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1 Inleiding 

Voor U ligt het onderzoek “Leerstijl en Aardrijkskunde”  waarin ik onderzoek of er een verband is 
tussen de leerstijl van een VWO5 leerling en zijn/haar resultaten bij een toets Aardrijkskunde. Ik heb 
dit onderzoek gedaan vanuit de Academische Opleidingsschool West-Brabant, in het kader van mijn 
eigen professionalisering en vanuit de vraag van het Norbertuscollege om meer inzicht te krijgen in 
leerlingen en hun manier van leren. Als wij, docenten, meer inzicht krijgen in de manier van leren van 
leerlingen kunnen wij misschien gaan zien waarom een leerling succesvol is. Of waarom de leerling 
beneden zijn/haar niveau lijkt te presteren.  

Wanneer blijkt dat bepaalde vakken een bepaalde manier van leren vereisen, of dat de manier van 
leren op de HAVO duidelijk verschillend moet zijn van de manier van leren op het VWO, dan kunnen 
wij de leerlingen in de toekomst misschien meer succesvol laten zijn door de eigen leerstijl in kaart te 
brengen en vervolgens in samenspraak te kijken naar mogelijke veranderingen die aangebracht 
kunnen worden om aan te kunnen sluiten bij het vak en het niveau dat gevraagd wordt. Zo zou elke 
leerling betere resultaten kunnen halen: diegenen die te veel gericht zijn op reproductief leren 
kunnen zich richten op meer reflectie op de leerstof, de leerlingen met een “helicopterblik” kunnen 
misschien aangespoord worden om ook de details te bestuderen. 

Ik geef in dit onderzoek een eerste aanzet tot het verbeteren van de (eindexamen)resultaten op het 
Norbertuscollege door de leerstijlen van leerlingen te vergelijken met hun resultaten voor het vak 
Aardrijkskunde. Ik hoop hiermee de basis te leggen voor verder onderzoek naar leerstijlen en 
behaalde cijfers. 
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2 Probleemschets 

De resultaten van de eindexamens vallen tegen op het Norbertuscollege. Waar wij vroeger een 
slagingspercentage hadden van 98 – 100% is dit nu 81% . Zaten wij voorheen met onze 
slagingspercentages boven het landelijke gemiddelde, sinds het schooljaar 2009-2010  ligt het 
slagingspercentage van zowel HAVO als VWO onder het landelijke gemiddelde. Dit baart de directie 
zorgen, te lage resultaten leiden tot controle door de inspectie, in het ergste geval tot intrekking van 
de examenbevoegdheid van de school. Leerlingen en docenten leiden ook onder deze dalende 
percentages, leerlingen zien meer tegen het eindexamen op (“ga ik het wel halen?”), docenten 
kunnen niet aangeven wat de oorzaken van deze lage slagingspercentages zijn, anders dan in 
algemene bewoordingen als “de leerlingen hebben te weinig inzicht, ze studeren niet hard genoeg, 
ze zijn in de onderbouw op een te hoog niveau geplaatst”. In het algemeen zijn de docenten wel 
unaniem in hun oordeel dat de examens niet moeilijker zijn geworden.  

Na jaren dat de gemiddelde cijfers van mijn examenleerlingen rond of boven het landelijk 
gemiddelde lagen, zat ik dit jaar voor het eerst onder het landelijk gemiddelde en ga ik twijfelen aan 
mijn eigen lespraktijk, en aan de inzet en de capaciteit van de leerlingen. Ik vraag mezelf af of ik de 
leerlingen wel optimaal voorbereid op hun examen, kan en moet ik wat veranderen aan de manier 
waarop ik instructie geef? In de afgelopen jaren ben ik  meer gaan uitleggen hoe geografische vragen 
beantwoord moeten worden, meer gaan oefenen met examens, meer de nadruk gaan leggen op 
zelfevaluatie, het lesboek uitgebreider gaan toelichten, enz. Maar het effect van al deze ingrepen kan 
ik niet direct relateren aan een beter of slechter cijfer tijdens het CSE. Of ligt het aan de leerlingen, 
dat ik minder NT leerlingen en meer CM leerlingen heb?  

Duidelijk is dat het tij moet worden gekeerd. Lastig is dat op basis van schoolexamens niet voorspeld 
kan worden of een leerling een voldoende  eindexamen (CSE gemiddeld 5,5) kan maken. Leerlingen 
met een voldoende SE cijfer kunnen door een onvoldoende CSE zakken voor hun eindexamen.  De 
vraag is of wij onze leerlingen in de lagere klassen wel goed genoeg kunnen beoordelen op 
capaciteiten om de garantie te geven voor een voldoende eindexamen.  Soms wordt gesproken over 
“leermeisjes”: meisjes die heel hard en gestructureerd leren om hun diploma te halen, maar die het 
tijdens toetsen (grotere hoeveelheden stof en een hoger abstractieniveau) steeds moeilijker krijgen. 
Door herkansingen en praktische opdrachten valt het SE meestal wel voldoende uit, maar het CSE 
wordt een probleem.  

In de leergemeenschap VWO is een aantal malen de vraag gesteld of wij alle leerlingen wel genoeg 
leren de hogere denkniveaus te bereiken die vereist zijn voor het maken van een voldoende  CSE, 
zonder het deel reproductie te kort te doen. De directie wil graag van docenten weten hoe zij dit in 
hun vakgebied doen. Dat iedereen bezig is met het aanbrengen van kennis is evident, maar of wij de 
leerlingen ook leren om inzicht, transfer en integratie te bereiken? En hoe zit het aan de kant van de 
leerling? Pikken de leerlingen wel op wat zij moeten doen. Hoe leren zij eigenlijk? Hebben zij een 
leerstijl die tot de vereiste resultaten leidt? 

Uit onderzoek in de onderbouw van het VWO op het Norbertuscollege (Schrok, 2012) is gebleken dat 
meisjes meer kennisgericht zijn dan jongens, en dat jongens meer inzichtgericht zijn. Zowel de 
coördinator van de bovenbouw als ikzelf zijn benieuwd hoe kennis en inzicht bij de jongens en de 
meisjes in de bovenbouw van het Norbertus zijn. Het probleem dat zich lijkt voor te doen is dat een 
aantal, zeer kennisgerichte meisjes, wel goed kan reproduceren, maar niet aan de eisen die aan het 
inzicht van een VWO leerling worden gesteld kunnen voldoen, waardoor zij bij het eindexamen voor 
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onverwachte problemen komen te staan, en in het ergste geval zakken. Bij jongens lijkt het probleem 
nog steeds te zitten in een gebrek aan kennis, maar omdat deze kennisvragen minder meetellen in 
de examenscore, halen zij het examen wel (hoewel zij zeggen dat zij niet veel geleerd/voorbereid 
hebben). Waarom maakt een aantal meisjes niet de transfer van kennis naar inzicht, waarom gaan 
jongens niet uit het hoofd leren? Hoe leren de leerlingen en kun je leerlingen met een reproductieve 
leerstijl zover krijgen dat hij/zij meer inzicht (een hoger abstractieniveau) krijgt. Kun je een leerling 
met een groot abstractievermogen zover krijgen dat hij/zij gaat reproduceren? 

