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Samenvatting 

Het doel van het huidige onderzoek was het ontwikkelen en valideren van een leerstijlentest 

gebaseerd op Kolb’s theorie en het vergelijken van leerstijlen tussen HB- en niet HB-

kinderen. De vragenlijst is gebaseerd op de Leerstijlentest Kolb en Juch (2008) en de 

Leerstijlentest Kolb-Akkerman (2003) en geschikt gemaakt voor kinderen uit groep 6 en 7. Na 

een pilotafname is deze afgenomen bij kinderen uit groep 6 en 7 van reguliere- en 

hoogbegaafdenscholen in Nederland. MSPWIN 5.0 was gebruikt voor de bepaling van de 

constructvaliditeit en de steekproefonafhankelijkheid. Daarnaast is een onafhankelijke t-test 

voor HB- en niet HB-kinderen uitgevoerd. De items van de dimensies van Kolb’s theorie 

vertoonden geen samenhang en schonden de niet snijdende IRF’s assumptie. Resulterend in 

onvoldoende constructvaliditeit. De default search procedure resulteerde in twee schalen; de 

affectieve- en de metacognitieve leeractiviteiten-schaal passend bij de typering van Verloop 

en Lowyck (2003). Deze schalen vertoonden een zwakke samenhang en waren onvoldoende 

betrouwbaar. Uit de steekpoefonafhankelijkheid bleek dat de populariteit van de items voor 

beide schalen uit de default searchprocedure gelijk waren. Dit indiceert 

steekproefonafhankelijkheid voor de HB- en niet HB-groep. Uit de onafhankelijke t-test voor 

verschillen in leerstijlen bleek dat de HB-groep significant hoger scoort op de affectieve 

leeractiviteiten-schaal. Dit komt overeen met de asynchrone ontwikkeling van HB-kinderen. 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn de gevonden schalen en het bijbehorende 

construct leeractiviteiten onderzoeken. Deze kennis kan worden gebruikt om de validiteit en 

de betrouwbaarheid van de gevonden schalen te verbeteren, waardoor deze als instrument kan 

worden gebruikt in de praktijk. 

 

Sleutelwoorden: Leerstijlen, Leeractiviteiten, De theorie van Kolb, Constructvaliditeit, 

Mokkenschaal analyse, Leerstijlentest, Hoogbegaafde kinderen. 
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Abstract 

The aim of the current study was to develop and validate a learning style questionnaire based 

on Kolb’s theory and to compare learning styles of gifted and non-gifted children. The 

questionnaire is based on Leerstijlentest Kolb en Juch (2008) and Leerstijlentest Kolb-

Akkerman (2003). The questionnaire was adapted to 4th and 5th grade children. After a pilot-

questionnaire this test was used for both non-gifted and gifted students in the Netherlands. 

MSPWIN 5.0 was used for a Mokken scale analysis and an independent sample test. Next an 

independent t-test was conducted for gifted and non-gifted children. The dimensions of 

Kolb’s theory formed no coherent scale and violated non-intersecting IRF’s. Resulting in an 

insufficient construct validity. The default search procedure resulted in two scales; the 

affective learning activity-scale and the metacognitive learning activity-scale as characterized 

by Verloop en Lowyck (2003). The scales were of weak coherence and unreliable. The 

sample independence test resulted in similarly ranked items based on popularity. Indicating 

sample independence of the developed questionnaire. The independent t-test showed 

significantly higher scores for gifted children on the affective learning activities-scale. These 

results were compatible with de asynchrone development of gifted children. For future 

research it is recommended to investigate the discovered scales and the construct of the 

matching learning activities. Knowledge therein can be used to improve the validity and 

reliability of the discovered scales. Therefore, optimizing the instrument for future use in 

measuring learning styles. 

 

Keywords: Learning style, Learning activities, The theory of Kolb, Construct validity, 

Mokken scale analysis, Learning style questionnaire, Gifted children.  
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1. Inleiding 

In 2010 roept de overheid op tot het verbeteren van de leerprestaties van kinderen om 

onderpresteren te voorkomen (De Boer et al., 2013; Inspectie van het Onderwijs, 2010). Het is 

bekend dat hoogbegaafde kinderen (HB-kinderen) kunnen onderpresteren (Rayneri et al., 

2003), daarom is het van belang dat er verbetering van leerprestaties wordt gestimuleerd 

binnen scholen voor hoogbegaafde kinderen (voltijds hoogbegaafdenscholen). Kinderen die 

lager scoren op basis van hun IQ, zijn onderpresterende (HB-)kinderen (Rayneri et al., 2003). 

Uit onderzoek van Ferrando et al. (2016) en Wijnekus en Pluymakers (2016) kan 

worden geconcludeerd dat hoogbegaafde kinderen (HB-kinderen) een IQ-score hebben ≥120 

en behoren tot de 10% van de kinderen met hoogste scores op schoolvaardigheden. 

Hoogbegaafdheid heeft enerzijds te maken met aanleg, beïnvloed door omgevings- en 

persoonlijke factoren en wordt anderzijds gevormd door kind-specifieke ervaringen. Ieder 

kind ontwikkelt door ervaring verschillende vaardigheden. Dit maakt dat hoogbegaafdheid 

niet altijd vroeg herkend kan worden (Ferrando et al., 2016; Wijnekus & Pluymakers, 2016). 

Samengevat, hoogbegaafdheid wordt beïnvloed door verschillende factoren en heeft een 

iteratief en dynamisch karakter, wat zich uit in een heterogene groep van hoogbegaafden 

(Wijnekus & Pluymakers, 2016).  

Hoewel hoogbegaafden als heterogene groep wordt gezien, zijn er wel 

overeenkomende kenmerken. Er is sprake van een asynchrone ontwikkeling. Dit houdt in dat 

HB-kinderen op bepaalde gebieden boven gemiddeld zijn ontwikkeld en op andere gebieden 

onder ontwikkeld of minder ontwikkeld in vergelijking met leeftijdsgenoten (Linn, 2017). 

HB-kinderen vertonen vaak een sterke ontwikkeling op het gebied van cognitieve- en 

metacognitieve vaardigheden (Linn, 2017). HB-kinderen kijken vanuit diverse perspectieven 

naar problemen, waardoor ze goed kunnen analyseren en informatie ordenen. Dit resulteert in 

nieuwe inzichten en het eerder leggen van verbanden (Irvine & Stewart, 2008; Leonardo-

afdeling, z.d.; Runderkamp, 1970). Dit leidt tot een complexere woordenschat en meer kennis 

dan leeftijdsgenoten, zonder dat deze zijn aangeboden op scholen (Linn, 2017; Wijnekus & 

Pluymakers, 2016). Op het sociaal-emotionele gebied lopen HB-kinderen meer risico op het 

ontwikkelen van problemen (Linn, 2017; Verschueren & Koomen, 2016). Ze kunnen 

faalangsten of een laag zelfbeeld ontwikkelen, doordat ze te kritisch reflecteren op hun eigen 

handelen (Irvine & Stewart, 2008; Leonardo-afdeling, z.d.; Runderkamp, 1970; Wijnekus & 

Pluymakers, 2016). Problemen op sociaal-emotioneel gebied kunnen leiden tot 

interactieproblemen met leeftijdsgenoten, angsten en depressie. Hoe hoger het IQ hoe meer 
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risico op deze problematiek. Een stimulerend klimaat op het sociaal-emotioneel gebied kan 

deze risico’s verminderen (Wijnekus & Pluymakers, 2016). 

Rayneri, Gerber en Wiley (2003) beschrijven dat de leerprestaties van HB-kinderen 

mogelijk worden vergroot wanneer er een effectieve leeromgeving bestaat, waarin wordt 

aangesloten op de specifieke leerstijl van deze kinderen. Een leerstijl wordt in het huidige 

onderzoek gedefinieerd als ‘het op een unieke manier, opnemen, begrijpen en verwerken van 

informatie passend bij het individu’ (Nja et al., 2019).  Leerstijlen worden beïnvloed door 

omgevings-, persoons-, emotionele- en cognitieve factoren (Chetty et al., 2019; Nja et al., 

2019).  Leerstrategieën verschillen van leerstijlen. Leerstrategieën zijn specifieke methoden 

om de kennis toe te eigenen. Leerstijlen zijn daarentegen clusteringen van verschillende 

leerstrategieën. Een voorbeeld van een leerstrategie is het praktisch gebruik van materialen en 

een voorbeeld van een leerstijl is de rechterhersenhelft georiënteerde leerstijl. Dit betekent dat 

iemand een voorkeur heeft voor leerstrategieën die zijn gekoppeld aan activiteiten in de 

rechterhersenhelft (Rayneri et al., 2003). Uit onderzoek blijkt dat kinderen een voorkeur 

hebben voor een specifieke leerstijl, ongeacht of er sprake is van hoogbegaafdheid (Kolb, 

1984, geciteerd in Gooden et al., 2009; Lu et al., 2019; Mcleod, 2017; Nja et al., 2019; 

Thornton et al., 2006). 

HB-kinderen en niet HB-kinderen verschillen in de voorkeur voor leerstijlen (Lu et al., 

2017; Thornton et al., 2006). Uit dezelfde onderzoeken blijkt dat HB-kinderen in vergelijking 

met niet HB-kinderen meerdere leerstijlen en andere leerstrategieën gebruiken (Lu et al., 

2017; Thornton et al., 2006). HB-kinderen maken bijvoorbeeld minder gebruik van de 

leerstrategie ‘concentreren op de makkelijke onderdelen van de leerstof’ en ‘hardop de 

leerstof herhalen’. HB-kinderen maken meer gebruik van de leerstrategieën ‘discussiëren over 

de leerstof’ en ‘leerstof samenvatten in eigen woorden’ (Lu et al., 2017). 

Naast een verschil tussen HB- en niet HB-kinderen in leerstijlen blijkt uit onderzoek 

dat er verschillen in leerstijlen zijn onder HB-kinderen (Rayneri et al., 2003). Zo blijkt dat 

onderpresterende HB-kinderen een grotere voorkeur hebben voor een tactiele leerstijl in 

vergelijking met goed presterende HB-kinderen. Dit is een leerstijl waarbij het kind leert door 

aanraking of bewerking van voorwerpen (Knochel et al., 2018). Daarnaast blijkt dat 

onderpresterende HB-kinderen een grotere voorkeur hebben voor de visuele- en kinetische 

leerstijl in vergelijking met goed presterende HB-kinderen (Rayneri et al., 2003). Een visuele 

verwerking van de leerstof betekent dat kinderen leren door gebruik te maken van hun zicht, 

zoals het gebruik van grafieken of plaatjes. Kinesthetische verwerking van de leerstof is leren 
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door bewegen of het uitvoeren van activiteiten. Dit kan door simulaties of demonstraties in de 

leeromgeving te gebruiken (Nja et al., 2019). De hierboven genoemde onderzoeken hebben 

betrekking op kinderen vanaf 12 jaar. 

