten (zie supra). De externe validiteit ligt binnen dit 

onderzoek eveneens laag omwille van de lage responsgraad, waardoor de resultaten niet te 

veralgemenen zijn naar de volledige onderzoekspopulatie (Baarda et al., 2017). Zo zijn er 

verschillende leerlingengroepen die niet deelnamen aan de enquête (zoals leerlingen uit het 

BSO en KSO), waardoor ook de uitspraken niet over de verschillende groepen heen 

veralgemeend kunnen worden. Concreet wil dit zeggen dat het onderzoek uitsluitend uitspraken 

kan doen over de groep leerlingen die daadwerkelijk heeft deelgenomen aan de enquête.  

Passieve informed consent en vrijwilligheid 

Aangezien de deelnemende leerlingen binnen het secundair onderwijs zitten, werd ervoor 

gekozen om een passieve informed consent naar de ouders te richten via het online leerplatform 

van de school (bv. Smartschool). Via deze informed consent werden de ouders voor de start van 

de enquête op de hoogte gesteld van het doel van het onderzoek en de rol die hun kind hierin 

zou spelen. De onderzoeker ging uit van het akkoord van de ouders, hoewel de ouders 

uitdrukkelijk de mogelijkheid hadden om verdere vragen te richten aan de onderzoeker of de 

deelname van het kind te weigeren. Gedurende de dataverzameling nam geen enkele ouder 

contact op met de onderzoeker. 

Deze passieve vorm van toestemming, dewelke gericht is naar de ouders en niet naar de 

leerlingen, kan echter wel de vrijwilligheid van de respondenten in vraag stellen. 

Desalniettemin werd aan de start van de enquête nogmaals het doel van de bevraging gekaderd 

en had de leerling alsnog de mogelijkheid om de enquête niet (volledig) in te vullen. Het is 

tevens ook belangrijk om de impact van de aanwezigheid van de leerkracht in rekening te 

nemen, waarbij aan de leerkrachten gevraagd werd om tijdens de klaspraktijk een half uur tijd 

vrij te maken voor de enquête. In dat opzicht werd er vanuit de leerkracht de verwachting 

gesteld naar de leerlingen toe om de enquête in te vullen.  



 24 

5. Resultaten 

5.1. Algemene tevredenheid 

De algemene tevredenheid van de leerlingen over de workshop RECHT-vaardig wordt 

geïllustreerd via Tabel 2. We kunnen opmerken dat de tevredenheid over de workshop goed is, 

waarbij de mediaan ligt op 3,54 op de vijf-punten Likert schaal. De leerlingen geven aan net 

iets meer tevreden te zijn over de observatieopdracht in vergelijking met het rollenspel (resp. 

mediaan van 3,67 en 3,47). De vier categorieën van tevredenheid (wanneer gemeten voor de 

observatieopdracht en het rollenspel samen), zijnde congruentie, duidelijkheid, authenticiteit 

en moeilijkheid (omgevormd), blijken in dezelfde lijn te liggen als de algemene tevredenheid. 

In totaal scoren de leerlingen de moeilijkheid van de workshop het laagst, wat wil zeggen dat 

de opdrachten als relatief moeilijk worden beschouwd. De leerlingen zijn het meest tevreden 

over de duidelijkheid van de gegeven opdrachten.  

Tabel 2. Algemene tevredenheid leerlingen (N=42) 

 Mediaan Minimum Maximum 

Algemene tevredenheid 3,54 1,81 4,89 

Observatieopdracht 3,67 2,11 5,00 

Rollenspel 3,47 1,53 4,79 

Congruentie 3,57 2,29 5,00 

Duidelijkheid 3,80 1,60 5,00 

Authenticiteit 3,71 1,71 4,71 

Moeilijkheid (omvormen) 3,00 1,67 5,00 

5.2. Tevredenheid in relatie tot leerstijl 

De resultaten van de bivariate lineaire regressie worden weergegeven in Tabel 3. De tabel geeft 

een indruk van de resultaten van de bivariate lineaire regressie per leerstijl in combinatie met 

de algemene tevredenheid, de tevredenheid over de observatieopdracht en het rollenspel en de 

tevredenheid over de congruentie, duidelijkheid, authenticiteit en moeilijkheid van de 

workshop (resultaten voor observatieopdracht en rollenspel gecombineerd). Voor ieder item 

van tevredenheid wordt de ongestandaardiseerde (B) en de gestandaardiseerde 

richtingscoëfficiënt (Beta) weergegeven, waarbij enkel op basis van de gestandaardiseerde 

richtingscoëfficiënt een vergelijking over de leerstijlen heen gemaakt kan worden. De 

ongestandaardiseerde richtingscoëfficiënt geeft louter de richting van het verband aan. 



 25 

Aangezien de steekproef binnen dit onderzoek klein is, is het niet mogelijk om de resultaten te 

veralgemenen naar de populatie. De resultaten dienen dus met de nodige voorzichtigheid 

geïnterpreteerd te worden.  