Ik  neem aan dat de meeste docenten, inclusief ikzelf, weinig  inzicht hebben in de leerstijl  van hun 
leerlingen. Als je niet weet hoe een leerling leert, kun je hem/haar ook niet bijsturen als de 
betreffende leerstijl niet past bij de prestatie die hij/zij moet neerzetten. Ik neem ook aan dat je een 
leerling zou kunnen bijsturen in zijn/haar  leerstijl.  In plaats  van symptoombestrijding (lage 
eindexamenresultaten) zou een meer brongerichte aanpak misschien tot veel betere resultaten 
leiden. In overleg met directie van het Norbertuscollege heb ik toestemming gekregen om onderzoek 
te gaan doen naar deze problematiek binnen het kader van een docentenonderzoek bij het  AOS 
West. Ik maak hiermee een goede link met mijn vorige onderzoek naar het verschil tussen jongens en 
meisjes wat betreft kennis en inzicht (zie hierboven). 

Beschrijving praktijkprobleem:  

Op het CSE van het VWO wordt bij een aantal vakken, waaronder Aardrijkskunde, te laag gescoord 
door leerlingen van het Norbertuscollege. Zowel leerling (zakt), docent (twijfelt aan eigen kunnen en 
aan leerling) als directie (vrees voor inspectie), hebben hiermee te kampen. Dit probleem speelt het 
hele jaar, tijdens de schoolexamens (SE) , en zeker bij het CE.  

Op basis van onderzoek  (Van der Schee, 2012) blijkt dat een andere leerstijl bij sommige leerlingen 
zou kunnen leiden tot betere resultaten. Zolang ik echter niet weet wat de leerstijl van een leerling is 
en in hoeverre die bijdraagt aan het prestatie, kan ik de leerling  niet laten oefenen met  een andere 
leerstijl.  

Ik neem aan dat de docent weinig tot geen inzicht heeft in de leerstijl van de individuele leerling en 
welk effect deze leerstijl heeft op het cijfer dat die leerling haalt bij een toets.  

Dit brengt mij tot de volgende onderzoeksvraag:  

welke zijn de leerstijlen van leerlingen Aardrijkskunde en staat de leerstijl van een leerling in relatie 
tot het cijfer dat hij/zij haalt  bij een toets Aardrijkskunde? 
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3 Onderzoeksdoel:  

Om tot betere resultaten voor het vak aardrijkskunde tijdens het CE (Centraal Eindexamen)  te 
komen moeten leerlingen andere antwoorden gaan formuleren op vragen die gesteld worden. Het 
soort vragen dat tijdens het CE Aardrijkskunde wordt aangeboden bestaat – na een eerste analyse – 
voor  9 % uit Reproductie, voor 82% uit T1 en T2 vragen (Toepassing op 2 niveaus, zie schema 1) en 
voor de resterende procenten uit Inzicht vragen. Volgens een andere methode moeten de toetsen 
Aardrijkskunde voor een kwart uit reproductie en voor driekwart uit inzicht en toepassing bestaan. 

Het doel  van mijn onderzoek is om te zien of een bepaalde leerstijl invloed heeft op, of samenhangt 
met, een resultaat op een toets (en op de verschillende onderdelen van die toets) resultaat voor een 
toets  Aardrijkskunde, die volgens de methode RTTI, conform de te verwachten CE-toets, is 
samengesteld. Als er een verband bestaat tussen leerstijl en resultaat  kan ik vervolgens onderzoeken 
of een verandering van leerstijl voor sommige leerlingen zou kunnen leiden tot een beter resultaat.  

Indien mogelijk kunnen er ook parallellen worden getrokken naar andere vakken. 

Naast een verbetering van de algemene resultaten van de toetsen (zowel SE als CE) wil ik zelf ook 
meer zicht krijgen op leerstijlen van leerlingen om hen in de toekomst beter te kunnen begeleiden in 
hun leerproces, zowel vanuit mijn positie als vakleerkracht alsook  vanuit het mentorschap.  

Schema 1 Voorbeelden van RTTI vragen 

 

Onderzoeksvraag 

welke zijn de leerstijlen van leerlingen Aardrijkskunde en staat de leerstijl van een leerling in relatie 
tot het cijfer dat hij/zij haalt  bij een toets Ak? 

Reikwijdte 

Ik wil de leerstijlen van Kolb, Vermunt en die van Felder en Silverman  onderzoeken en zien welke 
van de 3 het best bruikbaar is voor mijn onderzoek. Deze keuze is gebaseerd op een eerder 
onderzoek (van der Wouden-Vleer, 2012) omtrent leerlingen en hun leerstijlen, uitgevoerd op het 

VOORBEELDEN VAN RTTI-VRAGEN  
R  Feit Opsomming Formule Aanwijzen 
  

In welke landen is de euro 
ingevoerd? 

 
Wat zijn de belangrijkste 
bodemschatten in Zuid-Afrika? 

 
Hoe reken je procenten uit? 

 
Waar zitten de 
nieren? 

T1  Vertaling Groeperen Tekening  
  

Vertaal de volgende zin in 
het Engels. 

 
Welke begrippen horen bij 
klassieke muziek? 

 
Maak een tekening van de 
kleine bloedsomloop. 

 

T2  Oplossen Gevolgen Verband  
  

Arie krijgt na een jaar € 20 
bij 4% rente. Hoe hoog was 
zijn inleg? 

 
Wat gebeurt er met de 
werkeloosheid bij inflatie? 

 
Wat is het verband tussen deze 
twee delen? 

 

I  Grote lijn Verklaren Onderzoek  
  

Hoe is het Koninkrijk der 
Nederlanden ontstaan? 

 
Verklaar waarom zwangere 
vrouwen meer koolstofdioxide 
uitademen dan niet-zwangere 
vrouwen. 

 
Maak een onderzoeksplan om 
na te gaan of getrainde 
hardlopers makkelijker vocht 
opnemen dan ongetrainde. 
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Norbertuscollege, waarin werd bekeken in hoeverre recht wordt gedaan aan verschillen tussen 
leerlingen. 

Als ik een keuze heb gemaakt uit de leerstijlen wil ik 8 leerlingen (van elke leerstijl 2) uit VWO 5 
gedurende het schooljaar 2012-2013 volgen in hun prestaties bij het vak Aardrijkskunde. Vervolgens 
kan ik kijken of een bepaalde leerstijl een bepaald resultaat ten gevolge heeft. 

Deelvragen: 

• Uit welke elementen bestaan de leerstijlen van Kolb (1984), Vermunt (1992) en die van 
Felder en Silverman (1988) en wat is de achterliggende theorie? 

• Welke indeling in leerstijlen is het best bruikbaar voor mijn onderzoek (met in gedachten het 
soort toetsen Aardrijkskunde: Reproductie, Toepassing 1 en 2, Inzicht: RTTI) 

• Welke vragen zijn relevant om te stellen om bij een leerling zijn/haar leerstijl te bepalen 
(opstellen enquête) 

• Wat wordt verstaan onder kennis- en inzichtvragen, wat betekent RTTI? 
• Hoe zijn Aardrijkskundetoetsen opgebouwd? 
• Wat zijn de leerstijlen van VWO5-leerlingen Aardrijkskunde op het Norbertuscollege? 
• Hangen de resultaten op de onderdelen van de Aardrijkskundetoetsen samen met een 

bepaalde leerstijl? 
• Kan een leerling bijgestuurd worden in zijn/haar leerstijl, en is de verwachting dat bijsturing  

tot betere resultaten zou leiden? 
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4 Theoretische onderbouwing 

In de volgende paragrafen wordt eerst aandacht besteed aan de verschillende leerstijlen die in 
aanmerking komen om gebruikt te worden om leerstijl te bepalen van de leerlingen Aardrijkskunde 
in V5. Vervolgens wordt het RTTI model beschreven en als laatste worden de leerstijlen van Kolb en 
Vermunt toegepast op het schema van Felder en Silverman.  