Vanuit de theorie van Kolb, een experimentele theorie over leerstijlen, kan leren 

worden omschreven als een transactie tussen een persoon en zijn omgeving. Leren wordt 

zodoende getypeerd als een holistisch proces van voortdurende aanpassing aan de wereld en 

komt voort uit ervaringen (Manolis et al., 2013).  De leertheorie van Kolb bestaat uit twee 

dimensies, het opnemen en het verwerken van informatie. Deze dimensies bevatten elk twee 

uitersten, die worden gekoppeld aan de volgende leerstijlen: de dromer, de denker, de 

beslisser en de doener (Akkerman, 2003; Kolb, 1984, geciteerd in Gooden et al., 2009; 

Mcleod, 2017). Een kind kan naast de leerstrategieën behorend bij de eigen leerstijl, 

leerstrategieën gebruiken die tot een andere leerstijl behoren. Dit betekent dat een kind met 

een specifieke leerstijl niet alleen leerstrategieën hoeft te gebruiken passend bij de specifieke 

leerstijl (Kolb, 1984, geciteerd in Gooden et al., 2009; Mcleod, 2017).  

Om inzicht te krijgen in leerstijlen zijn er verschillende leerstijlentesten met elk een 

eigen ordening van de leerstijlen. De leerstrategieën van deze testen lijken te overlappen, 

maar worden op basis van verschillende theorieën geclusterd. Een voorbeeld van een 

leerstijlentest is de Learning Style Inventory (LSI; Rayneri et al., 2003). Deze test is door 

Vermunt en Rijswijk (1987) in het Nederlands vertaald naar de Inventaris Leerstijlen (ISL). 

Deze vragenlijst is gebaseerd op de theorie van Kolb en is geschikt voor kinderen vanaf 

twaalf jaar. Leerstijlen testen voor kinderen onder de 12 jaar zijn beperkt. De Kolb-

leerstijlentesten voor kinderen onder 12 jaar, ontwikkeld door Brussaard (2016) op basis van 

de Leerstijlentest Kolb-Akkerman (2003), is een van de gering aanwezige onderzoeken voor 

deze doelgroep. 

De validiteit van de Kolb-leerstijlen vragenlijsten is nog niet vastgesteld, omdat er 

sprake is van tegenstrijdige resultaten in de literatuur (Villanueva, 2020). Een valide test meet 

wat het behoort te meten. Dit betekent dat de test informatie kan geven over de aanwezigheid 

van het te meten concept (Drenth & Sijtsma, 2006). Het onderzoek van Brussaard (2016) 

heeft de validiteit van de ontwikkelde Kolb-leerstijlenvragenlijst niet getest. De meta-analyse 

van Villanueva (2020) beschrijft verschillende resultaten met betrekking tot de validiteit van 

Kolb-leerstijlen vragenlijsten. Enerzijds worden resultaten van valide en anderzijds niet valide 

leerstijlentesten bevonden.   
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Om inzicht te krijgen in de leerstijlen van HB-kinderen onder 12 jaar is het van belang 

om een valide instrument te ontwikkelen. Alleen met behulp van een valide instrument kan de 

behaalde score op de leerstijlentest een representatieve afspiegeling zijn van de leerstijlen van 

HB-kinderen. In het huidige onderzoek wordt daarom een leerstijlentest ontwikkeld voor HB-

kinderen tot twaalf jaar en zal de validiteit worden onderzocht. Daarnaast zullen de leerstijlen 

van HB- en niet HB-kinderen worden vergeleken. Het doel van dit onderzoek is het 

ontwikkelen van een betrouwbare en valide leerstijlentest, die vervolgens kan worden 

gebruikt om de leerstijlen van HB- en niet HB-kinderen te vergelijken. Hierbij zijn de 

volgende twee deelvragen opgesteld:  

1. Wat is de constructvaliditeit van de Kolb-leerstijlentest? 

2. In hoeverre is er een verschil tussen de leerstijlen van hoogbegaafden en niet-

hoogbegaafde kinderen uit groep 6 en 7? 

 De constructvaliditeit houdt in dat de items van de vragenlijst representatief zijn voor 

het onderzochte construct (Drenth & Sijtsma, 2006). Verwachtingen over de validiteit worden 

niet opgesteld op basis ambivalentie in de onderzochte literatuur. Er wordt op basis van de 

literatuur verwacht dat de leerstijlen van HB- en niet HB-kinderen verschillen. Echter, 

verwachtingen met betrekking tot de inhoud van de verschillen kunnen niet worden opgesteld, 

omdat de onderzoeken gebruik maken van verschillende theorieën voor het clusteren van de 

leerstijlen. 
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2. Theoretisch kader 

2.1 Hoogbegaafdheid 

 Er zijn verschillende theorieën over de factoren en vaardigheden die een rol spelen bij 

hoogbegaafdheid. Een van deze modellen is het triadisch interdependentiemodel van Mönks 

(1985, geciteerd in Wijnekus & Pluymakers, 2016) dat wordt weergegeven in Figuur 1.  

 

 

Figuur 1 

Het Triadisch Interdependentiemodel van Hoogbegaafdheid 

 
 

Noot. Herdrukt van ‘Begaafde kinderen’, Wijnekus, M. & Pluymakers, M. (2016). In 

Verschueren, K. & Koomen,  H. (Ed.), Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding (6de 

ed., pp. 359-380). Garant. 

 

 

Figuur 1 laat een model zien dat bestaat uit drie vaardigheden die samen hoogbegaafdheid 

vormen, bestaande uit motivatie, creativiteit en buitengewone capaciteiten. Ruim bezit van al 

deze drie vaardigheden zijn kenmerken van hoogbegaafdheid. In Figuur 1 wordt weergegeven 

dat deze vaardigheden worden beïnvloed door omgevingsfactoren, zoals de school, vrienden 

en het gezin (1985, geciteerd in Wijnekus & Pluymakers, 2016). 

Een andere theorie over hoogbegaafdheid is het Differentiated Model of Giftedness 

and Talent (Gagné, 2004). Deze theorie benadrukt, naast omgevingsfactoren, de rol van 

persoonlijke factoren bij hoogbegaafdheid. Persoonlijke factoren die een rol spelen bij 

hoogbegaafdheid zijn de biologische aanleg en de leerervaringen. Deze leerervaringen kunnen 
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de ontwikkeling positief dan wel negatief stimuleren (Gagné, 2004). Dit betekent dat 

hoogbegaafdheid een iteratief proces is. 

Hoogbegaafdheid kent verschillende fases in de ontwikkeling (Span, 2001, geciteerd 

in Wijnekus & Pluymakers, 2016). In de fase van 0-6 jaar is er sprake van vroegtijdig 

symboolgebruik, waarbij deze kinderen meer gebruik maken van symboliek in vergelijking 

tot leeftijdsgenoten. In de fase vanaf de schoolleeftijd tot 12 jaar is er sprake van grote kennis 

op verschillende gebieden en goede (meta)cognitieve vaardigheden. De adolescentenfase 

wordt gekenmerkt door hoge leerprestaties, bekwaamheid in buitenschoolse activiteiten, 

interesse en expertise van specifieke onderwerpen.  

Vanuit de theorie van Gardner (2004, geciteerd in Leman et al., 2012) bestaat 

intelligentie uit acht soorten, namelijk linguïstische kennis, logisch-wiskundige kennis, 

ruimtelijke kennis, muzikale intelligentie, lichamelijke kinesthetische intelligentie, 

intrapersoonlijke intelligentie, interpersoonlijke intelligentie en natuur intelligentie. Deze 

vormen van intelligentie hebben eigen vormen van opnemen, verwerken en leren van 

informatie. Dit resulteert in een unieke ontwikkeling van het soort intelligentie (Leman et al., 

2012).  

 Uit de verschillende theorieën over hoogbegaafdheid en intelligentie kan worden 

geconcludeerd dat hoogbegaafdheid een iteratief proces is dat zich ontwikkelt in verschillende 

fases en wordt beïnvloed door verschillende omgevings- en persoonlijke factoren.  

 

2.2 Leerstijlentesten 

Leerstijlentesten meten een leerstijl met behulp van concreet waarneembaar gedrag. Verloop 

& Lowyck (2003) onderscheiden drie soorten concreet waarneembaar gedrag op het gebied 

van leren, namelijk cognitieve-, affectieve- en metacognitieve leeractiviteiten. Cognitieve 

leeractiviteiten zijn denkactiviteiten die direct leiden tot het opbouwen van kennis of 

inzichten. Voorbeelden hiervan zijn analyseren, concretiseren en structureren van informatie. 

Affectieve leeractiviteiten zijn activiteiten waar op basis van emotie het leerproces positief of 

negatief wordt beïnvloed en tot directe kennisopbouw leidt. Voorbeelden hiervan zijn 

attribueren, motiveren, verwachtingen en waarderen. Metacognitieve leeractiviteiten zijn 

activiteiten die doelgericht zijn en worden gebruikt om controle uit te oefenen op het 

leerproces. Deze leeractiviteiten leiden indirect tot bewuste- of onbewuste kennis, door 

gebruik te maken van affectieve- en cognitieve leeractiviteiten (Verloop & Lowyck, 2003).  
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 Leerstijlentesten maken gebruik van verschillende clusteringen van de leerstijlen en 

leerstrategieën. Echter, de leerstrategieën die worden gemeten met de testen zijn 

vergelijkbaar. De Visual Auditieve Kinaestethic Learning Style Questionaire (VAK LSQ; 

Chetty et al., 2019) en de Denken en leren vragenlijst (Suijkerbuijk, 2017) clusteren 

leerstijlen op basis van zintuigen. De VAK LSQ meet de visuele leerstijl, auditieve leerstijl en 

de kinesthetische leerstijl voor kinderen vanaf 12 jaar (Chetty et al., 2019). De Denken en 

leren vragenlijst meet de visuele en de verbale leerstijl en is geschikt voor Nederlandse 

kinderen uit groep 6 en 7 (Suijkerbuijk, 2017). De clustering verschilt van de clustering van 

de LSI uit het onderzoek van Rayneri et al. (2003). In dit onderzoek worden leerstijlen 

geordend op het gebruik van verschillende hersenhelften. Dit resulteert in twee leerstijlen: de 

linker- en de rechterhersenhelft georiënteerde leerstijl. De VAK LSQ en de leerstijlentest van 

Rayneri et al. (2003) bevatten vergelijkbare leerstrategieën. Een voorbeeld van een 

leerstrategie die voorkomt in beide testen is praktisch werken met materialen. De ene clustert 

deze leerstrategie in de tactiele leerstijl (Chetty et al., 2019) en de andere test clustert deze 

leerstrategie in de rechterhersenhelft georiënteerde leerstijl (Rayneri et al., 2003). 