Uit Tabel 3 kan opgemaakt worden dat de leerlingen die zich het meest identificeren met de 

doener het minst tevreden zijn over de workshop, daar waar de leerlingen die zich het meest 

identificeren met de beslisser het meest tevreden zijn. De leerlingen die zich het meest 

identificeren met de beschouwer of de denker, zijn over het algemeen tevreden over de 

workshop. Om meer zicht te krijgen op de gedetailleerde resultaten per leerstijl, zullen 

hieronder de resultaten apart besproken worden.  

Wanneer we kijken naar de leerlingen die zich het meest identificeren met de leerstijl van de 

doener, merken we op dat zij het minst tevreden zijn over de workshop. Op meerdere items 

scoren zij negatief, wat wil zeggen dat zij niet tevreden zijn. Het gaat hierbij over alle items 

met uitzondering van de congruentie en de authenticiteit van de workshop. Toch kunnen we 

opmerken dat, in vergelijking met de overige leerstijlen, ook de doener het laagst scoort op 

authenticiteit (Beta=0,065). We kunnen hieruit opmaken dat de workshop RECHT-vaardig het 

minst tegemoetkomt aan de behoeften van de leerlingen die zich het meest identificeren met de 

leerstijl van de doener. Deze vaststelling staat echter in schril contrast met de hypothese die op 

basis van de theorie zou kunnen worden opgeworpen. Aangezien de doener uitgedaagd wordt 

door concrete acties, spanning, crisis, competitie en afwisseling (Hoogstraat & Vels Heijn, 

2006, p. 39), zou het rollenspel een hoge waardering van deze groep moeten krijgen. Een 

verklaring voor de ontevredenheid over deze opdracht kan op basis van de verzamelde data niet 

geformuleerd worden.  

Leerlingen die hoger scoren voor de leestijl van de beschouwer scoren op de meeste items 

positief, wat aangeeft dat zij veelal tevreden zijn over de workshop. Echter rapporteren zij een 

lage tevredenheid over de observatieopdracht en de congruentie van de workshop, waarover zij 

het minst tevreden zijn in vergelijking met de andere leerstijlen (Beta=-0,264). Verder scoren 

zij nergens opmerkelijk hoger op items dan de andere leerstijlen, waardoor zij in de 

middenmoot vallen in vergelijking met de drie andere leerstijlen. Op basis van de theorie 

kunnen we de hypothese opwerpen dat leerlingen die de voorkeur geven aan een beschouwende 

leerstijl tevreden zijn over de workshop aangezien zij veel belang hechten aan opdrachten 

waarbij het voorstellingsvermogen en de fantasie worden geprikkeld en verschillende 

invalshoeken worden geaccentueerd. Deze hypothese ligt met andere woorden in lijn met de 

resultaten.  
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Tabel 3. Bivariate lineaire regressie: Resultaten per leerstijl 

                           Leerstijl 

Tevredenheid 

Doener Beschouwer Denker Beslisser 

Algemeen 

B 

Beta 

 

-0,007 

-0,029 

 

0,014 

0,054 

 

0,022 

0,096 

 

0,130* 

0,397 

Observatieopdracht 

B 

Beta 

 

-0,007 

-0,031 

 

-0,002 

-0,008 

 

0,003 

0,011 

 

0,119* 

0,367 

Rollenspel 

B 

Beta 

 

-0,006 

-0,025 

 

0,028 

0,103 

 

0,041 

0,161 

 

0,141* 

0,393 

Congruentie 

B 

Beta 

 

0,003 

0,009 

 

-0,089 

-0,264 

 

-0,022 

-0,071 

 

0,061 

0,139 

Duidelijkheid 

B 

Beta 

 

-0,030 

-0,108 

 

0,067 

0,222 

 

0,056 

0,198 

 

0,153* 

0,386 

Authenticiteit 

B 

Beta 

 

0,016 

0,065 

 

0,032 

0,119 

 

0,046 

0,183 

 

0,161** 

0,454 

Moeilijkheid (omvormen) 

B 

Beta 

 

-0,032 

-0,088 

 

0,000 

-0,001 

 

-0,037 

-0,100 

 

0,102 

0,197 

*Sign. p <.050  

**Sign. p <.010 

B = ongestandaardiseerde richtingscoëfficiënt  

Beta = gestandaardiseerde richtingscoëfficiënt 

 

De leerlingen die hoger scoren voor de denker scoren over het algemeen goed wat betreft de 

tevredenheid, met uitzondering van de congruentie en de moeilijkheid van de workshop. 