4.1 Leerstijlen 

Ieder persoon heeft een voorkeurswijze van leren, die men zou kunnen veranderen maar dat 
waarschijnlijk niet wil, of een manier van leren die aangeleerd is en niet meer kan worden aangepast 
volgens (Simons, 1980). Sinds 2010 wordt de manier van leren die een persoon heeft omschreven als 
“leerstijl” (Richardson , 2010). 

In de jaren 70 van de vorige eeuw werd de manier van leren (de leerstijlen dus) onderzocht door 
David Kolb. Hij beschreef een systeem van persoonlijke leerstijlen die gebaseerd is op 4 verschillende 
fasen van een leercyclus die in elk leerproces continu doorlopen worden: fase 1: feeling, fase 2: 
watching, fase 3: thinking en fase 4: doing.  (Wouden, 2012). De leerstijlen van Kolb (Kolb, 1984) zijn 
steeds een combinatie van twee leerfasen.  

Door Vermunt worden 4 leerstijlen onderscheiden, de ongerichte stijl (lezen en constant herlezen 
van het studiemateriaal, weinig zelfvertrouwen en een verwachting dat men zal falen), de 
reproductiegerichte stijl (stampen, selecteren van hoofdpunten, onthouden en herhaling, angst dat 
er zaken vergeten worden), de toepassingsgerichte stijl (behoefte aan concrete informatie en 
voorbeelden uit het dagelijkse leven, praktische interesse) en de betekenisgerichte stijl (zoekt 
verbanden en relaties tussen de verschillende onderdelen en al aanwezige kennis, schematiseren de 
stof, kritische benadering van de stof, eigen interpretaties en meningen, intrinsieke interesse),  
(Vermunt, 1996). Hij stelt dat leerlingen alle leerstijlen laten zien, en dat er vaak één leerstijl 
dominant is.  

Richard  Felder en Linda Silverman (1998) wilden docenten bewust maken van de verschillende 
leerstijlen van hun leerlingen en handreikingen geven hoe daarmee om te gaan. Volgens hen was een 
verschil in leerstijl van docent en leerling de oorzaak van een aantal onderwijskundige en 
persoonlijke problemen (resultaten, motivatie, etc) (Felder, 1988). Felder en Silverman 
onderscheiden 4 dimensies. Elke dimensie is gebaseerd op 2 uitersten waar de leervoorkeur naar uit 
kan gaan. In onderstaand schema is aangegeven hoe de dimensies zich verhouden. 

Schema 2 Indeling leerstijlen Felder en Silverman 

Dimensie Van  tot omschrijving 
1 sensitief intuïtief Feitelijke kennis tegenover theorieën  
2 visueel verbaal Opnemen van informatie via beelden of woorden 
3 actief reflectief Verwerken door middel van doen of denken 
4 sequentieel globaal Stapsgewijze opname of complete context 

 
In een onderzoek door de Bock en Broekman over leergedrag en toetsaanpak  wordt benadrukt dat 
het van groot belang is dat leerlingen kennis bezitten over hun eigen leerproces. Willen leerlingen 
zelfstandig kunnen leren is het kennen van de eigen leerstijl een absolute voorwaarde en het zou de 
eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de leerling vergroten (Broekman, 2012). Wil een leerling zijn 
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eigen leerproces kunnen sturen dan is het van belang dat hij/zij weet welke mogelijkheden tot leren 
er zijn. 

4.2 Toetsen RTTI 

Deze methode RTTI  is ontwikkeld vanuit recent beschikbaar gekomen kennis vanuit de neurocognitie 
en de neuro-sociologie. Het biedt de mogelijkheid recht te doen aan verschillen tussen leerlingen en 
het leerpotentieel van de leerlingen optimaal te ontwikkelen. Het reproducerend leren (wat nodig is 
om de kennisbasis van de leerling zo groot mogelijk te maken) wordt gestimuleerd, waardoor het 
makkelijker wordt nieuw aangeboden leerstof in de hersenen aan te haken. Door stimulatie van het 
leren op de meer complexe en hogere cognitieve niveaus wordt de ontwikkeling van het 
probleemoplossend vermogen, conceptvorming en abstract denken verder uitgebouwd (Drost, 
2009). 

Het is voor een toepassing binnen school noodzakelijk de te behalen cognitieve niveaus te kunnen 
aanduiden. Dit wordt gedaan door middel van  RTTI.  

R = Reproductie, leerstof kan worden herkend of gereproduceerd. De leerling hoeft niets wezenlijks 
toe te voegen aan het geleerde.  
T1 = Toepassingsgericht niveau 1, toepassingsvragen in geoefende context: de leerling wordt in staat 
geacht het geleerde zelfstandig toe te passen in een bekende situatie.  
T2 = Toepassingsgericht niveau 2, toepassingsvragen in een voor de leerlingen nieuwe context: het 
geleerde moet gekoppeld worden aan andere situaties of moet in staat zijn in en gegeven situatie 
zelf te bepalen welke oplossingsmethode het meest geschikt is om te gebruiken 
I = Inzicht, kritische reflectie, verbanden en wetmatigheden aanbrengen: er moet een verband 
worden gelegd dat niet klassikaal is besproken of in het boek aangereikt is, of er moet een voorbeeld 
worden bedacht. De leerling moet in staat zijn zelfstandig een opbracht te doorgronden en op te 
lossen. 

Schema 3 RTTI vragen 

  (bron: Drost 2009) 

 

Als deze indeling ook bij de toetsen wordt aangegeven weten leerlingen wat er van hen verwacht 
wordt, en kunnen zij zelf zien waar hun mogelijkheden liggen om leerproces beter te sturen of 
leerprestaties te bevorderen. 

http://rtti.nl/wp-content/uploads/2010/12/rtti.png
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Omdat RTTI een middel is om de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart te 
brengen heeft het Norbertuscollege ervoor gekozen deze methode van toetsen verplicht te stellen 
voor alle toetsen in alle vakken op alle niveaus. Hiermee worden de leerprocessen van leerlingen 
inzichtelijk gemaakt. De directie hoopt dat deze methode binnen de school zal werken  als motor 
voor onderwijsontwikkeling (en betere resultaten op het CE). 

4.3 De leerstijlen van Kolb en Vermunt toegepast op de test van Felder en Silverman 

Na het onderzoeken van een de leerstijlen van Kolb, Vermunt en Felder en Silverman (F&S) is 
duidelijk geworden dat de 3 leerstijlen op een aantal punten overeenkomen. De Leercyclus van Kolb 
bestaat uit 4 fasen die een continue doorloop in het leerproces maken. Leerstijlen zijn combinatie 
van twee leerfasen:  
Divergerend: feeling and  watching : dromer 
Assimilerend: watching and  thinking : denker 
Convergerend: thinking and  doing: beslisser 
Accomoderend: doing and feeling: doener  
Mensen ontwikkelen tijdens het leren een voorkeursfase voor een van deze leerstijlen.  
Vermunt deelt de leerstijlen in 4 componenten: cognitieve strategie (stapsgewijze verwerking, 
diepteverwerking of concrete verwerking) , regulatieve strategie, leerconceptie, en leeroriëntatie.  