Biemans en Van Mil (2008) benadrukken dat het alleen mogelijk is om leerstrategieën 

te meten door leerconcepties en -oriëntaties te betrekken. Leerconcepties zijn manieren van 

denken over het leren die worden beïnvloed door de verdeling van taken tussen de leerkracht 

en de leerling (Biemans & Van Mil, 2008). Leeroriëntaties zijn persoonlijke perspectieven op 

leren die invloed hebben op de uitvoering van leerdoelen, waardoor instructie niet bij elk kind 

dezelfde uitkomst heeft (Biemans & Van Mil, 2008). De typering van Biemans en Van Mil 

(2008) clustert vier leerstijlen bestaande uit de ongerichte leerstijl, de reproductie gerichte 

leerstijl, betekenis gerichte leerstijl en de toepassingsgerichte leerstijl. De ongerichte leerstijl 

wordt gekenmerkt door problemen in het sturen van het leergedrag, behoefte aan 

samenwerkend leren en het belang van een stimulerend onderwijs. De reproductiegerichte 

leerstijl wordt gekenmerkt door stapsgewijs leren, dat met name wordt gestimuleerd door 

toetsing. De betekenisgerichte leerstijl wordt gekenmerkt door het gebruik van structureren, 

kritisch verwerken en verbanden leggen op basis van interesses. De toepassingsgerichte 

leerstijl wordt gekenmerkt door concrete verwerking van informatie met als doel de 

verworven kennis toe te passen in de praktijk (Biemans & van Mil, 2008; Verloop & Lowyck, 

2003).  
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Kortom er bestaan verschillende leerstijlentesten met elk een eigen onderliggende 

theorie. De verschillen in de clustering maken het moeilijk om de resultaten van deze 

leerstijlentesten te vergelijken. 

 

2.3 De theorie van Kolb 

De leerstijlentheorie van Kolb bestaat uit de dimensies ‘opnemen’ en ‘verwerken’, die elk 

twee uitersten bevatten. De dimensie ‘opnemen’ bestaat uit de uitersten concreet ervaren (CE) 

en abstract conceptualiseren (AC). CE betekent dat een situatie concreet en actief ervaren 

wordt, door bijvoorbeeld het bijwonen van een demonstratie voor de opname van informatie. 

AC betekent dat informatie op een abstracte manier wordt opgenomen. Een voorbeeld hiervan 

is het lezen van een boek voor het opnemen van informatie. De dimensie ‘verwerken’ bestaat 

uit de uitersten actief experimenteren (AE) en reflectieve observatie (RO). AE betekent dat 

kennis wordt verwerkt door een actieve deelname aan leersituaties, door het uitvoeren van een 

praktische opdracht. RO betekent dat informatie wordt verwerkt door deze te analyseren. Een 

voorbeeld hiervan is argumenten uiteenzetten ter beoordeling van een theorie. Om te komen 

tot een leerstijl is er per dimensie een score nodig voor een van beide uitersten van de 

dimensie. Hoewel deze uitersten van de dimensies tegengesteld zijn, liggen ze in elkaars 

verlengde. De afwezigheid van de ene strategie benadrukt de aanwezigheid van de andere 

strategie. Het combineren van de scores op beide dimensies (AE&RO en CE&AC) leidt tot 

een van de vier leerstijlen; de dromer (divergerende leerstijl), de denker (assimilerende 

leerstijl), de beslisser (convergerende leerstijl) en de doener (accomoderende leerstijl) (Kolb, 

1984, geciteerd in Gooden et al., 2009; Mcleod, 2017). Figuur 2 geeft de dimensies, de 

uitersten van de dimensies en de bijbehorende leerstijlen weer.  
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Figuur 2 

De Vier Leerstijlen van Kolb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot. Aangepast van ‘An examination of Kolb’s learning style inventory’, Gooden, D. J., 

Preziosi, R. C. & Barnes, F. B. (2009). American Journal of Business Education, 2(3), 57-62. 

 

 

2.3.1 Dromer. Deze leerstijl wordt gekenmerkt door kinderen die veel ideeën bedenken, 

leergierig zijn en goede communicatieve vaardigheden bezitten. Voor probleemoplossing 

wordt gebruik gemaakt van verschillende perspectieven waardoor er creatieve oplossingen 

ontstaan. Door vaardigheden op het gebied van fantasie en inleving worden sneller 

kennisverbanden gelegd. Daarnaast is het kenmerkend voor deze leerstijl dat het maken van 

keuzes en het nemen van risico’s wordt belemmerd door het fantaseren over de mogelijke 

uitkomsten. Handelingen worden uitgevoerd op basis verkregen informatie door middel van 

observaties. Op het gebied van onderwijs hebben deze kinderen een voorkeur voor 

samenwerken en het ontvangen van persoonlijke feedback (Akkerman, 2003; Kolb, 1984, 

geciteerd in Gooden et al., 2009; Manolis et al., 2013; Mcleod, 2017).  

2.3.2 Denker. Deze leerstijl wordt gekenmerkt door kinderen die verbaal sterk zijn en 

de stof snel begrijpen. De theoretische ideeën, die door kinderen met deze leerstijl worden 

ontwikkeld, zijn niet altijd praktisch uitvoerbaar. Informatie wordt opgenomen door kritische 

vragen te stellen en te observeren. Op het gebied van onderwijs is er een voorkeur voor 

zelfstandig werken. Logica, duidelijkheid en een goed opgebouwde structuur in de lessen is 

van belang bij deze leerstijl. Een voorbeeld van een passende manier van lesgeven is directe 
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instructie. Verder is het van belang om ruimte te creëren, zodat de opgedane informatie kan 

worden geanalyseerd (Akkerman, 2003; Kolb, 1984, geciteerd in Gooden et al., 2009; 

Manolis et al., 2013; Mcleod, 2017). 

2.3.3. Beslisser. Deze leerstijl wordt gekenmerkt door kinderen die op basis van 

details praktische oplossingen bedenken. Goede vaardigheden op het gebied van plannen 

stellen deze kinderen in staat tot het stellen van doelen en het maken van beslissingen. De 

doelgerichte aanpak kan zorgen voor problemen wanneer onverwachte situaties ontstaan. 

Kinderen met deze leerstijl leren door het begrijpen van concepten en oefening hiermee. Dit 

leidt tot een onderwijsvoorkeur waarin experimenteren, simulaties en praktisch werken 

centraal staan (Akkerman, 2003; Kolb, 1984, geciteerd in Gooden et al., 2009; Manolis et al., 

2013; Mcleod, 2017).  

2.3.4 Doener. Deze leerstijl wordt gekenmerkt door kinderen die risico’s nemen door 

gebruik te maken van een intuïtieve aanpak om doelen te behalen. Dit zorgt voor goede 

aanpassingsvaardigheden in onverwachte omstandigheden. Op het gebied van onderwijs is er 

een voorkeur voor experimenteren. Daarnaast hebben deze kinderen anderen nodig voor het 

verkrijgen van informatie (Akkerman, 2003; Kolb, 1984, geciteerd in Gooden et al., 2009; 

Manolis et al., 2013; Mcleod, 2017).  

 

2.4 Leerstijlentesten Kolb 

Twee leerstijlentesten gebaseerd op de theorie van Kolb zijn de Leerstijlentest van Kolb en 

Juch (2008) en de Leerstijlentest Kolb-Akkerman (2003). De Leerstijlentest van Kolb en Juch 

(2008) bestaat uit 80 items. Per item geeft een kind aan of dit item past bij de leeractiviteiten 

waar het kind gebruik van maakt. De Leerstijlentest Kolb-Akkerman (2003) bestaat uit 9 

items. Deze items bevatten vier antwoordcategorieën die worden geordend van meest passend 

tot minst passend.  

2.4.1 Validiteit leerstijlentesten. In de inleiding is aangegeven dat er ambivalentie is 

over de validiteit en van de Kolb-testen (Villanueva, 2020). Uit de meta-analyse van 

Villanueva (2020) blijkt dat de vier uitersten van de dimensies gemeten zijn met de items in 

de leerstijlentesten. Op basis hiervan werd geconcludeerd dat de leerstijlentesten van Kolb 

valide zijn. Uit het onderzoek van Platsidou en Metallidou (2009) en Villanueva (2020) bleek 

echter dat beide dimensies onvoldoende worden gemeten met de items van de leerstijlentest. 

Dit resulteerde in een constructvaliditeit van onvoldoende niveau (Platsidou & Metallidou, 

2009). Kritiek op de theorie benadrukt dat de leercyclus van Kolb het leerproces te 
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simplistisch weergeeft (Villanueva, 2020). De rol van onbewust leren en van de zelfregulatie 

van het onbewust leren zijn geen onderdeel van de theorie. Onbewust leren beïnvloedt de 

onderwijsstijlen van de leerkrachten en de regulatie van het leren (Villanueva, 2020). Dit 

betekent dat leerstijlen worden beïnvloed door onbewuste leerprocessen en interactie. 

Samenvattend kan worden gesteld dat er verschillende aanwijzingen zijn voor de validiteit 

van de theorie.  

 

2.5 Mokkenschaal analyse 

De constructvaliditeit van de ontwikkelde Leerstijlentest van Kolb wordt onderzocht met 

behulp van een Mokkenschaal analyse (MSA). Deze analyse behoort tot de Item Respons 

Theorie (IRT). Deze theorie legt een relatie tussen de item response functie (IRF) en een 

latent concept. In deze studie wordt bijvoorbeeld gesproken over ‘leerstijl’ als latent concept.  