Concreet wil dit zeggen dat leerlingen die hoog scoren voor de denker, de opdrachten moeilijker 

vinden dan de leerlingen die hoog scoren voor één van de andere leerstijlen. Het feit dat 

leerlingen die een voorkeur hebben voor de denkende leerstijl theoretische kaders en modellen 

verkiezen binnen hun leerproces, evenals veel achtergrondinformatie, kan een mogelijke 

verklaring zijn voor de mindere tevredenheid op dit item aangezien dit binnen de beide 

opdrachten tijdens de workshop weinig aan bod komt.  
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De enige significante resultaten die we binnen het onderzoek kunnen vaststellen, hebben 

betrekking op de leerlingen die zich het meest identificeren met de beslisser. Het is duidelijk 

dat deze leerlingen over alle items heen het meest tevreden zijn over de workshop. Alle 

resultaten zijn significant, met uitzondering van de congruentie en de moeilijkheid van de 

workshop. Ook voor deze laatste twee items ligt de tevredenheid hoog. We kunnen stellen dat 

de workshop RECHT-vaardig het meest tegemoet weet te komen aan de behoeften van de 

leerlingen die zich het meest identificeren met de beslisser. Wanneer we kijken naar de theorie, 

kunnen we stellen dat deze leerlingen vanuit de workshop de nodige handvaten toegereikt 

krijgen om probleemoplossend te werken en de theoretische kaders concreet toe te passen in de 

praktijk.  

6. Conclusie 

Via een online enquête werden 42 leerlingen bevraagd over hun tevredenheid over de workshop 

RECHT-vaardig die het BELvue museum aanbiedt. De enquête polste eveneens naar de 

persoonlijke leerstijl van de leerling, die volgens Kolb worden opgedeeld in vier leerstijlen, 

zijnde de doener, beschouwer, denker en beslisser. Op basis van de resultaten was het mogelijk 

om een antwoord te formuleren op de eerste twee onderzoeksvragen van deze masterproef. De 

derde onderzoeksvraag, die peilt naar mogelijke aanbevelingen voor het museum om meer 

tegemoet te komen aan de behoeften van de verschillende leerstijlen, wordt hieronder 

beantwoord via de nodige wetenschappelijke literatuur.  

6.1. De kernboodschap 

We kunnen stellen dat de deelnemende leerlingen over het algemeen tevreden zijn over de 

workshop RECHT-vaardig. De resultaten tonen aan dat ze voornamelijk tevreden zijn over de 

observatieopdracht en de duidelijkheid van de workshop. De deelnemende leerlingen 

beschouwen de workshop als relatief moeilijk, al hoeft dit in de evaluatie van de workshop niet 

als problematisch te worden aanschouwd.  

Ondanks de vaststelling dat de gemiddelde leerling tevreden is over de workshop, merken we 

op dat één van de vier leerstijlen niet tevreden is over de workshop, zijnde de leerlingen die 

zich het meest identificeren met de doener. De leerlingen die zich identificeren met de beslisser 

zijn daarentegen het meest tevreden over de workshop, waarbij we significante resultaten 

kunnen vaststellen. De leerlingen die zich identificeren met de beschouwer en de denker zijn 

over het algemeen tevreden met de workshop, zonder opmerkelijke uitschieters in de resultaten. 
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We kunnen hieruit concluderen dat de workshop RECHT-vaardig, op basis van de evaluaties 

van de deelnemende leerlingen, het meest aansluit bij de behoeften van leerlingen die de 

beslissende leerstijl prefereren. Aan de behoeften van de leerlingen die zich het meest 

identificeren met de doener, wordt volgens deze leerlingen te weinig tegemoetgekomen in de 

workshop.  

6.2. Aanbevelingen 

Deze masterproef tracht naast het meten van de tevredenheid van de deelnemende leerlingen in 

relatie tot hun persoonlijke leerstijl ook aanbevelingen te formuleren om de workshop RECHT-

vaardig meer te laten aansluiten bij de behoeften van deze verschillende leerstijlen. Uit het 

onderzoek van Hoogstraat en Vels Heijn (2006) blijkt dat het implementeren van de 

leerstijlentheorie van Kolb in een museum verschillende menselijke, praktische en zakelijke 

barrières kent. Ze geven echter ook aan dat, wanneer een aspect van een tentoonstelling (of in 

dit geval een workshop) ontwikkeld werd met het oog op een bepaalde leerstijl, alle bezoekers 

dit aspect het hoogst waardeerden (ongeacht de eigen leerstijl). Hieruit kan opgemaakt worden 

dat het bewust inzetten op de verschillende leerstijlen binnen een workshop leidt tot meer 

tevredenheid bij de deelnemers. Het is daarbij belangrijk om binnen de workshop bewust in te 

zetten op de leercyclus van Kolb en de concrete leermomenten op te bouwen vanuit die cyclus 

(Kolb & Kolb, 2018). 

Aangezien de enquête enkel peilde naar de algemene tevredenheid over de twee opdrachten 

verbonden aan de workshop op basis van vier categorieën, is het niet mogelijk om uitspraken 

te doen over de concrete behoeften van deze leerlingen, noch over de concrete werkpunten van 

de workshop. De aanbevelingen worden geformuleerd op basis van de resultaten en de 

wetenschappelijke literatuur over leerstijlen (bv. zie Bijlage 1) (Hoogstraat & Vels Heijn, 2006; 

Kolb & Kolb, 2018). Om de aanbevelingen overzichtelijk en beknopt te houden, zal per leerstijl 

één aanbeveling worden geformuleerd, nadat enkele algemene aandachtspunten worden 

vermeld. Verder wordt ook stilgestaan bij mogelijke suggesties voor vervolgonderzoek binnen 

dit thema.  