Felder en Silverman leggen de nadruk op de manieren waarop informatie wordt verkregen en  
verwerkt (zie ook schema 2). In schema 4 zijn de verschillende leerstijlen in een overzicht 
samengebracht.  

Schema 4 Vergelijking Kolb, Vermunt en F&S 

 

In schema 5 zijn de leerstijlen van Kolb en Vermunt toegepast op de indeling van Felder en Silverman. 
Er ontstaat dan een blokschema, waarbij af te lezen valt dat de reproductieve leerstijl van Vermunt 
vooral een score oplevert aan de rechterkant van de tabel  van Felder en Silverman, de 
betekenisgerichte leerstijl levert vooral een score op aan de rechterkant van het schema. 

Schema 5 Uitersten op de schaal van Felder en Silverman  

 

 

 

  

 KOLB FELDER EN SILVERMAN VERMUNT 
Schema rechts Dromer (divergerend)   Reflectief, intuïtief en globaal Betekenisgericht 
Schema links Denker (assimilerend)   Sensitief, visueel en sequentieel Reproductief 
 Beslisser (convergerend) Actief, sequentieel en verbaal Toepassingsgericht 
 Doener  (accomoderend) Actief, sensitief en verbaal Toepassingsgericht 
  verbaal Ongericht  

 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
actief              reflectief 
              
sensitief             intuïtief  
visueel             verbaal 
sequentieel             globaal 
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5 Onderzoeksaanpak. 

Om antwoord te krijgen op mijn onderzoeksvraag: welke zijn de leerstijlen van leerlingen 
Aardrijkskunde en staat de leerstijl van een leerling in relatie tot het cijfer dat hij/zij haalt bij een toets 
Aardrijkskunde? heb ik de volgende deelvragen geformuleerd: 

1a. Uit welke elementen bestaan de leerstijlen van Kolb, Vermunt en die van Felder en Silverman en 
wat is de achterliggende theorie?  
Deze vraag heb ik uitgewerkt in het theoretische gedeelte, met als resultaat Schema 4, waarin de 
leerstijlen van Kolb, Felder en Silverman (F&S) en Vermunt kort samengevat zijn. 

1b. Welke indeling in leerstijlen is het best bruikbaar voor mijn onderzoek?  
1c. Welke vragen zijn relevant om te stellen om bij een leerling zijn/haar leerstijl te bepalen? 
Deze twee deelvragen worden in het volgende deelhoofdstuk beantwoord.  

5.1 De keuze van de leerstijlentest 

Tijdens mijn theoretische onderzoek naar de verschillende leerstijlen (Kolb, Vermunt, F&S) verzocht 
de directie van het Norbertuscollege mij om, samen met een collega (mevr M van der Wouden) die 
een onderzoek naar de leerstijlen van de leerlingen Engels had uitgevoerd, een aantal 
probleemleerlingen uit V6 op leerstijl te onderzoeken en een advies uit te brengen over hun leerstijl 
en mogelijke veranderingen daarin om hen meer succesvol te laten zijn in toetsweek 3 en hun 
eindexamen. 

Omdat van der Wouden reeds ervaring had met het model van F&S zijn we met deze leerstijlentest 
gestart. Tijdens het onderzoek bij de V6 leerlingen bleek in het persoonlijke gesprek naar aanleiding 
van hun test dat de leerlingen zichzelf goed herkenden in de omschrijving van hun leerstijl.  Bij 
dubbelcheck met een schema op basis van Vermunt en Vermetten (bijlage 1) bleek dat de geteste 
leerlingen vooral een ongerichte of reproductieve leerstijl hadden, waardoor wij een bevestiging 
kregen dat een leerling die zich op een aantal aspecten in het schema van F&S aan de rechterkant 
bevond meer  reproductief is ingesteld en dat een leerling die zich in het midden bevindt een 
ongerichte leerstijl heeft.  

Ik had tijdens mijn theoretisch onderzoek nog niet een duidelijke keuze gemaakt voor het gebruik 
van een van de drie leerstijlbepalingen. Door de werkwijze met de V6-leerlingen bleek echter dat de 
theorie van F&S, gecombineerd met de check van Vermunt en Vermetten ook voor mijn onderzoek 
goed zou kunnen voldoen. Als in de toekomst voor schoolbreed gebruik van de test van F&S wordt 
gekozen, is een onderzoek op basis van deze leerstijl het meest nuttig voor de directie.  

Dit was voor mij voldoende reden om voor mijn onderzoek ook te kiezen voor de leerstijlentest van 
Felder en Silverman. 

De volgende stap die ik heb genomen is om te definiëren wat kennis- en inzichtvragen precies zijn 
volgens het RTTI model om vervolgens het RTTI model toe te kunnen passen op de toets 
Aardrijkskunde Klimaatvraagstukken die gemaakt en afgenomen werd om het verband tussen 
leerstijl en toetsresultaat te kunnen onderzoeken. 

De deelvragen “Wat wordt verstaan onder kennis en inzichtvragen?” en “Wat betekent RTTI?” 
zijn beantwoord in het theoretisch gedeelte.  
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5.2 De toets Aardrijkskunde: RTTI 

Het laatste deel van deze deelvraag is de samenstelling van de toets Aardrijkskunde op basis van het 
RTTI-model, deze is toegevoegd als bijlage 2. Er is bij de samenstelling van de toets zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de eisen die aan leerlingen worden gesteld tijdens het Centraal Eindexamen, 
nl een met een puntenscore van 8% op reproductievragen, 84% op Toepassingsvragen en 8% op 
Inzichtvragen.  

Met behulp van het schema 1 (RTTI) heb ik de toets Klimaatvraagstukken geanalyseerd. Elke vraag 
werd bekeken op taalgebruik en inhoud. Aan elke vraag werd een R (reproductieve vraag), T1 
(toepassingsgerichte vraag, laag niveau), T2 (toepassingsgericht hoog niveau) of I (inzichtelijke vraag) 
toegekend. In onderstaand schema is dit af te lezen. 

Schema 6 Indeling toets aardrijkskunde op RTTI 

 

 

 

 

5.3 Leerstijlen van leerlingen 

Deelvraag 3 gaat over de leerstijlen van de leerlingen van V5 die Aardrijkskunde volgen. Alle 
leerlingen Aardrijkskunde uit V5 hebben vervolgens de test van Felder en Silverman gemaakt. 
(http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html). Zij kregen bij de Engelstalige test een 
Nederlandse vertaling (bijlage 3). 

De uitwerking van de leerstijlentest leverde voor elke leerling een schema met hun scores op.  

Schema 7 scorelijst leerling V5 Aardrijkskunde op leerstijlentest F&S 

 

 

 

 
Vervolgens is van elke leerling een schema gemaakt, waarbij het behaalde punt voor de toets (cijfer), 
de verdeling van de scores over de RTTI vragen en een beschrijving van de leerstijl is gegeven. 