Op basis van de responses van kinderen op elk item worden de parameters voor alle items en 

kinderen geschat. Een voorbeeld van een parameter die geschat wordt is populariteit van een 

item. Dit kan worden omschreven als de moeilijkheidsgraad van een item (Drenth & Sijtsma, 

2006; Molenaar et al., 2000; Sijtsma, Debets & Molenaar, 1990). Als een kind positief scoort 

op een moeilijk item, dan heeft het kind een hoge vaardigheid op dat latente concept.  De 

MSA is een non-parametrische variant met vier assumpties, namelijk unidimensionaliteit, 

lokale stochastische onafhankelijkheid, monotoniciteit en niet-snijdende IRF’s (Molenaar, 

Sijtsma & Boer, 2000). Unidimensionaliteit (UD) betekent dat een instrument één latent 

concept meet. Monotoniciteit (M) dit houdt in, dat hoe meer van een latent concept aanwezig 

is hoe hoger een kind scoort. De lokale stochastische onafhankelijkheid (LI) betekent dat de 

responses op de items onafhankelijk zijn, gegeven de waarde van het kind op het latente 

concept. Niet-snijdende IRF’s (NI) dit houdt in dat de verschillende functies elkaar niet 

mogen snijden. Wordt er alleen aan de eerste drie assumpties voldaan dan is er sprake van een 

monotone homogene itemset. Wordt er bovendien voldaan aan de vierde assumptie (NI), dan 

is er sprake van een dubbele monotone homogene itemset (Drenth & Sijtsma, 2006; Molenaar 

et al., 2000).  

MSPWIN5.0 (Mokkenschaal analyse voor polytome items; Molenaar et al., 2000) 

wordt gebruikt voor het uitvoeren van de MSA. Dit programma zoekt of test schalen en 

berekent per item en voor de schalen de Loevinger’s schaalbaarheidscoëfficiënten (H). Een H 

van < 0.30 betekent geen tot een zeer zwakke samenhang van de items binnen een schaal, 

0.30 ≤ H < 0.40 betekent dat er sprake is van een zwakke samenhang, 0.40 ≤ H < 0.50 een 
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matige samenhang en 0.50 ≤ H < 1.00 een sterke samenhang (Molenaar et al., 2000). De crit-

waarden worden gebruikt om de assumpties van homogeniteit en dubbele monotonie per 

schaal te controleren. Een crit-waarde ≥ 80 schendt deze assumpties. Daarnaast geeft de r de 

betrouwbaarheid van de schaal weer. Deze kan alleen worden geïnterpreteerd als de IRF’s 

elkaar niet snijden.  

De testprocedure van de MSA onderzoekt geselecteerde items op samenhang. Deze 

geeft een H-waarde per item en van de gehele schaal (Molenaar et al., 2000). Bij de default 

search procedure van de MSA worden items door middel van een ondergrens met een 

minimale H-waarde per item getest. De door het programma gehanteerde ondergrens is een 

H-coëfficiënt van 0.30 (Molenaar et al., 2000).  
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3. Methode 

3.1 Design 

Het huidige onderzoek is van kwantitatieve aard. Dit onderzoek heeft een cross-sectioneel 

design, waarin de validering van de Kolb leerstijlentest en verschillen in leerstijlen van HB- 

en niet HB-leerlingen centraal staan. Door middel van een vragenlijst is de data verzameld.  

 

3.2 Participanten 

De doelpopulatie voor het onderzoek bestaat uit HB- en niet HB-kinderen in groep 6 en 7 in 

Nederland.  

De steekproef bestaat uit kinderen die ten tijde van het onderzoek op een Nederlandse 

reguliere of voltijds hoogbegaafdenschool in groep 6 of 7 zaten. Getracht werd om ongeveer 

100 kinderen te includeren. Dit aantal is bepaald op grond van haalbaarheid. 

Er is gekozen voor kinderen in groep 6 en 7. Kinderen van deze leeftijd kunnen 

leerproblemen vertonen. Bovendien zijn kinderen van deze leeftijd vaardig de vragenlijst 

zelfstandig in te vullen (Suijkerbuijk et al., 2018).  

 

3.3 Instrument en variabelen 

Het huidige onderzoek maakt gebruik van een aangepaste Leerstijlentest, gebaseerd op de 

Leerstijlentest Kolb-Akkerman (2003). Er is gekozen voor deze vragenlijst, omdat deze 

vragenlijst beter aansluit bij de dagelijkse activiteiten van kinderen dan de andere beschikbare 

test van Kolb en Juch (2008). Alle antwoordcategorieën van de items die betrekking hebben 

op een uiterste van een dimensie zijn veranderd in losse items, waarbij het kind bij elk item 

moet aangeven in hoeverre dit item past bij hem of haar. Daarnaast zijn bepaalde woorden of 

onderwerpen aangepast om ze begrijpelijk te maken voor kinderen. Hiervoor is onder andere 

gebruik gemaakt van de Leerstijlentest Kolb en Juch (2008). De vragenlijst is vervolgens 

gecontroleerd op begrijpelijkheid door kinderen uit groep 6 en 7. Op basis van de ontvangen 

feedback is de vragenlijst aangepast. 

 Een voorbeeld van aanpassing van een item is weergegeven in Tabel 1. In de linker 

kolom is de vraag en zijn de antwoordmogelijkheden van item 8 uit de Leerstijlentest Kolb-

Akkerman (2003) weergegeven. In de aangepaste vragenlijst zijn deze 

antwoordmogelijkheden omgezet in vier losse items, die zichtbaar zijn in de rechter kolom. 

Elk origineel item is omgezet in meerdere items in de aangepaste vragenlijst. Dit resulteerde 

in 24 items voor de ontwikkelde vragenlijst, zie hiervoor Bijlage A. De volledige 
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hernummering van originele items kan worden gevonden in Bijlage B.  Een voorbeeld van een 

gemaakte taalaanpassing is ook te vinden in Tabel 1. Het onderwerp ‘vakantiewerk’ is 

aangepast in ‘wekelijkse klusjes, waarvoor ze geld krijgen’.  

 

 

Tabel 1 

Item 8 uit de Leerstijlentest Kolb-Akkerman (2003) Omgezet Naar Vier Losse Items. 

8. Je kan vakantiewerk krijgen. Wat doe je? Aangepaste losse item 

A. Ik probeer mij voor te stellen hoe het voor 

mij zal zijn om dat werk te doen. (CE) 

 

Als ik geld kan krijgen voor klusjes, 

probeer ik mij eerst voor te stellen hoe 

het zou zijn als ik het klusje zou doen. 

B. Ik wil eerst precies weten hoe hard ik moet 

werken en hoeveel ik verdien. (RO) 

Als ik geld kan krijgen voor wekelijkse 

klusjes, dan wil ik eerst precies weten 

hoe hard ik moet werken en hoeveel ik 

geld ik hiervoor krijg. 

C. Ik wil precies weten wat iemand in dat 

bedrijf moet doen en hoe het bedrijf werkt. (AC) 

Als ik geld kan krijgen voor wekelijkse 

klusjes, dan wil ik precies weten wat ik 

moet doen en hoe ik dat moet doen. 

D. Ik ga werken en merk vanzelf wel of het mij 

bevalt. (AE) 

Als ik geld kan krijgen voor wekelijkse 

klusjes, dan ga ik deze doen en merk ik 

vanzelf wel of ik het leuk vind. 

Noot.  A, B, C en D worden door het kind gerankt van het minst naar het meest passend bij 

zijn leergewoonten. De letters tussen de haakjes zijn de vier uitersten van een dimensie; CE 

(concreet ervaren), RO (Reflectieve observatie), AC (Abstract conceptualiseren) en AE 

(Abstract ervaren). 

 

 

Voor de beantwoording van de items is gekozen voor een vierpunts-likertschaal. Smileys zijn 

toegevoegd aan de Likertschaal om deze duidelijker te maken voor kinderen, deze zijn 

zichtbaar in Figuur 3.  
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Figuur 3 

Gebruikte Vierpunts-likertschaal 

 

 
 

 

De maximale score per uiterste van een dimensie is 24 en een minimale score is 6. Scoort een 

persoon 24, dan heeft hij een sterke voorkeur voor een uiterste van een dimensie. Scoort een 

persoon 6, dan heeft hij een lage voorkeur voor een uiterste van een dimensie.  

 Naast de variabele ‘al dan niet hoogbegaafdheid’ zijn twee andere variabelen 

meegenomen, namelijk geslacht en het soort school. Voor geslacht zijn drie mogelijkheden, 

namelijk meisje, jongen en anders. Voor het soort basisschool zijn twee mogelijkheden, 

namelijk reguliere school of voltijds hoogbegaafdenschool. 

 

3.4 Data-analyseplan 

Ten eerste werd er voor de data-analyse aan de hand van beschrijvende statistiek de 

gemiddelde score per item berekend. Ten tweede werd voor de bepaling van de 

constructvaliditeit gebruik gemaakt van Mokkenschaal analyse voor polytome items (MSP) 

met behulp van het programma MSPWIN 5.0 (Molenaar et al., 2000). Eerst werden de 

bijbehorende items per dimensie getest aan de hand van de bovenstaande criteria. Na deze 

controle werd een default search procedure gebruikt met H ≥ 0.3 per item (Hi). Leidde dit 

criterium tot schalen van onvoldoende niveau, dan werd dit criterium voor elk item verlaagd 

naar H ≥ 0.0. Voor de gevonden schalen werden daarnaast een crit-waarde ≤ 80 per item 

gehanteerd, voor de controle op niet snijdende IRF’s (Itemrespons functie).  Elk item dat niet 

voldeed aan deze eisen werd handmatig verwijderd, waarna een nieuwe analyse werd 

uitgevoerd met de aangepaste schaal. De betrouwbaarheid van de schaal werd weergegeven 

door de betrouwbaarheidscoëfficiënt r. Deze heeft een bereik van 0 tot 1, waarbij een waarde 

van ≥ 0.70 als voldoende werd gehanteerd (Drenth & Sijtsma, 2006).  

Voor de bepaling van de steekproefonafhankelijkheid werd gebruik gemaakt van de 

gevonden schalen via de search procedure. Per schaal werd aan de hand van de crit-waarden 

van de item invariantie ordening bepaald of dezelfde schalen golden voor de subgroepen en 
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werd per subgroep de H-coëfficiënt berekend. Hierbij werden dezelfde criteria gebruikt als 

voor de bepaling van de constructvaliditeit.  

Daarna werd een onafhankelijke t-test met de schalen uit de default search procedure 

(met een significantieniveau van 0.05) uitgevoerd om te bepalen of de populaties HB- en niet 

HB-kinderen van elkaar verschillen in leerstijlen. 