Enkele algemene aandachtspunten 

• Daag leerlingen uit door hen actief aan de slag te laten gaan met de leerstof en creëer 

een veilige omgeving waar falen een optie is. Dit wil concreet zeggen dat er aan de start 

van iedere workshop met een nieuwe groep tijd genomen moet worden om deze veilige 



 29 

context te bewerkstelligen. Uiteraard speelt hierbij ook de klasdynamiek een belangrijke 

rol en is ze moeilijk te veranderen door de programmabegeleider van het BELvue 

museum.  

• Ontwerp de workshop op basis van de leercyclus van Kolb waarbij actief, bewust en 

evenwichtig ingezet wordt op de verschillende leerstijlen en diens specifieke behoeften 

(zie infra). Bied met andere woorden de full experience aan. 

• Zet in op debriefing voor de leerkracht na de workshop door hiervoor materiaal te 

ontwerpen. Dit is een belangrijk moment van reflectie en stimuleert de verdere 

leercyclus van de leerlingen. Het is bijvoorbeeld aangeraden om een huiswerkopdracht 

of klasopdracht te ontwikkelen dewelke aangeboden wordt aan de leerkracht om na de 

workshop uit te voeren.  

De doener 

De doener prefereert een combinatie van informatiedragers, zoals tekst, beeld, audio en 

computer. Om deze leerstijl te prikkelen, wordt aangeraden om in te zetten op audio- en 

beeldmateriaal ter aanvulling van de tekstuele instructies (bv. dossier rollenspel). Zo zou het 

een mogelijkheid kunnen zijn om de verklaring van het slachtoffer en/of de verdachte in een 

kort filmpje op te nemen en af te spelen tijdens de voorbereidingen van het rollenspel.  

De beschouwer 

De beschouwer beschikt graag over een veelheid aan informatie dat verschillende invalshoeken 

belicht. Om dit te stimuleren kan er in de opdrachtenbundels die tijdens de workshop aan de 

leerlingen worden uitgedeeld een duidelijk visueel onderscheid gemaakt worden tussen de 

hoofdzaken en uitdiepende informatie (zowel voor de observatieopdracht als het rollenspel). 

Leerlingen die graag meer weten over een bepaald aspect, kunnen de bijhorende kaders lezen 

tijdens of na de workshop.  

De denker 

De denker vertrekt graag vanuit theoretische kennis en hecht veel belang aan de mening van 

experten. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, is het mogelijk om de rechter die aanwezig 

is tijdens het rollenspel op het einde haar eigen standpunt over de zaak te laten schetsen waarbij 

extra aandacht gaat naar de argumentatie van het oordeel. Op die manier krijgen de leerlingen 

die een denkende leerstijl prefereren een inzicht in de redenering van een expert en kunnen op 

basis daarvan het eigen denkproces verrijken.   
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De beslisser 

Aangezien een beslisser graag beslissingen neemt, kan het een toegevoegde waarde voor de 

workshop zijn om de leerlingen aan het einde van het rollenspel zelf over schuld of onschuld te 

laten beslissen via een digitale stemming (bv. PollEverywhere, Wooclap, etc.). Op die manier 

worden alle leerlingen, maar voornamelijk de beslissers, aangezet tot het innemen van een 

standpunt op basis van de argumenten die tijdens de pleidooien werden opgeworpen.  

Tips voor verder onderzoek 

Omwille van de beperkte responsgraad binnen huidig onderzoek, lijkt het aangewezen om het 

onderzoek op grotere schaal te herhalen en bijkomende elementen te bevragen. Aangezien het 

onderzoek enkel een antwoord heeft kunnen formuleren op hoe tevreden de deelnemende 

leerlingen zijn over de workshop RECHT-vaardig, is het niet mogelijk om uitspraken te doen 

over de concrete aspecten waarover leerlingen wel of niet tevreden zijn en aan welke behoeften 

wel of niet wordt voldaan. In vervolgonderzoek kan bijvoorbeeld de focus liggen op het 

kwalitatief bevragen van de mening van leerlingen om op basis daarvan verdere 

praktijkaanbevelingen te formuleren. Ook zou het nuttig zijn om een volledige analyse te maken 

van de materialen en activiteiten die momenteel worden aangeboden binnen de workshop in 

relatie tot de verschillende leerstijlen. Op die manier kan nagegaan worden in hoeverre de 

workshop effectief tegemoet komt aan de verschillende leerstijlen en of een onevenwicht hierin 

bestaat en dient aangepakt te worden.  