 

opgave punten RTTI 
A1 1 T1 
A2 4 T2 
A3 2 T2 
B1 1 T1 
B2 2 R 
B3 2 T1 
B4 2 T1 
B5 2 T1 
C1 1 R 
C2 2 I 
C3 3 I 
C4 2 R 
C5 4 T2 
C6 2 T2 
D1 1 V 
D2 2 V 
   

leerling 
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
actief             reflectief 
sensitief             intuïtief  
visueel             verbaal 
sequentieel             globaal 
Score tbv SPSS -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 +6  

Toelichting: 

Vraag A1 levert 1 punt op en is een T1: makkelijke toepassingsgerichte vraag. 

Vraag A2 levert 4 punten op en is een T2: moeilijke toepassingsgericht vraag. 

Vraag C1 levert 1 punt op en is R (eproductief)  

Vraag C2 levert 2 punten op en is I (nzichtelijk)  

http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html
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Schema 8 scorelijst leerling V5 Aardrijkskunde op leerstijlentest F&S met cijfer, RTTI score  

 

 

 

 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
 
7.0 

 
40/87,5/83/40 

Verwerking leerstof : geen voorkeur voor maken  of overdenken 
Soort leerstof: voorkeur voor meer abstract:  inzicht  en oplossingen 
Vormgeving leerstof: lichte voorkeur voor  tekst en  abstract 
Begrijpen van leerstof: geen voorkeur voor stapsgewijs of groot geheel 
 

 

Deze leerling scoort 40% goed van de R vragen, 87,5% van de Toepassing1 vragen, 83% van de T2 
vragen en 40% van de inzichtvragen.  De leerling lijkt een tamelijk ongerichte leerstijl te hebben  (veel 
scores tussen 1-3), en is licht inzichtelijk ingesteld (score 5 op intensief). 

Per leerling zijn alle scores terug te vinden in bijlage 4. 

De vierde deelvraag (Is er een verband tussen leerstijl en het beantwoorden van RTTI vragen) en de 
vijfde deelvraag (kan een leerstijl aangepast worden en zou bijsturing tot betere resultaten leiden) 
worden in het volgende hoofdstuk (Resultaten) en de Conclusie besproken. 

 

leerling 
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
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6 Resultaten 

6.1 De scores 

Van alle leerlingen zijn twee schema’s opgesteld: een waarbij hun leerstijl is geïnventariseerd en een 
waar het behaalde punt, de procentuele scores op de afzonderlijke RTTI-vragen en een korte 
beschrijving van hun leerstijl is gegeven (zie bijlage 4). Deze gegevens zijn in een SPSS-file gezet. Het 
overzicht hiervan is in schema 9 te zien. 

Schema 9  Gemiddelden, standaarddeviatie en minimum en maximum scores op de 
aardrijkskundetoets en op de leerstijlentest 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Aardrijkskundetoets eindcijfer 33 2.30 7.70 5.15 1.18 

Aardrijkskundetoets Reproductie 33 .00 100.00 60.00 25.49 

Aardrijkskundetoets Toepassing1  33 25.00 87.50 46.21 15.77 

Aardrijkskundetoets toepassing2  33 8.30 83.30 52.70 16.75 

Aardrijkskundetoets inzicht  33 .00 100.00 47.17 27.86 

Leerstijl totaal 41 -3.50 3.00 -.71 1.37 

Leerstijl actief reflectief 41 -5 5 -.32 2.76 

Leerstijl sensitief intuïtief 41 -6 5 -.80 3.35 

Leerstijl visueel verbaal 41 -6 4 -1.27 2.57 

Leerstijl sequentieel globaal 41 -5 4 -.46 2.00 

  

Het gemiddelde eindcijfer Ak van de 33 leerlingen is een 5,2. Het hoogste cijfer is een 7,7 en het 
laagste een 2,3 (deze leerling gaf ruiterlijk toe het niet geleerd te hebben). In de reproductievragen 
zat een hoge variatie (van 0 tot 100% goed, gemiddeld 60%). Bij de T1 vragen was de variatie minder 
groot (gemiddeld 46%, tussen de 25% en 78,5% goed). De T2 vragen tonen een grotere discriminatie, 
sommige leerlingen haalde hier een score van 8,3 % van die vragen terwijl anderen tot 83,3% 
kwamen (gemiddeld 52,7). Op de inzichtvragen werd gemiddeld 47,17 gescoord, maar met een hoge 
variatie (0% tot 100% goed). 

De leerstijl is op een schaal van -6 (sterk reproductief) naar +6 (sterk inzichtelijk) gezet (zie ook figuur 
7).De belangrijkste eerste conclusies zijn dat leerlingen in het algemeen meer aan de reproductieve 
(linker-) kant  van het schema van Felder en Silverman zitten (leerstijl totaal -.71).Er is ook gekeken 
vaar het verschil tussen jongens en meisjes. Jongens scoren hoger op de inzichtvragen, meisjes zijn 
iets meer verbaal ingesteld (het verschil tussen jongens en meisjes was niet direct een 
onderzoeksvraag van dit onderzoek, maar bevestigt wel de gegevens van mijn vorige onderzoek: 
Jongens versus meisjes: Kennis versus inzicht? (Schrok, 2011)). 
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Vervolgens zijn alle leerlingen volgens bepaalde criteria (zie schema 10) toegewezen aan een 
leerstijlgroep: laag inzichtelijk, hoog inzichtelijk, laag of hoog reproductief, ongericht of gemengd.  
Een leerling die niet heel veel inzicht heeft scoort vooral aan de rechterkant van het schema van 
Felder en Silverman, heeft geen uitgesproken voorkeur voor een bepaald type informatie, een 
bepaalde vorm waarin de informatie wordt aangeboden of een manier van verwerking van de 
informatie, of de volgorde waarop de informatie wordt aangereikt: hij/zij scoort niet hoger dan 5 op 
een van de variabelen. Een hoog inzichtelijke leerling daarentegen scoort wel hoger: een 7, 9 of 11 
aan de rechterkant van het schema.   
Bij de ongerichte leerstijl is er een indeling 3-3 en 5-5 gemaakt tussen leerlingen die geen enkele 
specifieke voorkeur lijken te hebben. Deze groepen zijn volledig ongericht aan het studeren of passen 
wellicht een veelheid aan strategieën toe (volwassen bijvoorbeeld hebben in de loop van hun leven 
geleerd dat het inzetten van verschillende manieren van studeren betere resultaten opleveren). 

Schema 10  Indeling in de leerstijl 

 1e kriterium 2e kriterium  
Score op Bereik Grenswaarde 

Aan rechter- of 
linkerkant  

Leerlingen 

Laag inzichtelijk (LI) Rechts 1,3 of 5  ≤ 15pt 1, 21 
Hoog inzichtelijk (HI) Rechts 7,9 of 11 >15 pt 6, 31 
Laag repro (LR) Links 1,3 of 5 ≤ 15pt 12, 13, 15, 18, 19, 24, 27, 28, 33 
Hoog repro (HR) Links 7,9 of 11 >15 pt 2, 8, 10, 16, 22, 32 
Ongericht  (O3-3) 
                    (O5-5) 

3,1,1,3  3, 17, 20 
5,3,1,1,3,5  14, 23, 29 

Gemengd (G) Rechts en links en 1x 
hoger dan 5 

 4, 5, 7, 9, 11, 25, 26, 30 

 
Daarna zijn de cijfers van de leerlingen gekoppeld aan de verschillende leerstijlgroepen. 
Omdat de groepen LI en HI slechts een klein aantal leerlingen omvatten, evenals de groepen O3-3 en 
O5-5, zijn deze voor de analyses samengevoegd tot een groep LI/HI en een groep O3/O5. 