 

3.5 Procedure 

De leerstijlentest werd schriftelijk en klassikaal afgenomen in ongeveer 15 minuten.  

De scholen zijn geworven door middel van een sneeuwbalsteekproef (Freankel et al., 

2014). De Rijksuniversiteit Groningen heeft een relatie met de voltijds hoogbegaafdenschool 

de Leonardo School in Assen. Via deze school werden andere voltijds hoogbegaafdenscholen 

benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Daarnaast werden verschillende reguliere 

basisscholen benaderd via het netwerk van de onderzoeker om data te verkrijgen over 

leerstijlen van niet HB-kinderen.  

Voor dit onderzoek werden informatiebrieven met toestemming voor de afname van 

de test aan scholen verstrekt. De brief beschreef het doel van het onderzoek en benadrukte dat 

deelname niet verplicht was. Tevens bevestigde de brief vertrouwelijke omgang met de 

verkregen data en verwijdering van de data na afronding van het onderzoek. Naar aanleiding 

van deze informatiebrieven en verstrekking aan ouders, hadden de scholen de testen 

afgenomen en overhandigd aan de onderzoeker.  

De onderzoekspopulatie van het huidige onderzoek betreft kinderen. Voor de 

uitvoering is toestemming verkregen van de Ethische Commissie van de faculteit Gedrags- en 

Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.   
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4. Resultaten 

Tijdens de ontwikkeling van de test is er een pilot afgenomen. De pilot bestond uit vier 

kinderen, waarvan twee uit groep 6 en twee uit groep 7.  Deze kinderen gaven aan dat de test 

leuk was om te maken en dat alle vragen goed te begrijpen waren. 

 De ontwikkelde test is afgenomen bij 92 kinderen. De gegevens van vraag 15 tot en 

met 24 ontbraken bij twee kinderen. Deze twee kinderen zijn niet meegenomen in de 

Mokkenschaal analyse (MSA). Daarnaast zijn er verschillende missende waarden in de 

dataset. Item 5, 13, 18 en 23 bevatten een missende waarde, item 11 en 12 twee missende 

waarden en item 10 bevat drie missende waarden. De HB-groep bevatte twee van de in totaal 

11 missende waarden (item 10 en 12) en de niet HB-groep negen. In totaal is er data gebruik 

van 80 kinderen voor de MSA (62 Niet-HB en 18 HB-kinderen).  

Op basis van de verworven data zijn de items van de vragenlijst geordend op 

moeilijkheidsgraad, dit wordt aangeduid met populariteit. De populariteit wordt weergegeven 

met de gemiddelde score per item. Hoe meer de kinderen zich identificeren met een item, hoe 

hoger de gemiddelde score en hoe populairder een item is. De populariteit van item 11 

(Taalles werkstuk maken) is het laagst (M:1.93) en loopt op tot en met het item met de 

hoogste populariteit (M: 3.54), item 19 (Fiets die past bij mij). De volledige ordening op basis 

van populariteit is weergegeven in Bijlage C. 

 

4.1 Mokkenschaal analyse per dimensie 

Uit de resultaten van de testoptie van MSP per dimensie blijkt dat er geen schalen worden 

gevonden met een H-coëfficiënt ≥ 0.30. De crit-waarden voor de niet snijdende IRF’s van de 

dimensie ‘opnemen’ (CE&AC) voldoen niet aan het criterium ≤ 80 per item, met uitzondering 

van item 4. De crit-waarden voor de niet snijdende IRF’s van de dimensie ‘verwerken’ 

(AE&RO) voldoen aan het criterium ≤ 80 per item. De r van beide dimensies is 0.59. De 

resultaten zijn hieronder per schaal weergegeven.   

4.1.1 Dimensie opnemen (CE&AC). De dimensie ‘opnemen’ bestaat uit de items in 

Tabel 2. 
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Tabel 2 

Gehele Itemset Dimensie ‘Opnemen’ (CE&AC) 

Item nr. Label M1 H1
2 Crit-waarde 

18 Vakantieland informatie verzamelen 2.10 0.24 118 

23 Waarom werkstuk maken? 2.20 0.10 98 

21 Klusjes voorstellen 2.29 0.08 127 

2 PC-handleiding lezen 2.34 0.14 90 

16 Inleven in verhaal 2.49 0.11 106 

13 PC fantaseren 2.54 0.21 139* 

5 Klopt het verhaal? 2.80 0.11 85 

6 Vakantieland voorstellen 2.86 0.16 95 

8 Toets leren verplichte delen 3.00 0.02* 116 

4 Werkstuk aanpak bedenken 3.05 0.12 69 

9 Klusjes hoe en wat doen? 3.09 0.03 134 

15 Taalles duidelijke opdrachten 3.51 0.14 88 

Hschaal: 0.12 (r: 0.59)  
1 M is gemiddelde score per item.   

2 H1 = H-coëfficiënt van item in schaal; ligt tussen 0 en 1.  

Noot. De items zijn geordend van minst tot meest populair.  * = de laagste waarde van de 

kolom 

 

 

In Tabel 2 wordt een crit-waarde gevonden >80 voor alle items, met uitzondering van item 4 

(crit-waarde: 69). Dit betekent dat er sprake is van een schending van niet snijdende IRF’s. 

Hieruit volgt dat de r niet betrouwbaar is voor deze dimensie.  De Hschaal is hier 0.12 met item 

8 (H1: 0.02) als laagste H-coëfficiënt. Dit is lager dan de minimale waarde van 0.30 voor een 

zwakke samenhang van een schaal.  

4.1.2 Dimensie verwerken (AE&RO). De dimensie ‘verwerken’ bestaat uit de items 

in Tabel 3. 
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Tabel 3 

Gehele Itemset Dimensie ‘Verwerken’ (AE&RO) 

Item nr. Label M1 H1
2 Crit-waarde 

11 Taalles werkstuk maken 1.93 0.18 56 

22 Waarom Taalles? 2.42 0.09 68 

10 Werkstuk starten 2.64 0.10 70 

7 Fiets informatie weten 2.86 0.11 70 

1 Leren zeilen door kijken 2.90 0.14 49 

14 Werkstuk opdracht doorlezen 2.95 0.05* 73 

12 Leren zeilen door nadoen 3.12 0.20 69 

3 Klusjes doen en ervaren 3.20 0.07 74* 

17 Klusjes kosten en baten 3.21 0.19 59 

20 Toets leren door begrijpen stof 3.27 0.11 60 

24 Toets leren omdat het moet 3.51 0.11 52 

19 Fiets die past bij mij 3.54 0.20 46 

Hschaal: 0.13 (r: 0.59)  
1 M is gemiddelde score per item.   

2 H1 = H-coëfficiënt van item in schaal; ligt tussen 0 en 1.  

Noot. De items zijn geordend van minst tot meest populair. * = de laagste waarde van de 

kolom 

 

 

In Tabel 3 is te zien dat de crit-waarde <80 is. Dit indiceert dat er geen sprake is van 

schendingen van niet snijdende IRF’s. De r van 0.55 is < 0.70. Dit indiceert dat er sprake is 

van onvoldoende betrouwbaarheid. De Hschaal is 0.13 met item 14 (H1: 0.05) als laagste H-

coëfficiënt. De Hschaal is lager dan de vereiste 0.3 om een zwakke samenhang vast te kunnen 

stellen.  

 

4.2 Mokkenschaal analyse default search procedure 

Voor de default search procedure is er eerst gebruik gemaakt van een H-coëfficiënt van 0.30 

per item, met deze default search procedure werden geen schalen gevonden. Vervolgens is dit 
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criterium verlaagd naar 0.0. Dit resulteerde in twee verschillende Mokkenschalen. In Tabel 4 

zijn de resultaten van de eerste schaal gegeven. 

 

 

Tabel 4 

Default Search Procedure Items Schaal 1 met Criterium H ≥ 0.0 

Item nr. Label M1 H1
2 Crit-waarde Uiterste 

van 

dimensie 

11 Taalles werkstuk maken 1.93 0.18* 67 RO 

18 Vakantieland informatie verzamelen 2.10 0.26 80 AC 

2 PC-handleiding lezen 2.34 0.22 67 AC 

16 Inleven in verhaal 2.49 0.24 89 CE 

13 PC fantaseren 2.54 0.28 80 CE 

6 Vakantieland voorstellen 2.86 0.25 44 CE 

4 Werkstuk aanpak bedenken 3.05 0.19 103* CE 

12 Leren zeilen door nadoen 3.12 0.22 59 AE 

20 Toets leren door begrijpen stof 3.27 0.27 57 RO 

19 Fiets die past bij mij 3.54 0.36 53 AE 

Hschaal: 0.24 (r: 0.72)  
1 M is gemiddelde score per item.   

2 H1 = H-coëfficiënt van item in schaal; ligt tussen 0 en 1.  

Noot.  De items zijn geordend van minst tot meest populair.  Uiterste van dimensie: in de 

kolom staat aangegeven tot welke uiterste van een dimensie het item oorspronkelijk behoorde. 

* = de laagste waarde van de kolom 

 

 

De items van de eerste schaal behoren tot verschillende dimensies, waarbij opvalt dat de 

meeste items uit de CE&AC-schaal komen, namelijk 6 van de 10 verschillende items. De 

Hschaal (0.24) is lager dan de vereiste van 0.30 om een zwakke samenhang vast te kunnen 

stellen. De crit-waarde van items 18 (crit-waarde: 80), item 16 (crit-waarde: 89), item 13 (crit-

waarde: 80) en item 4 (crit-waarde: 103) zijn ≥ 80. Dit indiceert dat er een schending is van 

niet snijdende IRF’s. Hieruit volgt dat de r niet betrouwbaar is voor deze schaal. Een schaal 
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die voldoet aan deze criteria, (crit: <80 en Hschaal > 0.3), bestaat uit 5 items en is weergegeven 

in Tabel 5. Dit betreft een schaal waar sprake is van een zwakke samenhang (Hschaal: 0.32) met 

een r van 0.67, die niet voldoet aan de vereiste ≥ 0.70. 

 

 

Tabel 5 

Resultaten Default Search Procedure Uiteindelijke Items Schaal 1: Affectieve Leeractiviteiten 

Item nr. Label M1 H1
2 Crit-waarde Uiterste van 

dimensie 

18 Vakantieland informatie verzamelen 2.10 0.34 37 AC 

2 PC-handleiding lezen 2.34 0.28* 73* AC 

13 PC fantaseren 2.54 0.32 53 CE 

6 Vakantieland voorstellen 2.86 0.32 52 CE 

19 Fiets die past bij mij 3.54 0.39 21 AE 

Hschaal: 0.32 (r: 0.67) 
1 M is gemiddelde score per item.  
2 H1= H-coëfficiënt van item in schaal; ligt tussen 0 en 1.  