Het implementeren van de leerstijlentheorie van Kolb binnen een museale context, of meer 

concreet binnen een workshop gericht op secundaire scholieren, is praktisch een hele uitdaging 

maar biedt eveneens mooie kansen om het leerproces van de diverse groep leerlingen te 

stimuleren. De grote diversiteit aan leerlingen zorgt ervoor dat nagedacht dient te worden over 

hoe hun behoeften best kunnen worden beantwoord en hoe iedereen ‘gelijk kan worden 

bediend’.  
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8. Bijlagen 

8.1. Bijlage 1. Checklist voor een tentoonstelling per leerstijl 

Wat maakt een tentoonstelling aantrekkelijk voor … 

De dromer 

Inhoud en informatievoorziening 

o Informatie die antwoord geeft op de vraag ‘waarom wel, waarom niet’, bijvoorbeeld om persoonlijke 

betekenis te kunnen geven of het voorstellingsvermogen te prikkelen. 

o De mogelijkheid om dankzij achtergrondinformatie uit verschillende bronnen, aangeboden op 

verschillende manieren (tekst, beeld, geluid), een beeld te vormen van de verscheidenheid aan 

invalshoeken. 

o Het aanbieden van een subjectieve benadering, bijvoorbeeld door persoonlijke verhalen of poëtische 

en/of fantasierijke teksten. 

o Persoonlijke verhalen die onderdeel zijn van de informatie en die de interesse en sensitiviteit ten 

opzichte van persoonlijke en intermenselijke aspecten voeden. 

Attitude 

o Een wijze van presenteren die uitnodigt tot brainstormen, fantaseren en reflecteren. 

o Uitdagingen en uitnodigingen om zelf onderzoek te doen, waardoor de mogelijkheid tot verdieping 

wordt gecreëerd. 

o Mogelijkheden tot een associatieve en objectgerichte benadering van de presentatie. 

o Ook alleen te kunnen observeren.  

Sfeer en vormgeving 

o Een presentatie gericht op het oproepen van een concrete ervaring, bijvoorbeeld door zien, ruiken, 

voelen of proeven. 

o Een ‘sfeerpresentatie’ die verbeelding en gevoel oproept. 

o Aandacht voor kleur en textuur. 

 
De denker 

Inhoud en informatievoorziening 

o Informatie die antwoord geeft op de vraag ‘wat is het’, om het onderwerp conceptueel te begrijpen. 

o Informatie bestaande uit feiten en begrippen die context geven aan het onderwerp van de presentatie. 

o Informatie die bestaat uit meningen en onderzoeken van experts, waardoor het niveau intellectueel is. 

o De aanwezigheid van achtergrondinformatie en verdiepingsinformatie op abstract niveau en van 

wetenschappelijke aard. 

o Het zichtbaar maken van onderlinge verbanden tussen objecten en deelpresentaties die het de bezoeker 

mogelijk maken de structuur en opbouw van het verhaal te doorgronden. 

Attitude 

o Een presentatie die uitnodigt tot het doen van onderzoek, als intellectuele uitdaging. 
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o Gelegenheid voor theoretische benadering van de presentatie, het analyseren en generaliseren van 

complexe situaties. 

o De mogelijkheid zich te richten op het beleven van schoonheid of de volledigheid van modellen, 

zonder aandacht te hoeven besteden aan menselijke en/of praktische zaken.  

Sfeer en vormgeving 

o Een verhaallijn in de presentatie die duidelijk zichtbaar is in de opzet van de presentatie. 

o Een logische samenhang van de presentatie die goed herkenbaar is. 

o Aandacht voor gevoel voor schoonheid, logica en precisie. 

 
De beslisser 

Inhoud en informatievoorziening 

o Informatie die antwoord geeft op de vraag ‘hoe werkt het’ en kennis die technisch, praktisch, geldig 

en toepasbaar van aard is.  

o De aanwezigheid van een begeleidende gids en/of rondleiding, waarin achtergrondinformatie wordt 

gegeven met kijkopdrachten, zodat de presentatie vanuit kennis en inzicht benaderd wordt. 

o Schema’s en modellen die onderdeel zijn van de informatievoorziening en de praktische vertaling van 

de informatie versterken. 

o Presentatie en situaties, informatie (en vragen) met maar één mogelijk antwoord. 

o Informatie die dusdanig is gestructureerd dat de bezoeker zich kan richten op specifieke problemen.  

Attitude 

o Een presentatie die een duidelijke aansluiting biedt tussen theorie en praktijk, het liefst zo dat de 

bezoeker theorieën en methodes kan uitproberen in de praktijk. 

o Een presentatie die uitnodigt tot het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld in een quiz. 

o Hands-on activiteiten die gericht zijn op probleemoplossend denken, beslissingen nemen en het 

genereren van praktische vertalingen van ideeën. 

Sfeer en vormgeving 

o Een inrichting die efficiënt, zakelijk en functioneel overkomt en een structuur die duidelijk herkenbaar 

is. 

o Een presentatie waarin rekening is gehouden met gevoel voor vorm en hang naar betekenisgeving. 

o Een aankleding die niet afdoet aan de theoretische basis. 