Schema 11  Behaalde cijfers bij een bepaalde leerstijl 

 

Tabel Cijfers bij een bepaalde leerstijl 
HR LR O3-3 O5-5 LI HI G 
nr cijfer nr cijfer nr cijfer nr cijfer nr cijfer nr cijfer nr cijfer 
2 47 12 47 3 53 14 33 1 70 6 63 4 53 
8 57 13 50 17 40 23 57 21ng** 23 31 63 5 60 
10 40 15 27 20 47 29 47     9 47 
16 63 18 60         7 63 
22 47 19 63         11 43 
32 50 24 43         25 43 
  27 53         26 50 
  28 67         30 77 
  33 53           
      O3+O5    LI+HI    
Gem* 5.1  5.1  4.6 4.6 4.6  4.7 5.5 6.3  5.5 
* Gem= gemiddeld                                                                          **ng: niet geleerd   
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De leerlingen met een meer inzichtelijke stijl scoren over het algemeen iets hogere punten maar die 
punten worden voornamelijk gehaald op de T1 vragen, en niet op de inzichtvragen.  De groep HI is 
samengevoegd met de groep LI vanwege de kleine aantallen. In de berekeningen is nr 21 meegeteld. 
Het is duidelijk dat nummer 21 een negatieve invloed uitoefent op de totaalscore. 

Uit deze tabel blijkt dat de leerlingen die als leerstijl HI, LI en G hebben, gemiddeld het hoogst scoren. 
De leerlingen met een ongerichte leerstijl scoren het laagst.  

Hieronder worden per groep (ingedeeld op leerstijl) de punten op de onderdelen RTTI van de Ak-
toets weergegeven. 

Schema 12  Percentage goede antwoorden van de HR groep per type vraag 

HR R T1 T2 I 
   nr     
2 80 50 42 0 
8 20 38 68 100 
10 20 25 50 60 
16 60 50 75 60 
22 60 50 33 60 
32 60 38 68 20 
gemiddeld 50 42 56 50 

 
De gemiddeld hoogste score in deze groep zit bij de T2-vragen en de laagste bij de T1-vragen.  

Schema 13  Percentage goede antwoorden van de LR groep per type vraag 

LR R T1 T2 I 
nr     
12 40 38 50 60 
13 100 25 50 40 
15 40 38 25 0 
18 80 63 50 60 
19 100 50 68 40 
24 60 38 50 20 
27 80 38 50 60 
28 100 63 59 60 
33 60 50 33 100 
gemiddeld 73 45 48 49 

 
Deze groep leerlingen, de leerlingen die iets minder reproductief zijn ingesteld, scoort gemiddeld het 
hoogst op de R-vragen en het laagst op de T1 vragen. 
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Schema 14  Percentage goede antwoorden van de O3-3 en O5-5 groepen per type vraag 

O3-3 R T1 T2 I 
nr     
3 100 38 50 17 
17 60 38 50 0 
20 80 25 42 60 
     
O5-5 R T1 T2 I 
nr     
14 20 63 8 60 
23 60 25 83 40 
29 40 50 59 20 
gemiddeld 60 40 49 33 

 
Ongericht 3/5 scoort het hoogste % R vragen goed, zij scoren het laagst op de I-vragen. Ongericht 5-5 
heeft de laagste score van de R-vragen en de  I-vragen, maar de verschillen zijn klein. Als de groepen 
samengevoegd zijn wordt de gemiddelde score op de R vragen iets hoger, de I vragen blijven laag 

Schema 15  Percentage goede antwoorden van de LI en HI groep per type vraag 

LI R T1 T2 I 
nr     
1 40 89 83 40 
21ng 0 25 33 20 
     
HI R T1 T2 I 
nr     
6 40 63 75 60 
31 60 63 68 60 
Gemiddeld* 35/47 60/72 65/75 45/53 
* met/zonder nr 21 

 
LI en HI scoren gemiddeld laag op de R-vragen. Op T1 en T2-vragen scoren zij het hoogst.  

Schema 16  Percentage goede antwoorden van de G groep per type vraag 

G R T1 T2 I 
nr     
4 60 25 50 100 
5 60 38 68 60 
9 40 50 50 40 
7 60 63 59 80 
11 60 38 42 40 
25 80 50 33 20 
26 60 63 50 20 
30 100 75 68 80 
gemiddeld 65 50 53 55 

 
De gemengde leerstijl levert de hoogste score op voor de R-vragen, en ook de scores op de T en I-
vragen zijn relatief hoog. 
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Samengevat 

In schema 17 is te zien dat de groep leerlingen die erg reproductief is ingesteld het laagste 
percentage Toepassings1-vragen goed scoort. Zij hebben de 1 na hoogste score voor de T2 en de I-
vragen. 
De leerlingen die iets minder reproductief zijn ingesteld scoren het hoogst op de R-vragen en het 
(gedeeld) laagst op de T2 vragen. Ongericht 3/5 scoort het laagste voor zowel T1 als I-vragen, en het 
een na laagst op de T2-vragen. Zij zijn de enige groep met twee laagste scores op goede antwoorden. 
LI en HI scoren laag op de R-vragen. Op zowel de T1 als de T2 en I-vragen scoren zij het hoogst. In 
totaal hebben zij het hoogste percentage goede antwoorden (leerling 21 niet meegerekend). 
De gemengde leerstijl levert de hoogste score op voor de I-vragen. De score op T1-vragen is het een 
na hoogst.  

Schema 17  Percentage goede antwoorden per groep per type vraag 

leerstijl % R %T1 %T2 %I 
HR 50 42 56 50 

LR 73 45 48 49 

O3/O5 60 40 49 33 

LI en HI 35/47 60/72 65/75 45/53 

G 65 50 53 55 
 
Hieronder zijn de resultaten samengevat in een correlatietabel.  
 

Schema 18  Samenhang (correlaties) tussen leerstijlen en scores op aardrijkskundetoets 

 
 

Leerstijl totaal  
Leerstijl actief 

reflectief 

Leerstijl sensitief 

intuïtief 

Leerstijl visueel 

verbaal 

Leerstijl 

sequentieel globaal 

Aardrijkskundetoets 

eindcijfer 

 .168 .165 .130 .192 -.185 

Aardrijkskundetoets 

Reproductie  

 -.091 -.062 -.162 .233 -.184 

Aardrijkskundetoets 

Toepassing1  

 .345* .118 .344* .269 -.072 

Aardrijkskundetoets 

Toepassing2    

 .195 .220 -.041 .241 .038 

Aardrijkskundetoets 

Inzicht   

 -.026 .082 .246 -.278 -.250 
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6.2 Leerstijl en toets aardrijkskunde 

De samenhang tussen Toepassing1-vragen en leerstijl is significant. Leerlingen met een meer 
inzichtelijke leerstijl scoren hoger op Toepassing1. Ze scoren ook iets hoger op Toepassing2 en op 
het eindcijfer voor aardrijkskunde (maar deze zijn niet significant). 
 