Noot.  De items zijn geordend van minst tot meest populair.  Uiterste van dimensie: in de 

kolom staat aangegeven tot welke uiterste van een dimensie het item oorspronkelijk behoorde. 

* = de laagste waarde van de kolom 

 

 

De items van deze schaal kunnen volgens de affectieve leeractiviteiten van Verloop en 

Lowyck (2003) worden getypeerd. De populariteit van de schaal loopt van items van 

activiteiten waarbij sprake is van fantaseren over concrete activiteiten naar minder populaire 

items, waarbij plannen centraal staat om tot het gewenste resultaat te komen en meer 

inspanning vereist is. De minder populaire items vragen meer vaardigheid op het gebied van 

affectieve leeractiviteiten. 

 De tweede gevonden schaal is weergegeven in Tabel 6.  
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Tabel 6 

Resultaten Default Search Procedure Items Schaal 2 met Criterium H ≥ 0.0 

Item nr. Label M1 H1
2 Crit-waarde Uiterste van 

dimensie 

23 Waarom werkstuk maken? 2.20 0.30 46 AC 

21 Klusjes voorstellen 2.29 0.29 47 CE 

22 Waarom taalles? 2.42 0.39 43 AE 

7 Fiets informatie weten 2.86 0.28* 49* RO 

17 Klusjes kosten en baten 3.21 0.41 44 RO 

Hschaal: 0.33 (r: 0.69) 

 1 M is gemiddelde score per item.   

2 H1 = H-coëfficiënt van item in schaal; ligt tussen 0 en 1.  

Noot.  De items zijn geordend van minst tot meest populair. Uiterste van dimensie: in de 

kolom staat aangegeven tot welke uiterste van een dimensie het item oorspronkelijk behoorde. 

* = de laagste waarde van de kolom 

 

 

Tabel 6 geeft met een H-coëfficiënt van 0.33 een zwakke samenhang weer van de schaal. 

Deze crit-waarden van de items zijn < 80. Dit betekent dat er geen schending is van niet 

snijdende IRF’s. Deze schaal voldoet aan de gegeven criteria (crit: <80 en Hschaal> 0.3).  De r 

van de schaal is lager dan de vereiste ≥ 0.70 en voldoet niet. 

 Schaal 2 kan worden getypeerd aan de hand van de metacognitieve leeractiviteiten van 

Verloop en Lowyck (2003). Item 21 past niet bij de metacognitieve leeractiviteiten-schaal. Op 

basis hiervan is dit item verwijderd uit deze schaal. De schaal zonder item 21 is weergegeven 

in Tabel 7.   
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Tabel 7 

Resultaten Default Search Procedure Items Schaal 2: Metacognitieve Leeractiviteiten 

Item nr. Label M1 H1
2 Crit-waarde Uiterste van 

dimensie 

23 Waarom werkstuk maken? 2.20 0.33 35 AC 

22 Waarom taalles? 2.42 0.39 43* AE 

7 Fiets informatie weten 2.86 0.32* 30 RO 

17 Klusjes kosten en baten 3.21 0.42 40 RO 

Hschaal: 0.37 (r: 0.67) 
1 M is gemiddelde score per item.   

2 H1 = H-coëfficiënt van item in schaal; ligt tussen 0 en 1.  

Noot. De items zijn geordend van minst tot meest populair.  Uiterste van dimensie: in de 

kolom staat aangegeven tot welke uiterste van een dimensie het item oorspronkelijk behoorde. 

* = de laagste waarde van de kolom 

 

 

Deze schaal loopt van het afwegen van praktische informatie om een keuze te maken voor een 

klusje of een voorwerp, naar de afweging van meer abstracte informatie waarom een bepaalde 

handeling relevant is. Hierdoor wordt bij de minder populaire items meer gevraagd van het 

latente concept metacognitieve leeractiviteiten. De populariteit van de schaal loopt van items 

van activiteiten waarbij sprake afweging van informatie over praktische zaken, naar minder 

populaire items waarbij sprake is van afweging van informatie over abstracte zaken. De 

minder populaire items vereisen meer inzicht en redeneringsvermogen, waardoor deze items 

meer vaardigheid vereisen op het gebied van metacognitieve leeractiviteiten. 

 

4.3 Mokkenschaal analyse voor steekproefonafhankelijkheid  

De twee uiteindelijke schalen van de default search procedure zijn gebruikt voor het testen 

van de steekproefonafhankelijkheid voor de HB-groep en de niet HB-groep.  

 Uit de resultaten blijkt dat de items van de schalen dezelfde ordening van populariteit 

hebben. Dit betekent dat er geen reden is om aan te nemen dat de schaal verschillend is voor 

de HB- en de niet HB-groep en er sprake is van steekproefonafhankelijkheid. De resultaten 

zijn hieronder weergegeven, beginnend bij de eerste gevonden schaal in Tabel 8. 
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Tabel 8 

Steekproefonafhankelijkheid Schaal 1: Affectieve Leeractiviteiten 

Item 

nr. 

Label M1  H1
2  Crit-waarde 

invariante 

ordening 

  Niet HB HB Niet HB HB  

18 Vakantieland informatie 

verzamelen 

2.02 2.39 0.35 0.23 36 

2 PC-handleiding lezen 2.26 2.61 0.30 0.04 14 

13 PC fantaseren 2.42 2.94 0.35 0.02* 21 

6 Vakantieland voorstellen 2.71 3.39 0.29 0.30 23 

19 Fiets die past bij mij 3.52 3.61 0.24* 0.20 40* 

HNietHB-schaall: 0.33 (r: 0.68) 

HHB-schaal: 0.15 (r: 0.39) 

Hschaal: 0.32 (r: 0.67) 
1 M is gemiddelde score per item. 
2 H1 = H-coëfficiënt van item in schaal; ligt tussen 0 en 1.  

Noot. De items zijn geordend van minst tot meest populair. * = de laagste waarde van de 

kolom 

 

 

Tabel 8 bevat de H-coëfficiënt van 0.33 voor de niet HB-groep. Deze is groter dan de waarde 

van de HB-groep (HHB-schaal: 0.15). Dit resulteert in een zwak samenhang van de schaal voor de 

niet HB-groep en geen samenhang voor de HB-groep. Item 19 (H1: 0.24) heeft de laagste H-

coëfficiënt van de niet HB-groep, item 13 (H1: 0.02) heeft de laagste H-coëfficiënt in de HB-

groep. De crit-waarde invariante ordening is voor alle items <80. Dit betekent dat er geen 

schending is van niet doorsnijdende IRF’s. De r van de HB- (r: 0.39) en niet HB-groep (r: 

0.68) zijn onvoldoende met een waarde < 0.70. De gemiddelde waarden voor de items lopen 

gelijk op voor beide groepen. Dit betekent dat de ordening van de items op basis van de 

populariteit gelijk is voor de HB- en niet HB-groep. 

 De tweede gevonden schaal met behulp van de zoekprocedure wordt weergegeven in 

Tabel 9. 
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Tabel 9 

Steekproefonafhankelijkheid Schaal 2: Metacognitieve Leeractiviteiten 

Item 

nr. 

Label M1  H1
2  Crit-waarde 

invariante ordening 

  Niet HB HB Niet HB HB  

23 Waarom werkstuk maken? 2.27 1.94 0.29* 0.46  

22 Waarom taalles? 2.39 2.56 0.40 0.37 7 

7 Fiets informatie weten 2.85 2.89 0.33 0.29* 24 

17 Klusjes kosten en baten 3.27 3.00 0.39 0.52 25* 

HNietHB-schaal: 0.35 (r: 0.65) 

HHB-schaal: 0.41 (r: 0.73) 

Hschaal: 0.37 (r: 0.67) 

 1 M is gemiddelde score per item.   

2 H1= H-coëfficiënt van item in schaal; ligt tussen 0 en 1.  

Noot. De items zijn geordend van minst tot meest populair. * = de laagste waarde van de 

kolom 

 

 

Tabel 9 bevat een H-coëfficiënt van 0.41 voor de HB-groep. Deze is groter dan de waarde van 

de niet HB-groep (HNietHB-schaal: 0.35). Dit resulteert in een matige samenhang van de schaal 

voor de HB-groep en een zwakke samenhang van de schaal voor de niet HB-groep. Item 7 

(H1: 0.29) heeft de laagste H-coëfficiënt van de HB-groep, item 23 (H1: 0.29) heeft de laagste 

H-coëfficiënt in de niet HB-groep. De crit-waarden van de invariante ordening zijn allemaal < 

80. Dit indiceert dat er geen schending is van de niet snijdende IRF’s. De r van de HB-groep 

is voldoende (r:0.73). De r van de niet HB-groep is onvoldoende (r:0.65). De gemiddelde 

waarden voor de items lopen gelijk op voor beide groepen. Dit betekent dat de ordening van 

de items op basis van de populariteit gelijk is voor de HB- en niet HB-groep. 

 

4.4 Verschillen in leerstijlen tussen HB- en niet HB-kinderen 

Op basis van de gevonden schalen bij de default search procedure is een onafhankelijke t-test 

uitgevoerd voor de HB- en de niet HB-groep. De resultaten zijn weergegeven in tabel 10.  
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Tabel 10 

T-test voor Verschillen in Schalen Tussen de HB- en Niet HB-groep 

Schaal M1  SD2  t3 bhi4 p5 

 Niet HB HB Niet HB HB    

Affectieve 

Leeractiviteiten6 

2.61 3.02 0.65 0.50 -2.59 (-0.73; -0.96) 0.01 

Metacognitieve 

leeractiviteiten7 

2.72 2.69 0.68 0.78 0.17 (-0.32; 0.38) 0.87 

 1M = gemiddelde score per subgroep voor een schaal, waarbij de totaalscore van de items is 

gedeeld door het aantal aanwezige items in de schaal.  
2 SD = standaarddeviatie.  
3 t-score.  
4 bhi = betrouwbaarheidsinterval.  
5 Gehanteerd significantieniveau (p) < 0.05.  
6 Affectieve leeractiviteiten-schaal; Niet HB n=68 en HB n=20, vrijheidsgraden = 86.  
7 Metacognitieve leeractiviteiten-schaal; Niet HB n=69 en HB n=20, vrijheidsgraden = 87. 