 
De doener 

Inhoud en informatievoorziening 

o Informatievoorziening waarbij het gaat om de vraag ‘wat zou er gebeuren als’, waardoor eigen fantasie 

en voorstellingsvermogen worden geprikkeld. 

o Teksten die kort en bondig zijn, spectaculaire informatie bevatten en levensechte problemen schetsen, 

waarin mensen de hoofdrol spelen. 

o Afwisseling in de informatievoorziening, dus zowel tekst als ook beeld, geluid, video en computer. 

o Informatie die wordt aangeboden via een persoon, bijvoorbeeld in een rondleiding, audio of video.  

Attitude 
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o Een presentatie die uitdaagt om betrokken te worden bij nieuwe ervaringen.  

o Hands-on activiteiten die gericht zijn op kansen zoeken, risico’s nemen en actie. 

o Een presentatie die op een intuïtieve en actieve wijze benaderd kan worden, met ruimte voor de 

persoonlijke ervaring. 

o Presentatie die ook boeiend is voor een bezoeker die geen tijd neemt voor observatie maar een 

intuïtieve en impliciete interesse heeft, gericht op actie, invloed en meesterschap. 

o Mogelijkheid voor de bezoeker om zich in te leven en emotie te voelen.  

Sfeer en vormgeving 

o Een wijze van presenteren gericht op actie en sensatie. 

o Een presentatie die intuïtief te benaderen is. 

o Een wijze van presenteren die volop mogelijkheden geeft tot het opdoen van nieuwe ervaringen.  
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8.2. Bijlage 2. Informed consent ouders/voogden 
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8.3. Bijlage 3. Leerlingenenquête 

Hallo! 
 
Fijn dat je even de tijd neemt om deel te nemen aan deze enquête J 
 
Mijn naam is Pia en ik volg momenteel de educatieve master (dat is eigenlijk de lerarenopleiding) aan de Vrije 
Universiteit Brussel. Samen met het BELvue-museum onderzoek ik de tevredenheid van de leerlingen die de 
workshop RECHT-vaardig volgen. Want we vinden het uiterst belangrijk dat jullie het een leuke en leerrijke 
workshop vinden.  
 
Jij nam onlangs deel aan deze workshop met jouw klas en daarom wil ik je vragen om deze vragenlijst in te vullen. 
Met jouw antwoorden (en die van de andere leerlingen die de workshop volgden) proberen we de workshop te 
verbeteren, zodat deze goed aansluit bij wat jullie nodig hebben.  
 
Het is belangrijk dat je alle vragen goed leest en correct invult. Nee, het is geen toets! Er is dus geen juist of fout 
antwoord. Het is de bedoeling dat jij jouw eigen mening zo correct mogelijk meegeeft, want die mening vinden 
wij super interessant. Alles gebeurt volledig anoniem, wat wil zeggen dat niemand weet welke antwoorden jij hebt 
gegeven. 
 
Ik schat dat deze vragenlijst ongeveer 25 minuten zal duren. Ik heb tussendoor voor wat leuke afwisseling 
gezorgd, zodat je zeker gemotiveerd blijft om de vragenlijst tot aan het einde in te vullen. 
 
Ik wil jou alvast ontzettend hard bedanken! 
 
Groetjes 
Pia 
 

 

 
DEEL I. ALGEMENE GEGEVENS 
 
 
In welk jaar ben je geboren?  
 

o 2001 
o 2002 
o 2003 
o 2004 
o 2005 
o 2006 
o 2007 
o 2008 
o 2009 
o 2010 

 
Wat is jouw geslacht? 
 

o Man 
o Vrouw 
o Anders 

 
In welk leerjaar zit je? 
 

o 4e middelbaar 
o 5e middelbaar 
o 6e middelbaar 
o 7e middelbaar 

 
In welke onderwijsvorm zit je? 
 

o KSO 
o ASO 
o BSO 
o TSO 
o BuSO 
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Klaar voor een eerste leuk intermezzo? 
 
De verdachte tegen de rechter: "Edelachtbare, als u mij de tijd geeft, kan ik zonder problemen aantonen dat 
ik absoluut onschuldig ben!" De rechter reageert: "Goed, dan veroordeel ik u tot twintig jaar, dat moet tijd 
genoeg zijn." 

 
 
DEEL II. TEVREDENHEID WORKSHOP 

 
In de voormiddag heb je in een echte rechtszaal gezeten. Je hebt kunnen zien en horen hoe het er op de 

correctionele rechtbank aan toe gaat en hoe er in België “recht wordt gesproken”. Voor de eerste vragenset 
vragen we jou hoe je deze observatie hebt ervaren en hoe je de bijhorende opdracht vond. Geef aan in hoeverre 

je het eens bent met de volgende stellingen. 
 
  

Stelling 
Hoe (on)eens ben je het? 

