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Interpreteer je score voor een bepaald leerkenmerk nooit als 'absoluut goed' of 'absoluut 
slecht'. Iedere score bepaalt je relatieve positie. Scoor je bijvoorbeeld laag voor 
diepteverwerking, dan betekent dit dat je ertoe neigt de leerstof niet grondig door te nemen 
in vergelijking met hetgeen van je verwacht gaat worden in het hoger onderwijs. Het wil niet 
zeggen dat je zonder meer een oppervlakkige leerling zou zijn. Ten tweede, of je nu hoog of 
laag scoort voor een bepaald leerkenmerk, het is telkens de bedoeling dat dit bij jezelf 
vragen oproept. Bovendien staan die kenmerken niet los van elkaar. Ga dus na of je aan 
bepaalde kenmerken veel, maar aan andere misschien te weing aandacht schenkt. Dus ook 
hier moet je proberen elk leerstijlaspect relatief te zien t.o.v. alle andere aspecten. De 
studieadviezen zullen je hierbij helpen. Alleen als je na invullen van de vragenlijst reflecteert 
over je globale leerstijl (niet over afzonderlijke kenmerken), kun je er zinvolle informatie 
uithalen. Ten slotte, er bestaat niet zoiets als een perfecte, succesgaranderende leerstijl. Je 
leerstijl zal trouwens in de loop van je studie veranderen, je zal nieuwe studiegewoonten 
aankweken, afhankelijk van het vak. Je leerstijl is ook slechts één aspect van je studie 
(voorkennis is bijvoorbeeld een ander). Het is echter een belangrijk aspect omdat het je 
studieresultaten sterk kan beïnvloeden. Deze vragenlijst is dus bedoeld om je te helpen 
nadenken over je leerstijl en je advies te geven hoe je je manier van leren kunt verbeteren.

Prototype leerstijlen
Het zal je wellicht duidelijk zijn geworden dat voor een succesvol vervolg in het hoger 
onderwijs je je zoveel mogelijk een zelfgestuurde en betekenisgerichte leerstijl moet 
eigenmaken. Dit betekent dat je bovengemiddeld tot hoog scoort op diepgaande verwerking 
van de lesstof en op zelfsturing, met eventueel kenmerken van een toepassingsgerichte 
leerstijl (bovengemiddelde tot hoge score op concrete verwerking). 

Bevindt je positie zich dichter bij één van de andere twee onderstaande prototype-
leerstijlen , dan moet je je ervan bewust worden dat zekere aspecten van de manier waarop 
je de leerstof verwerkt, je je studieproces (al dan niet) controleert, een hinderpaal kunnen 
vormen om zelfstandig te worden in je studie, met mogelijke risico's voor je leerresultaten in 
het hoger onderwijs. 
Heb je een bovengemiddelde tot hoge score op stapsgewijze verwerking en externe sturing, 
dan heb je een extern gestuurde en reproductiegerichte leerstijl.
In het bijzonder moet je opletten indien je bovengemiddeld tot hoog scoort op 
problematische (stuurloze) leerstijl. 

Daarmee bedoelen we niet dat slechts deze 3 leerstijlen bestaan. Zeer waarschijnlijk bevindt 
jouw leerstijl zich ergens tussen deze 3 prototypes. Ga eens na met welk van de drie 
hieronder beschreven prototype-leerstijlen jouw leerstijl de meeste overeenkomsten 
vertoont. 
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Studieadviezen - Verwerkingsactiviteiten

Je kent wellicht veel details en feiten, en dit is inderdaad een noodzakelijk fundament voor 
de verwerking van de leerstof. Je score op stapsgewijze verwerking duidt op een intensief 
gebruik van allerlei 'stamp'-technieken. Nu is feiten onthouden soms noodzakelijk in het 
onderwijs maar het is zeker niet de enige en zelfs vaak niet de meest aangewezen methode 
om de leerstof goed te onthouden. 

Je score op diepgaande verwerking van leerstof duidt op een studieaanpak waarbij je zoekt 
naar verbanden binnen de lesstof en verbanden tussen de lesstof en je eigen voorkennis. Dit 
is een goede studie-aanpak voor het hogere onderwijs. Je bent op de goede weg. Ga bij de 
voorbeelden echter eens na of je wel alle genoemde diepteverwerkings-aspecten bij je 
studie betrekt. Misschien is het zo dat je zeer kritisch ingesteld bent, maar wat minder 
aandacht schenkt aan het zoeken van verbanden of het maken van schema's. Lees de 
voorbeelden hoe je je diepteverwerking nog kan verruimen. 

Elke les behandelt op een bepaalde manier aspecten van de dagelijkse realiteit. Probeer je 
dus steeds af te vragen welke mogelijke verbanden er kunnen zijn tussen de stof en de 
wereld om je heen, ook al komen deze niet expliciet aan de orde in de les. De bij de 
voorbeelden vemelde concrete verwerkingsactiviteiten kunnen je hierbij helpen. 

Studieadviezen - Sturingsactiviteiten

Je lijkt inderdaad over de nodige zelfstandige instelling bij het studeren te beschikken. Je 
geeft namelijk aan zelf controle uit te oefenen op het leerproces. Dit geldt voor het proces 
als ook voor de inhoud. Lees de voorbeelden van sturingactiviteiten voor verdere inspiratie. 