 

 

In Tabel 10 kan worden gevonden dat de affectieve leeractiviteiten-schaal significant verschilt 

voor de HB- en de niet HB-groep (p:0.01). De HB-groep scoort hoger, waaruit blijkt dat de 

HB-groep meer vaardigheden op het gebied van affectieve leeractiviteiten bezit. De 

metacognitieve schaal verschilt niet significant (p:0.87) voor de subgroepen. De vaardigheden 

van de HB-groep en de niet HB-groep zijn vergelijkbaar op het gebied van metacognitieve 

leeractiviteiten.  
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5. Conclusie en discussie 

5.1 Conclusie 

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een op Kolb’s theorie gebaseerde 

vragenlijst voor kinderen uit groep 6 en 7 en deze testen op validiteit.  

 Uit de resultaten van de ontwikkelde leerstijlenvragenlijst bleek dat de dimensies op 

basis van de theorie van Kolb niet zijn gevonden. Dit duidt op onvoldoende constructvaliditeit 

van de ontwikkelde vragenlijst. In de default search procedure zijn twee schalen gevonden, 

namelijk de affectieve- en de metacognitieve leeractiviteiten-schaal. Deze zijn getypeerd op 

basis van de theorie van Verloop en Lowyck (2003). Bij beide schalen is er sprake van een 

zwakke samenhang. Daarnaast is de betrouwbaarheid van onvoldoende niveau gebleken. Op 

basis van de steekproefonafhankelijkheidstest kan worden geconcludeerd dat de vragenlijst 

onafhankelijk is. Dit betekent dat de vragenlijst geschikt is voor zowel HB- als niet HB-

kinderen. Ten slotte blijkt uit de resultaten dat HB-kinderen significant hoger scoren op de 

affectieve leeractiviteiten-schaal in vergelijking met niet HB-kinderen. Op basis hiervan kan 

worden geconcludeerd dat de HB-groep vaardiger is op het gebied van affectieve 

leeractiviteiten.  

 

5. 2 Discussie 

5.2.1 Theoretische reflectie. De gevonden resultaten over de onvoldoende constructvaliditeit 

komen overeen met de resultaten die Platsidou en Metallidou (2009) beschrijven, waarin de 

constructvaliditeit van de Kolb-testen niet voldoende is. Daarnaast komt dit gedeeltelijk 

overeen met de beschrijvingen van Villanueva’s (2020) meta-analyse, waarin de validiteit van 

de Kolb-leerstijlentesten gedeeltelijk als valide en gedeeltelijk als niet valide wordt 

beoordeeld. Dit hangt mogelijk samen met de gemaakte aanpassingen aan de vragenlijst.  

Een andere verklaring voor onvoldoende validiteit is dat de vragenlijst mogelijk vaardigheden 

van kinderen vraagt die nog niet voldoende zijn ontwikkeld. Een vaardigheid die nog niet 

voldoende ontwikkeld is in jonge kinderen is de metacognitieve vaardigheden (Leman et al., 

2012). Een voorbeeld van metacognitieve vaardigheden is het inzicht hebben in eigen 

leermethoden (Tieleman, 2008). Tieleman (2008) beschrijft dat de eerste kenmerken van 

metacognitieve vaardigeden zichtbaar worden in groep 7 en 8 van de basisschool. Als deze 

vaardigheden nog onvoldoende zouden zijn ontwikkeld bij kinderen uit groep 6 en 7 is dit een 

verklaring voor onvoldoende constructvaliditeit van de leerstijlenvragenlijst. Daarnaast is het 

mogelijk dat de leeractiviteiten in de items (leerstrategieën) worden beïnvloed door andere 
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factoren die niet worden gemeten in de vragenlijst. Biemans en Van Mil (2008) beschrijven 

dat leerconcepties en leeroriëntaties de leeractiviteiten beïnvloeden. Een toevoeging van 

leerconcepties en leeroriëntaties is volgens Biemans en van Mil (2008) nodig om de 

werkelijke leeractiviteit te meten. Dit betekent dat mogelijk de leerconcepties en 

leeroriëntaties worden gemeten als onderdeel van het construct leerstijlen. Hierdoor is het 

mogelijk dat de leeractiviteiten niet gezien kan worden als één construct. Dit heeft mogelijk 

invloed gehad op de gevonden constructvaliditeit.  

De twee gevonden schalen zijn de affectieve en de metacognitieve leeractiviteiten 

schalen. De items uit affectieve leeractiviteiten-schaal passen bij de typering van Verloop en 

Lowyck (2003). Hierin staat emotie centraal in het leerproces die elementen bevat zoals 

attribueren, motiveren, verwachtingen en waarderen (Verloop & Lowyck, 2003). Items 13, 6 

en 19 bevatten elementen die passen bij de typering.  De items gaan over fantaseren of iets 

wel of niet bij je past (item 13), het voorstellen wat je kan doen in een land (item 6) en het 

kijken of een fiets bij je past of niet (item 19). Deze items maken gebruik van emotie als basis 

voor het stimuleren van leeractiviteiten. Item 18 (informatie verzamelen over vakantieland) en 

2 (handleiding van computer lezen) zijn doelgerichte items en passen bij metacognitieve 

leeractiviteiten. Affectieve leeractiviteiten kunnen onderdeel zijn van metacognitieve 

leeractiviteiten. De items 18 en 2 spelen in op de emoties van het kind, waardoor deze 

mogelijk een belangrijkere rol spelen dan de metacognitieve leeractiviteiten. Deze items zijn 

daarom passend bij de affectieve leeractiviteiten-schaal. 

 De items uit de metacognitieve leeractiviteiten-schaal passen bij de typering van 

metacognitieve leeractiviteiten van Verloop en Lowyck (2003). Deze leeractiviteiten zijn 

doelgericht en oefenen controle uit op de leersituatie (Verloop & Lowyck, 2003). Items 23, 

22, 7 en 17 bevatten elementen passend bij de typering. Hierbij gaat het om eerst weten 

waarvoor je een werkstuk kan gebruiken (item 23), willen weten waarom opdrachten gemaakt 

moeten worden (item 22), wat de beste fiets is, hoe duur deze is en wat er allemaal op zit 

(item 7) en willen weten hoe hard je moet werken en hoeveel geld je voor een klusje krijgt 

(item 17). Deze items maken gebruik van informatieverzameling om een keuze te maken als 

basis voor leeractiviteiten. Item 21(Taalles voorkeur voor werkstuk maken) is verwijderd uit 

deze schaal. Dit item is niet doelgericht, maar gebruikt emotie als basis voor de 

leeractiviteiten. Kortom deze schaal, zonder item 21,  kan worden getypeerd aan de hand van 

de metacognitieve leeractiviteiten.   



 

 

 

34 

De gevonden verschillen op het gebied van affectieve leeractiviteiten tussen HB- en 

niet HB-kinderen komen overeen met de verwachting dat er verschil is tussen de leerstijlen 

van HB- en niet HB-kinderen.  De asynchrone ontwikkeling van HB-kinderen zou een 

mogelijke verklaring kunnen zijn voor de gevonden verschillen (Linn, 2017). Vanuit de 

asynchrone ontwikkeling is het mogelijk dat HB-kinderen meer gebruik maken van affectieve 

leeractiviteiten, omdat de vaardigheden die hiervoor nodig zijn beter zijn ontwikkeld in 

vergelijking tot hun leeftijdsgenoten. Opvallend is dat de metacognitieve leeractiviteiten niet 

significant verschillen tussen de subgroepen. Uit onderzoek van Linn (2017) kan worden 

geconcludeerd dat er verwacht mag worden dat HB-kinderen een betere cognitieve 

ontwikkeling hebben die resulteert in een meer metacognitieve vaardigheden. Mogelijk zijn in 

het huidige onderzoek de resultaten niet significant omdat het gebruik van leerstrategieën 

wordt beïnvloed door hersenontwikkeling (Verloop & Lowyck, 2003). Nog niet volledig 

ontwikkelde hersenen kunnen ervoor zorgen dat er minder verschillende leerstrategieën 

kunnen worden gebruikt. Dit zou kunnen verklaren waarom verschillen in leerstijlen tussen 

HB- en niet HB-kinderen niet zijn gevonden in dit onderzoek.  

Een andere mogelijkheid voor de gevonden resultaten is dat de metacognitieve 

vaardigheden minder worden gebruikt doordat deze minder worden gestimuleerd bij HB-

kinderen. Metacognitieve vaardigheden worden ontwikkeld door stimulatie vanuit de 

omgeving om deel te nemen aan metacognitieve leeractiviteiten (Morrissey, 2011). Wanneer 

HB-kinderen beschikken over intelligentie op veel verschillende gebieden (Gardner, 2004, 

geciteerd in Leman et al., 2012), is het mogelijk dat deze kinderen minder gebruik maken van 

metacognitieve vaardigheden om hun leerproces te vormen. Als er bovendien sprake is van te 

weinig stimulatie vanuit de omgeving is het mogelijk dat de metacognitieve vaardigheden van 

HB-kinderen niet worden ingezet tijdens leeractiviteiten. Dit leidt ertoe dat de metacognitieve 

vaardigheden van HB-kinderen mogelijk niet gemeten konden worden met behulp van de 

metacognitieve leeractiviteiten-schaal. Dit is mogelijk een verklaring voor het gevonden 

resultaat dat er geen significant verschil is tussen HB- en niet HB-kinderen op de 

metacognitieve leeractiviteiten-schaal.   

5.2.2 Sterke kanten en beperkingen. Het huidige onderzoek levert een unieke 

bijdrage aan de beperkte literatuur over leerstijlen van kinderen onder de twaalf jaar. 

Daarnaast draagt dit onderzoek bij aan de beperkte informatie over leerstijlen van HB-

kinderen.  
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Naast de sterke kanten van het onderzoek zijn er een aantal kanttekeningen te plaatsen. 

Ten eerste is er sprake van een beperkte steekproef van 80 kinderen (62 niet HB-kinderen en 

18 HB-kinderen). Met name het aantal kinderen die samen de HB-groep vormen is beperkt. 

Dit betekent dat de gevonden resultaten mogelijk niet representatief zijn voor HB-kinderen in 

Nederland uit groep 6 en 7. Ten tweede zijn de benaderde scholen afkomstig uit Noord-

Nederland. Hieruit volgt dat de resultaten mogelijk niet representatief zijn voor de overige 

delen van Nederland. Mogelijk laat onderzoek waarin scholen vanuit andere delen van 

Nederland betrokken zijn andere schalen of andere resultaten zien met betrekking tot de 

validiteit en de betrouwbaarheid. Ten slotte is het mogelijk dat de ontwikkelde vragenlijst niet 

het gehele construct van leerstijlen meet (Drenth & Sijtsma, 2006). Zo bestaat de Kolb en 

Juch (2008) uit 80 items, waardoor er meer informatie kan worden verzameld over leerstijlen. 