Helemaal 
oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

1. Deze observatie-opdracht paste goed bij wat we in 
de lessen leren. 1 2 3 4 5 

2. Met de observatie-opdracht moest ik wat we 
geleerd hebben op een echt maatschappelijk 
vraagstuk toepassen. 

1 2 3 4 5 

3. Ik vond de observatie-opdracht goed te doen. 1 2 3 4 5 

4. Het was duidelijk wat ik voor de observatie-
opdracht moest doen. 1 2 3 4 5 

5. Ik vond de observatie en bijhorende opdracht 
zinnig. 1 2 3 4 5 

6. Ik vond dit een moeilijke opdracht. 1 2 3 4 5 

7. Wat ik in de observatie-opdracht leerde daar heb ik 
ook buiten school wat aan. 1 2 3 4 5 

8. Met deze opdracht kon ik goed laten zien dat ik 
kernconcepten vanuit het recht kan toepassen. 1 2 3 4 5 

9. Het was mij duidelijk wat ik moest begrijpen en 
kunnen om deze observatie-opdracht goed te 
kunnen maken.  

1 2 3 4 5 

10. De observatie-opdracht ging over een belangrijk 
maatschappelijk vraagstuk. 1 2 3 4 5 

11. De observatie-opdracht toetste wat ik in de les heb 
geleerd.  1 2 3 4 5 

12. Ik vond de observatie-opdracht nuttig. 1 2 3 4 5 

13. De observatie-opdracht toetste goed of ik de 
leerstof heb begrepen. 1 2 3 4 5 

14. Ik vond het een lastige opdracht. 1 2 3 4 5 

15. Het was mij vooraf duidelijk waarom we deze 
observatie-opdracht kregen. 1 2 3 4 5 

16. Met de observatie-opdracht kon ik goed laten zien 
dat ik de leerstof kan toepassen. 1 2 3 4 5 

17. Ik begreep het nut van deze opdracht. 1 2 3 4 5 

18. Het was duidelijk wat er van mij werd verwacht. 1 2 3 4 5 
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Omdat je zo goed bezig bent! 

Een man moet voor de rechter komen omdat hij ervan verdacht wordt een juwelier te hebben overvallen. Bij 
gebrek aan bewijzen spreekt de rechter hem vrij. De man vraag na afloop aan de rechter: “Mag ik dan wel de 
juwelen houden?”  

 

In de namiddag kreeg je de opdracht om een rollenspel voor te bereiden en je in te leven in één van de 

deelnemers binnen een rechtszaak (advocaat, openbaar aanklager, beklaagde, …). Daarna mocht je dit 

rollenspel in de rechtszaal uitvoeren. Voor de tweede vragenset vragen we jou hoe je dit rollenspel hebt 

ervaren en wat je ervan vond. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen. 

Stelling 
Hoe (on)eens ben je het? 

Helemaal 
oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

1. Dit rollenspel paste goed bij wat we in de lessen 
leren. 1 2 3 4 5 

2. Met het rollenspel moest ik wat we geleerd hebben 
op een echt maatschappelijk vraagstuk toepassen. 1 2 3 4 5 

3. Ik vond het rollenspel goed te doen. 1 2 3 4 5 

4. Het was duidelijk wat ik voor het rollenspel moest 
kennen/kunnen/doen. 1 2 3 4 5 

5. Ik vond het rollenspel zinnig. 1 2 3 4 5 

6. Ik vond dit een moeilijke opdracht. 1 2 3 4 5 

7. Met dit rollenspel kon ik goed laten zien wat we in 
de lessen leren. 1 2 3 4 5 

8. Wat ik in het rollenspel leerde daar heb ik ook 
buiten school wat aan. 1 2 3 4 5 

9. Met het rollenspel kon ik goed laten zien dat ik 
kernconcepten van het recht kan toepassen. 1 2 3 4 5 

10. Het was mij duidelijk wat ik moest begrijpen en 
kunnen om dit rollenspel goed te kunnen uitvoeren.  1 2 3 4 5 

11. Het rollenspel ging over een belangrijk 
maatschappelijk vraagstuk. 1 2 3 4 5 

12. Het rollenspel toetste wat ik in de les heb geleerd.  1 2 3 4 5 

13. Ik vond het rollenspel nuttig. 1 2 3 4 5 

14. Het rollenspel toetste goed of ik de leerstof heb 
begrepen. 1 2 3 4 5 

15. Ik vond het een lastige opdracht. 1 2 3 4 5 

16. Het was mij vooraf duidelijk waarom we deze 
opdracht kregen. 1 2 3 4 5 

17. Met het rollenspel kon ik goed laten zien dat ik de 
leerstof kan toepassen. 1 2 3 4 5 

18. Ik begreep het nut van deze opdracht. 1 2 3 4 5 

19. Het was duidelijk wat er van mij werd verwacht. 1 2 3 4 5 
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Je bent er bijna! 

 

 

DEEL III. LEERSTIJLEN 
 

Ik ben niet alleen geïnteresseerd in hoe je de workshop vond, maar ook in hoe jij leert. We leren allemaal op 

een andere manier (dat zal je al wel ondervonden hebben zeker?) en dat maakt ook dat iedere leerling deze 

workshop op een andere manier zal beoordelen. Hieronder vind je een hele reeks stellingen. Past deze stellen 

wel of niet bij jou? 