In het algemeen kan de conclusie getrokken worden dat de leerlingen die een gemengde leerstijl en 
de leerlingen die een inzichtelijke leerstijl hebben hoger scoren op een toets Aardrijkskunde dan 
leerlingen met een van de andere leerstijlen. 
De groep reproductieve leerlingen scoort redelijk op de Inzichtvragen. Dat zou in mijn optiek goed 
kunnen: immers, als je geen kennis bezit (de basis van alle leerpiramides), kun je niet tot transfer en 
inzicht komen. Indien een leerling “het vooral doet” op inzicht (en te weinig aandacht besteedt aan 
de details/feiten) scoort hij lager op de reproductievragen, maar ook op de inzichtvragen. Leerlingen 
met een gemengde leerstijl scoren het meest evenwichtig op alle onderdelen van de toets, in 
positieve zin. Leerlingen met een ongerichte leerstijl5-5 doen dat ook, maar dan in negatieve zin. 
De leerlingen met een ongerichte leerstijl en de hoogreproductieve leerlingen hebben beduidend 
slechtere resultaten dan de leerlingen in de andere leerstijlgroepen. 

 

6.3 Onderdelen leerstijl 

Vervolgens wil ik kijken of bepaalde onderdelen van de leerstijl van toepassing zijn op de toets 
Aardrijkskunde. Ook de verschillende onderdelen van de leerstijlentest van Felder en Silverman zijn 
gekoppeld aan het percentage juist beantwoorde vragen en doorgerekend in een SPSS-file (zie 
schema 18). 

 
Sensitief-intuïtief: leerlingen met intuïtieve leerstijl scoren significant hoger op Toepassing1. Ze 
scoren ook hoger op Inzicht. 
Visueel-verbaal: leerlingen met verbale leerstijl scoren hoger op Reproductie en Toepassing1 en 2, 
maar leerlingen met een visuele leerstijl scoren hoger op Inzichtvragen. 
Actief-reflectief: leerlingen met meer reflectieve stijl scoren hoger op Toepassing2. 
Sequentieel-globaal: leerlingen met een globale stijl scoren meestal wat lager op de toets dan 
leerlingen met een sequentiële stijl. Dit is het sterkst op de Inzichtvragen. 

Voor reproductieve vragen is de verbale stijl het beste. Voor eenvoudige T1-vragen moet de leerling 
vooral verbaal en intuïtief zijn. De meer moeilijke T2-vragen vragen een reflectieve en verbale 
leerstijl en voor de inzichtvragen heeft de leerling baat bij een intuïtieve en visuele leerstijl.  
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7 Conclusie en discussie 

Na uitvoering van dit onderzoek om antwoord te vinden op de vraag welke de leerstijlen van 
leerlingen aardrijkskunde zijn en of de leerstijl van een leerling in relatie staat tot het cijfer dat hij of 
zij haalt bij een toets Aardrijkskunde, kan ik de volgende conclusies trekken.  

Als eerste komt uit mijn onderzoek naar voren dat de 5 VWO-leerlingen die op het Norbertuscollege 
aardrijkskunde volgen, gemiddeld genomen een meer reproductieve leerstijl en een minder 
inzichtelijke leerstijl hebben.  

Als tweede heb ik kunnen vaststellen dat een inzichtelijke leerstijl tot hogere resultaten leidt op een 
aardrijkskundetoets dan een reproductieve leerstijl. Daarnaast behalen leerlingen met een 
gemengde leerstijl relatief hoge resultaten bij aardrijkskunde, terwijl leerlingen met een ongerichte 
stijl het minst succesvol zijn.  

De ideale leerstijl om goede resultaten te boeken bij aardrijkskunde is dan ook niet geheel 
reproductief en niet geheel inzichtelijk, maar meer gemengd. Aan de hand van de resultaten van het 
onderzoek kan ik een profiel opstellen van de “ideale” leerling voor dit vak. Voor een toets 
Aardrijkskunde zou de leerstijl van een leerling het beste zijn als hij/zij aan het volgende profiel 
voldoet:  

• Intuïtief  (T1 en I) 
• Verbaal (R,T1,T2) of visueel (I) is. (NB: omdat slechts 8% van een (eind) examen Ak bestaat 

uit I vragen is verbaal beter dan visueel) 
• Reflectief (T2) 
• Sequentieel (I): dit gaat er met name om dat een leerling stapsgewijs een proces kan 

uitleggen, argumentatie kan opbouwen of verklaring kan onderbouwen. 

Als ik dit in het blokdiagram van Felder en Silverman (1998) zou samenvatten zou dat er als volgt uit 
kunnen zien. 

Schema 18 Ideaal profiel van een leerling Aardrijkskunde  volgens leerstijl F&S   

 

 

 

 

Dit schema laat zien dat de ideale leerling meer reflectief dan actief is, en dat er genoeg ruimte (4) 
over is voor “maakwerk” (huiswerk, samenvattingen). Dat geldt bij de 7 voor Intuïtief ook, er blijft 
voldoende ruimte over om ook sensitief (feitelijke kennis) bezig te zijn. Verbaal of Visueel maakt niet 
veel uit, hoewel door de taligheid van de toetsen het nuttig is dat een leerling de informatie goed via 
woorden kan opnemen (en herformuleren). Voor de inzichtvragen lijkt het nodig om aardrijkskundige 
patronen en processen goed   “voor ogen” te kunnen halen. Sequentieel lijkt uit de toon te vallen, 
aan de linkerkant van het schema (meer reproductief), maar in mijn opinie is het bij de uitleg van 
processen die gevraagd worden tijdens de toetsen Ak van groot belang de complete context te 
beheersen, waarna deze stapsgewijs opgeschreven kan worden. Het lijkt hier dus niet zozeer te gaan 

leerling 
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
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om de manier waarop de stof wordt aangeboden als wel om de manier waarop de leerling een 
proces nauwkeurig kan uitleggen of verklaren. 

Wat de leerstijlen betreft blijkt echter dat de leerlingen die Aardrijkskunde volgen op het 
Norbertuscollege meer aan de reproductieve dan aan de inzichtelijke kant van de leerstijl volgens 
Felder en Silverman (1998) scoren. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de lage cijfers die tijdens 
de SE en het CE worden gehaald: de leerlingen hebben de verschillende domeinen van 
Aardrijkskunde wel geleerd, maar hebben zij ook de transfer gemaakt om tot toepassing en inzicht te 
komen? Uiteindelijk bestaat het eindexamen maar voor 8% uit reproductievragen en voor het 
merendeel uit T1 en T2-vragen.  

Het antwoord dat ik op mijn onderzoeksvraag wil formuleren is dan ook als volgt:  

In het algemeen kan de conclusie getrokken worden dat de leerlingen die een gemengde leerstijl en 
de leerlingen die een inzichtelijke leerstijl hebben hoger scoren op een toets Aardrijkskunde dan 
leerlingen met een van de andere leerstijlen. 
 