Inderdaad studeren is geen eenvoudige opdracht. Alle aanwijzingen die je leraren en je 
lesboeken je verschaffen kunnen in belangrijke mate inspelen op vragen als: wat is 
belangrijk ?, hoe kan ik een grote hoeveelheid leerstof de baas ?, hoe weet ik of ik de stof 
beheers ? enz. Maar in het hoger onderwijs wordt van jou verwacht dat je geleidelijk 
evolueert naar zelfstandigheid in je studie. Je moet dus trachten vooral zelf controle te 
krijgen over je manier van werken. 

Studeren in het hoger onderwijs is bepaald niet eenvoudig en vereist een andere aanpak dan 
je wellicht nu gewoon bent. Neem eens grondig de voorbeelden door, je zal er suggesties 
vinden welke zelfsturingsstrategieën je kan aanwenden om meer greep te krijgen op je 
studie. 

Bestudeer ook de verwerkingsstrategieën nogmaals grondig. Door gebruik te maken van een 
gevarieerd scala aan studieactiviteiten zal je aanpak beslist aan efficiëntie winnen, en zal je 
minder stuurloos worden. 

Het kan ook raadzaam zijn om samen met een studiebegeleider te zoeken naar oplossingen 
voor de problemen die de studiestof bij je oproept. Wellicht kan zo'n gesprek je wat meer 
duidelijkheid geven over de aanwijzingen die in het lesmateriaal zijn verwerkt, die de leraar 
je geeft of over het soort vragen dat in toetsen aan bod komt. 
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1. Verwerking

Diepteverwerking

Je scoorde beneden gemiddeld tot laag op de volgende uitspraken:

Relateren en structureren

Ik probeer onderwerpen die in een les afzonderlijk behandeld worden samen te brengen 
tot een geheel.
Ik breng feiten in verband met de grote lijn van een les of hoofdstuk.
Als ik iets nieuws moet leren probeer ik erachter te komen wat ik er al over weet.

Kritisch verwerken

Ik vergelijk mijn mening over een onderwerp met de mening van de leraar.
Als ik een boek lees, vraag ik me af of het waar is wat er staat. 

Stapsgewijze verwerking

Je scoorde boven gemiddeld tot hoog op de volgende uitspraken:

Memoriseren/herhalen

Details leer ik grondig.
Ik zet de belangrijkste feiten van een onderwerp op een rijtje en die leer ik dan uit mijn 
hoofd.

Analyseren

Ik werk een hoofdstuk uit mijn lesboek punt voor punt af en bestudeer elk onderdeel 
apart.
Ik leer de afzonderlijke onderdelen van de lesstof stap voor stap.
Als ik iets moet kennen dan leer ik de dingen stap voor stap.

Concrete verwerking

Je scoorde beneden gemiddeld tot laag op de volgende uitspraken:

Toepassen/personaliseren

Ik besteed bij het leren vooral aandacht aan de praktisch bruikbare onderdelen.
Ik probeer de dingen die om mij heen gebeuren te begrijpen met behulp van de kennis 
die ik op school heb geleerd.
Met behulp van wat ik op school leer bedenk ik oplossingen voor praktische oplossingen.

2. Sturing

Zelfsturing

Je scoorde beneden gemiddeld tot laag op de volgende uitspraken:

Leerproces en leerresultaat 

Om mijn leren te toetsen probeer ik na het leren de hoofdzaken in eigen woorden weer 
te geven.
Om te controleren of ik iets voldoende heb geleerd, probeer ik de inhoud ervan in mijn 
eigen woorden na te vertellen.

Leerinhoud 

Ik lees naast de verplichte schoolboeken ook andere boeken of tijdschriften die met de 
inhoud van de les te maken hebben.

Externe sturing

Je scoorde boven gemiddeld tot hoog op de volgende uitspraken:

Leerproces 

Wanneer er vragen of opgaven in een lesboek voorkomen, maak ik die allemaal op het 
moment dat ik ze tegenkom tijdens het leren.
Als ik iets moet leren dan doe ik dat zoals de leraar zegt dat het moet.
Ik bestudeer de lesstof in de volgorde waarin die in mjn lesboek staat.
Ik leer door heel veel te oefenen met het maken van opgaven.
De extra uitleg en aanwijzingen van de leraar in de les heb ik echt nodig als ik iets moet 
leren.

Leerresultaat 
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Om na te gaan of ik de lesstof begrijp, maak ik eigenlijk alleen gebruik van de vragen, 
opgaven en oefeningen die in het boek staan of die de leraar opgeeft.
Als ik alle opgaven die bij een bepaald hoofdstuk horen kan maken, besluit ik dat ik 
voldoende heb geleerd.

Stuurloos

Je scoorde boven gemiddeld tot hoog op de volgende uitspraken:

Als ik aan het leren ben, weet ik vaak niet wat ik moet onthouden.
Ik vind het moeilijk als ik heel veel in één keer moet leren.
Ik heb niemand die me kan helpen als ik iets niet begrijp.
Als ik iets geleerd heb weet ik niet of ik het helemaal ken.
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