Dit betekent dat de vragenlijst in het huidige onderzoek mogelijk beperkt de elementen van de 

leerstijl meet.  

 

5.3 Aanbevelingen 

Op basis van het huidige onderzoek worden een aantal aanbevelingen opgesteld. Ten eerste 

wordt aanbevolen om een steekproef te doen waarin het aandeel van HB-kinderen groter is 

om na te gaan of de gevonden resultaten representatief zijn voor HB- en niet HB-kinderen. 

Ten tweede wordt aanbevolen om scholen uit meerdere delen van Nederland te betrekken bij 

de steekproef, zodat kan worden nagegaan of de gevonden resultaten ook representatief zijn 

voor kinderen uit groep 6 en 7 uit Nederland. Ten derde wordt het aanbevolen om het 

construct leerstijl vanuit de theorie van Kolb beter in kaart te brengen, omdat mogelijk niet 

het gehele construct leerstijl is gemeten met de ontwikkelde vragenlijst. Informatie hierover 

kan bijdragen aan de ontwikkeling van een valide instrument dat het construct leerstijl op 

basis van deze theorie meet. Ten slotte wordt aanbevolen om meer onderzoek te doen naar de 

affectieve leeractiviteiten-schaal en de metacognitieve leeractiviteiten-schaal om de 

betrouwbaarheid en validiteit van deze schalen te verhogen. De schalen voldoen aan de 

gestelde criteria van het huidige onderzoek, maar laten een zwakke samenhang en 

onvoldoende betrouwbaarheid zien en kan zodoende nog niet worden ingezet om leerstijlen 

goed te meten.  

 Een aanbeveling voor de praktijk is om de ontwikkelde vragenlijst niet te gebruiken 

om de leerstijlen van Kolb in kaart te brengen vanwege de onvoldoende constructvaliditeit. 
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De items uit de vragenlijst behorend bij de twee gevonden schalen, zouden kunnen worden 

gebruikt om inzicht te verkrijgen in de leeractiviteiten van (HB-)kinderen in groep 6 en 7. 

 Kortom de resultaten uit dit onderzoek geven aan dat verder onderzoek op het gebied 

van leerstijlen en leerstijlentesten bij (HB-)kinderen onder de 12 jaar nodig is. Inzicht hierin 

kan ervoor zorgen dat het onderwijsaanbod beter aansluit bij de onderwijsbehoefte van 

(HB-)kinderen en kan bijdragen aan het verminderen van het onderpresteren onder 

(HB-)kinderen.  

 
Aantal woorden: 7598 (Exclusief tabellen en figuren) 
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Bijlagen 

Bijlage A Ontwikkelde leerstijlentest 

 

Leerstijlentest op basis van Kolb voor groep 6 en 7 

 

Algemene vragen 
 
Naam school: ……………………………………………………. 
 
In welke groep zit je? 
 0 groep 6 
 0 groep 7 
 
Geslacht  

0 jongen 
0 meisje 
0 anders 

 
Leerstijlen 
De volgende vragen bestaan uit stellingen. Een stelling is dat iemand iets zegt over 
bijvoorbeeld fietsen; ‘Ik vind fietsen leuk’.  Dan mag jij aangeven of de stelling bij jou past. 
Alle stellingen gaan over de manier waarop jij graag leert. Er zijn geen foute antwoorden, 
omdat iedereen op een andere manier leert. 
 
Hoe vul je de antwoorden in? 
Achter elke zin staan 4 rondjes. Als je het eerste rondje invult dan past de zin helemaal niet bij 
jou, bij rondje 2 past deze een beetje niet bij jou. Bij rondje 3 past de zin een beetje bij jou en 
rondje 4 dan past de zin helemaal bij jou. Zo mag je per zin aangeven of de manier van leren 
die in de zinnen staat past bij jouw manier van leren.  
 
Een voorbeeld is dit:  
Als ik wil leren tekenen dan pak ik een potlood en papier en begin ik direct 
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Voorbeeld antwoord: ik kies 4 omdat direct wil tekenen. In dit voorbeeld geef ik een reden 
waarom ik voor 4 heb gekozen.  
 
Jullie hoeven alleen maar het rondje in te kleuren dat het beste bij jou past. 
 

Begin vragenlijst 

1. Als ik wil leren zeilen blijf ik eerst op de kant staan en kijk hoe een ander zeilt. 

 
2. Als ik een nieuwe computer krijg lees ik eerst de gebruiksaanwijzing goed door voordat ik 

hem gebruik. 

 
3. Als ik geld kan krijgen voor wekelijkse klusjes, dan ga ik deze doen en merk ik vanzelf wel of 

ik het leuk vind. 

 
4. Als ik een werkstuk moet maken dan denk ik eerst na over wat ik moet doen en hoe ik het aan 

moet pakken. 

 
5. Als ik een spannend verhaal moet navertellen op school, dan wil ik eerst weten of het verhaal 

wel klopt. 
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6. Als ik op vakantie ga en mag kiezen uit twee landen vind ik het moeilijk om te kiezen, omdat 

ik dan eerst probeer voor te stellen wat je allemaal in die landen kunt doen. 

 
7. Als ik een nieuwe fiets mag kiezen wil ik precies weten wat er allemaal op de fiets zit, wat de 

beste fiets is en hoe duur hij is. 

 
8. Als ik een toets moet maken voor geschiedenis dan leer ik alleen wat ik voor de toets moet 

weten. 

 
9. Als ik geld kan krijgen voor wekelijkse klusjes, dan wil ik precies weten wat ik moet doen en 

hoe ik dat moet doen. 

 
10. Als ik een werkstuk moet maken dan begin ik meteen met het maken. 

 
11. Als ik zelf mag kiezen hoe ik Taallessen krijg dan wil ik graag werkstukken maken. 

 
12. Als ik wil leren zeilen vraag ik of iemand het wil voordoen en doe ik het na. 
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13. Als ik een nieuwe computer meteen wil gebruiken dan denk ik eerst na over wat je er 

allemaal mee kan doen. 

 
 

14. Als ik een werkstuk moet maken lees ik eerst de opdracht door en bekijk ik de tekening 

eerst goed. 

 
15. Als ik zelf mag kiezen hoe ik taallessen krijg dan wil ik graag duidelijke opdrachten hebben. 

 
16. Als ik een spannend verhaal moet navertellen op school, dan doe ik net of het verhaal nu 

gebeurt en ik er bij ben. 

 
17. Als ik geld kan krijgen voor wekelijkse klusjes, dan wil ik eerst precies weten hoe hard ik 

moet werken en hoeveel ik geld ik hiervoor krijg. 

 
18. Als ik op vakantie ga en mag kiezen uit twee landen probeer ik eerst zo veel mogelijk over de 

landen te leren, zodat ik kan kiezen. 

 
19. Als ik een nieuwe fiets mag kiezen, kijk ik welke fiets het beste bij mij past. 
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20. Als ik een toets moet maken voor geschiedenis dan probeer ik alle hoofdstukken te 

begrijpen. 

 
21. Als ik geld kan krijgen voor klusjes, probeer ik mij eerst voor te stellen hoe het zou zijn als 

ik het klusje zou doen. 

 
22. Als ik zelf mag kiezen hoe ik taallessen krijg dan wil ik graag weten waarom ik de 

opdrachten moet maken. 

 
23. Als ik een werkstuk moet maken dan kijk ik eerst waar ik het werkstuk voor kan gebruiken. 

 
24. Als ik een toets moet maken voor geschiedenis dan leer ik omdat ik dat moet leren. 

 
 

Einde van de vragenlijst. 

  

 

 

Bedankt voor het invullen! 
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Bijlage B Tabel voor weergave hernummering van de items 

Itemnummer in ontwikkelde 

vragenlijst 

Itemnummer vanuit Kolb en 

Akkerman (2003) 

Categorie uiterste van 

een dimensie  

1 1b RO 

2 2c AC 

3 8d AE 

4 3a CE 

5 4c AC 

6 5a CE 

7 6b RO 

8 7a CE 

9 8c AC 

10 3d AE 

11 9b RO 

12 1d AE 

13 2a CE 

14 3b RO 

15 9c AC 

16 4a CE 

17 8b RO 

18 5c AC 

19 6d AE 

20 7b RO 

21 8a CE 

22 9d AE 

23 3c AC 

24 7d AE 

Noot. De ‘a’, ‘b’, ‘c’ en ‘d’ van corresponderen met de antwoordcategorieën uit de 

Leerstijlentest van Kolb-Akkerman (2003).  Categorie uiterste van dimensie; RO (Reflectieve 

Observatie), AC (Abstract Conceptualiseren), AE (Abstract Ervaren) en CE (Concreet 

Ervaren). 
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Bijlage C Ordening op basis van populariteit 

Item nr. M1 Label 

   

11 1.93 Taalles werkstuk maken 

18 2.10 Vakantieland informatie verzamelen 

23 2.20 Waarom werkstuk maken? 

21 2.29 Klusjes voorstellen 

2 2.34 PC-handleiding lezen 

22 2.42 Waarom Taalles? 

16 2.49 Inleven in verhaal 

13 2.54 PC fantaseren 

10 2.64 Starten werkstuk 

5 2.80 Klopt het verhaal? 

6 2.86 Vakantieland voorstellen 

7 2.86 Fiets informatie weten 

1 2.90 Leren zeilen door kijken 

14 2.95 Werkstuk opdracht doorlezen 

8 3.00 Toets leren verplichte delen 

4 3.05 Werkstuk aanpak bedenken 

9 3.09 Klusjes hoe en wat doen? 

12 3.12 Leren zeilen door nadoen 

3 3.20 Klusjes doen en ervaren 

17 3.21 Klusjes kosten en baten 

20 3.27 Toets leren door begrijpen stof 

24 3.33 Toets leren omdat het moet 

15 3.51 Taalles duidelijke opdrachten 

19 3.54 Fiets past bij mij 
1M = gemiddelde score per item.  

Noot. Items oplopend van minst tot meest populair. 

 


