
Werkblad 
Leren leren

Dit werkblad is van: 

Door te leren, kun je steeds meer. En door te leren en te oefenen, word je ergens 
steeds beter in. Maar het wordt pas echt leuk als je op jouw manier mag leren. En 
dat is het onderwerp van dit thema. Hoe leer je nu eigenlijk en hoe zorg je ervoor 
dat je de dingen op jouw manier kunt leren? 

#1 – Weten hoe je zelf leert 
Opdracht 1.1 
Vul de onderstaande vragen voor jezelf in. 

1. Wat heb je in het laatste half jaar geleerd waar je trots op bent?

2. Waarom wilde je dit leren?

3. Waar heb je dit geleerd?

4. Hoe heb je dit geleerd? (lezen, doen, bespreken, voorbeeld volgen)

5. Als je het van iemand hebt geleerd, van wie heb je dit dan geleerd?
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Uitleg: Leerstijlen 
Er zijn verschillende manieren hoe je kunt leren en iedereen heeft hierin een 
eigen voorkeur. Grofweg zijn er 4 manieren om te leren.   

Als voorbeeld kunnen we kijken naar het leren van een nieuw spel. Misschien is 
het je al wel een keer opgevallen dat iedereen dit op een andere manier doet. 

-Doen-
Het kan zijn dat jij het liefste gelijk begint met spelen, je wilt gelijk starten en
spelenderwijs erachter komen hoe het hele spel werkt. Je begint in dit geval als
een doener omdat je gelijk aan de slag wil gaan.

-Beschouwen-
Deze speler kijkt het liefst een paar potjes mee bij mensen die het al eerder
hebben gespeeld. Zo neemt de beschouwer alle tijd om de regels te zien en
vragen te stellen aan de spelers van het spel. Een beschouwer gaat dus eerder
aan de hand van een voorbeeld aan de slag.

-Denken-
Het kan ook zijn dat jij eerst liever alle regels uit je hoofd leert via de handleiding
en het helemaal begrijpt voordat je begint met een potje. In dit geval begin je te
leren als een denker.

-Beslissen-
Tot slot kan je ook samen spelen met een andere speler die het spel al kent. Zo ga
je gelijk actief aan de slag, maar kan je wel samen met een andere speler
nadenken en vragen stellen. Dit betekent dat je begint met leren als een
beslisser.

Er zijn dus verschillende stijlen van leren. Iedereen heeft een voorkeur voor een 
bepaalde stijl, maar dit betekent niet dat je maar 1 manier van leren hebt. Je 
kunt andere stijlen ook fijn vinden in verschillende situaties. 

Opdracht 1.2 
Op welke manier leer jij het liefst? 

Op welke stijl (doener, beslisser, denker, beschouwer) lijkt dit het meest? 
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Opdracht 1.3 
Je staat nu bij 1 van de leerstijlen. Op het blaadje staan een aantal kenmerken die 
horen bij die stijl. Bespreek de kenmerken met de mensen die bij dezelfde stijl 
staan. Maak een mindmap met welke kenmerken jullie herkennen. Zet er ook in 
waarom deze manier van leren leuk is. Hieronder is ruimte voor de mindmap. 
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Uitleg: Leren in stappen 
Leren doe je niet in 1 keer, maar in stappen. Je hoort iets, dit ga je snappen, je 
gaat het doen en leren. Vervolgens zal je weer iets horen wat je weer moet gaan 
snappen, enzovoort.  

Je stopt pas met leren wanneer je vindt dat je iets goed genoeg kunt, maar waar 
je in die cirkel begint is voor iedere groep verschillend. Dit ligt namelijk aan welke 
leerstijl jij wil gebruiken. Je begint bij een leerstijl, en je volgt dan de leercyclus, je 
doorloopt dus alle leerstijlen tijdens het leren! 

Stel dat je nu staat bij denken, dan is de volgende stap beslissen, daarna doen, 
beschouwen en dan ben je weer bij denken. Als je rond bent, heb je iets nieuws 
geleerd. Wil je het nog beter leren, dan kan je nog een ronde doen.   
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#2 – Een plan maken 
Een plan om te leren maak je door in iedere fase te bedenken hoe je dit kunt 
gaan aanpakken. Voor de doe fase bedenk je op wat voor manier je het de eerste 
keer wil proberen, voor de beschouw fase bepaal je op wat voor manier je bij een 
ander mee kan kijken die het al kan. Dan voor de denk fase bedenk je wie het 
kan uitleggen of in welk boek je meer informatie kan vinden. En tot slot bedenk 
je voor de beslis fase hoe je samen met iemand die het al kan te werk kan gaan.  

We gaan het maken van zo’n plan oefenen. 

Opdracht 2.1 
Je gaat met deze opdracht in groepen van 4 aan de slag. Kies 1 van de 5 
onderwerpen. Dit zijn allemaal dingen die je kunt leren. Kijk vervolgens naar het 
model van Kolb. In welke fase (doen, beschouwen, denken, beslissen) willen jullie 
starten? Schrijf vervolgens in iedere fase een voorbeeld hoe je dit zou kunnen 
leren. Verschillende antwoorden zijn mogelijk. 

Onderwerpen: 

1. Taarten bakken
2. Scooter rijden
3. Een film maken
4. Spaans spreken
5. Een fietsband plakken

Doen fase: Beschouwen fase: 

Beslissen fase:        Denken fase: 
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#3 – Leren van elkaar 
Er is altijd iets wat je wel zou willen leren. Het is dan een goed idee om iemand te 
vinden van wie je dit zou kunnen leren, aangezien dit een onderdeel is van de 
leercyclus. Hiervoor moet je wel kunnen zeggen waar je niet zo goed in bent. Zo 
kan je iemand om hulp vragen. Je kan zelf ook anderen helpen met het leren van 
iets wat jij al wel goed kan.  

Opdracht 3.1 
Vul de rolverdeling voor tijdens het puzzelen in. Daarna mag je beginnen.  

Degene die op 1 been moet gaan staan en de puzzel niet aan mag raken is 

Degene die de rolverdeling maakt en de groep leidt is 

Degene die de puzzels moet tekenen aan het einde is 

Degene die zijn/haar vinger opsteekt als ze klaar zijn is 

Opdracht 3.2 
Na de oefening die jullie met zijn vieren hebben gedaan, mag je de volgende 
vragen invullen. Bespreek je antwoorden met je groepje als jullie het allemaal 
hebben ingevuld. 

Waar was jij goed in binnen deze samenwerking? 
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Wat wil jij nog leren? Van wie en hoe? Dit mag, maar hoeft niet te gaan over de 
oefening. 

Opdracht 3.3 
Wat zou jij in samenwerken nog beter willen leren? 

En wie zou jou hierbij kunnen helpen? 

Afsluiting 
Afgelopen 3 trainingen heb je geleerd hoe je leert en hoe je een plan maakt om 
het te leren. Ook heb je gekeken hoe je kunt leren door naar anderen te kijken. 
Anderen kunnen jou namelijk helpen met leren, maar ook andersom. 
Beantwoord hierover de volgende twee vragen: 

1. Wat heb je geleerd over leren?

2. Hoe ga je wat je hebt geleerd, in de toekomst gebruiken?
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