Stelling Helemaal 
eens 

Helemaal 
oneens 

1. Ik doe vaak iets zonder op voorhand na te denken over de mogelijke 
gevolgen.  1 0 

2. Ik los graag problemen op door gebruik te maken van een duidelijk 
stappenplan. 1 0 

3. Ik zeg rechtuit wat ik denk. 1 0 

4. Ik doe de dingen vaak op basis van buikgevoel. 1 0 

5. Ik heb graag voldoende tijd voor het maken van een taak. Zo kan ik 
alles grondig voorbereiden.  1 0 

6. Ik vraag vaak aan andere mensen wat zij van mijn idee vinden.  1 0 

7. Het belangrijkste is dat iets in de praktijk écht werkt. 1 0 

8. Ik heb veel zelfdiscipline. Zo let ik goed op wat ik eet, doe ik geregeld 
aan lichaamsbeweging en heb ik een vaste dagroutine. 1 0 

9. Ik ben er trots op dat ik mijn taken altijd grondig maak. 1 0 

10. Ik hou niet van mensen die plots op onrealistische ideeën komen. 1 0 

11. Ik hou niet van ongeorganiseerde dingen, maar ik hou net van veel 
structuur.  1 0 

12. Bij groepswerken werk ik liever samen met leerlingen die even hard 
werken als mij, dan met mijn vrienden. 1 0 

13. Ik hou van de uitdaging om iets nieuws te doen.  1 0 

14. Ik let altijd goed op details. 1 0 

15. Ik kom graag onmiddellijk ter zake. 1 0 

16. Ik erger me aan mensen die de taak niet serieus nemen. 1 0 

17. Ik ben steeds eerlijk over hoe ik me voel. 1 0 
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18. Tijdens discussies luister ik aandachtig naar de argumenten van de 
anderen.  1 0 

19. Ik zal eerder iets spontaan doen dan alles op voorhand te plannen. 1 0 

20. Ik gebruik graag stappenplannen en schema’s.  1 0 

21. Ideeën zijn pas goed wanneer je ze ook echt in de praktijk kan 
uitvoeren.  1 0 

22. Ik raak snel geïrriteerd door mensen die dingen te snel willen doen. 1 0 

23. Ik ben perfectionistisch.  1 0 

24. Ik kom vaak spontaan op nieuwe ideeën. 1 0 

25. Ik praat meer dan dat ik luister. 1 0 

26. In discussies word ik ongeduldig wanneer mensen te veel afwijken van 
de kern van de zaak.  1 0 

27. Als ik een tekst moet schrijven, heb ik de neiging om verschillende 
kladversies te maken voordat ik aan de definitieve versie begin. 1 0 

28. Ik wil graag dingen uitproberen om te zien of ze in de praktijk ook echt 
werken. 1 0 

29. Ik bekijk altijd eerst alle mogelijkheden vooraleer ik een beslissing 
neem.  1 0 

30. Tijdens een groepswerk zal ik nooit de leidende rol opnemen. 1 0 

31. Ik denk graag na over acties op de lange termijn.   1 0 

32. Als het fout gaat, haal ik mijn schouders op. Volgende keer beter. 1 0 

33. Ik vind wilde, spontane ideeën onpraktisch. 1 0 

34. Het is beter om goed na te denken alvorens je actie onderneemt. 1 0 

35. Ik luister liever dan dat ik praat. 1 0 

36. Ik werk niet graag met strikte plannen. 1 0 

37. Ik probeer een taak steeds zo efficiënt mogelijk te maken.  1 0 

38. Ik verveel me snel wanneer ik gedetailleerd en geconcentreerd moet 
werken. 1 0 

39. Ik begrijp graag hoe de dingen werken.  1 0 

40. Mensen vinden me vaak ongevoelig voor hun gevoelens. 1 0 

 

Bedankt om vol te houden tot het einde! 
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8.4. Bijlage 4. Details meetinstrumenten 

Tevredenheid over de observatieopdracht 

Categorie tevredenheid Stellingen 

Congruentie 1 – 8 – 11  

Duidelijkheid 4 – 9 – 15 – 17 – 18  

Authenticiteit 2 – 5 – 7 – 10 – 12 – 13 – 16  

Moeilijkheid 3 – 6 (omvormen) – 14 (omvormen) 

 
Tevredenheid over het rollenspel 

Categorie tevredenheid Stellingen 

Congruentie 1 – 7 – 9 – 12 

Duidelijkheid 4 – 10 – 16 – 18 – 19  

Authenticiteit 2 – 5 – 8 – 11 – 13 – 14 – 17  

Moeilijkheid 3 – 6 (omvormen) – 15 (omvormen) 

 
Leerstijl Stellingen 

Beschouwer 5 – 9 – 14 – 18 – 22 – 27 – 29 – 30 – 34 – 35  

Denker 2 – 6 – 8 – 10 – 11 – 12 – 16 – 23 – 31 – 39  

Beslisser 3 – 7 – 15 – 20 – 21 – 26 – 28 – 33 – 37 – 40  

Doener 1 – 4 – 13 – 17 – 19 – 24 – 25 – 32 – 36 – 38  

 