Een volgend onderzoek zou zich erop kunnen richten of en hoe leerlingen bij te sturen zijn in hun 
leerstijl. Hoe beweeg je een leerling die houdt van concrete informatie tot het overstappen naar een 
stijl van leren waar het grote geheel als uitgangspunt wordt genomen? Of een leerling die liever eerst 
observeert wat er gebeurt en van daaruit een denkproces te starten zover te krijgen dat hij actief 
mee wil doen aan groepswerk of een practicum?    
En als een leerling bijgestuurd kan worden, is dan de verwachting dat bijsturing tot betere resultaten 
zou leiden? Voor sommige vakken zal het misschien zo zijn dat een reproductieve leerstijl leidt tot 
mindere resultaten, bij andere vakken is dat misschien juist niet het geval. Misschien zou er voor elk 
vak een ideaal profiel opgesteld kunnen worden. 

Aan het einde van dit praktijkonderzoek wil ik ook nog enkele kritische aantekeningen plaatsen. 
De toets die afgenomen werd was een toets vanuit een Fysisch Geografisch domein  (Aarde: 
Klimaatvraagstukken). Wellicht zouden de leerlingen anders hebben gescoord als het een toets uit 
het Sociaal Geografische domein betrof (bijvoorbeeld: Verdelingsvraagstukken: Arm en Rijk of 
Leefomgeving: Steden).  
In de vierde klas hebben de leerlingen geen Aardrijkskunde gehad. Tijdens een eerdere toets was al 
gebleken dat sommige vaardigheden ontbraken of dat het de leerling ontbrak aan bekend 
veronderstelde voorkennis. Dat maakt het leren en begrijpen van een toets misschien moeilijker dan 
dit zou zijn geweest als er in de VWO4  ook al mee geoefend was. 
En als laatste opmerking: sommige leerlingen vertelden dat zij “klimaat” een vervelend onderwerp 
vonden en niet veel zin hadden gehad het onderwerp te bestuderen. Dit leidt dan ook tot lagere 
cijfers in, met name, het reproductieve gebied. 

Ik heb met veel plezier aan dit onderzoek gewerkt. Ik hoop volgend jaar door te kunnen gaan met 
onderzoek op het gebied van leerstijlen. Het zou goed zijn te kijken of het Norbertus inderdaad 
vooral leerlingen met een reproductieve leerstijl heeft, en of wij als docenten de leerlingen hier 
mogelijk te veel op trainen.  
Er zou wat leerstijlen betreft ook een onderscheid te maken moeten zijn tussen HAVO en VWO 
leerlingen. Als wij als school en docenten het beste willen halen uit onze leerlingen, dan beveel ik ten 
zeerste een gericht leerstijlenonderzoek aan. 
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Bijlagen 

  



Bijlage 1 Kenmerken van de vier leerstijlen van Vermunt (op basis van Vermunt, 1996; Vermetten et al, 2000) 

 Ongerichte stijl Reproductiegerichte 
stijl 

Toepassingsgerichte 
stijl 

Betekenisgerichte stijl 

Cognitieve verwerking Vrijwel geen verwerking 
 

Stapsgewijze 
verwerking 

Concrete verwerking Diepe verwerking 

Kenmerkende 
leeractiviteit 

Lezen en constant 
herlezen van het 
studiemateriaal 

Stampen, selecteren 
van hoofdpunten, 
onthouden en 
herhaling 

Behoefte aan concrete 
informatie en 
voorbeelden uit het 
dagelijkse leven 

Zoeken naar verbanden en relaties 
tussen de verschillende 
onderdelen en al aanwezige 
kennis.  
Schrijven hoofdlijnen van een 
hoofdstuk uit op een sterk 
ingekorte of schematische manier. 
Kritische benadering van de stof 
door vragen te stellen, eigen 
interpretaties en meningen te 
vormen en conclusies te trekken 
 

Reguleren van het leren Gebrek aan 
regulatie/sturing 

Meestal externe 
regulatie/sturing 

Zowel externe  
regulatie/sturing als 
zelfregulatie 
 

Meestal zelfregulatie 

Affectieve processen Weinig zelfvertrouwen, 
verwachting dat men zal 
falen 
 

Angst dat er zaken 
vergeten worden 

Praktische interesse Intrinsieke interesse 

Mentale modellen Samenwerking en 
stimulatie is belangrijk 
 

Tot zich nemen van 
kennis 

Het gebruik van 
kennis 

Het opbouwen van kennis 

studiemotieven Ambivalent Georiënteerd op 
toetsen en testen 
 

Gericht op roeping en 
beroep 

Gericht op persoonlijke 
ontwikkeling 
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Kenmerken van vier leerstijlen: zet een krul of kleur in elke rij 1 vak waarvan de tekst het meest op jou van toepassing is 
     
 Het is moeilijk om informatie uit 

een tekst te halen, ik kan niet goed 
bepalen welke informatie van 
belang is of niet  
 

Als ik alle leerstof rustig na elkaar 
aangeboden krijg, dan snap ik het 
verband wel 

Als ik nieuwe leerstof krijg, kan 
ik het meestal wel verbinden 
aan wat ik al eerder geleerd of 
gelezen of gebruikt heb 

Als ik iets lees verzin ik in 
welk verband ik de nieuwe 
informatie moet zien 

 Wat ik doe is het studiemateriaal 
lezen en constant herlezen  

Ik kan goed uit mijn hoofd leren en 
weet meestal veel details. 
Stampen, selecteren van 
hoofdpunten, onthouden en 
herhaling is echt mijn ding 

Ik heb wel behoefte aan 
concrete informatie en 
voorbeelden uit het dagelijkse 
leven 

Als ik een samenvatting 
maak is het meestal op  
hoofdlijnen op een sterk 
ingekorte of schematische 
manier. Ik stel soms 
kritische vragen om mijn 
eigen interpretaties en 
meningen te vormen en 
conclusies te trekken 
 

 Ik vind het fijn als anderen 
(leerlingen of docenten) mij 
vertellen hoe  ik iets of wat ik moet 
doen 
 

Ik maak de opdrachten  (uit mijn 
boek) die opgegeven zijn en volg 
over het algemeen de studiewijzer/ 
het opgegeven huiswerk  

Ik kan mijzelf aardig aan het 
werk zetten, als ik ongeveer 
weet wat ik moet doen 

Ik weet wat er van mij 
verwacht wordt en dat doe 
ik meestal ook. Soms zoek 
ik extra informatie op die mij 
meer inzicht kan 
verschaffen in de lesstof 

 Ik heb niet zoveel zelfvertrouwen, 
ik denk al gauw dat het niet goed 
zal gaan 
 

Ik ben wel eens bang dat ik 
(belangrijke) zaken vergeet, dat ik 
het niet meer weet tijdens een 
toets 

Ik vind het vooral leuk om 
dingen te leren die ik 
vervolgens kan gaan toepassen 
bij opdrachten of practica 

Ik wil veel weten, ik wil mijn 
kennis vergroten, ik ben 
nieuwsgierig 

 Ik vind samenwerking belangrijk, 
en ik vind het fijn als ik 
gestimuleerd word door iemand  

Ik vind het een fijn of veilig gevoel 
om over veel kennis te kunnen 
beschikken 

Ik wil mijn kennis vooral kunnen 
gebruiken, ik zie dan wel wat ik 
nog niet snap 

Ik wil het grote geheel 
begrijpen en verbanden 
leggen tussen wat ik leer. 
En ik ben ook goed in het 
onthouden van details  

 Ik weet eigenlijk niet precies 
waarom ik moet of wil leren 

Ik leer vooral om voldoendes  te 
halen  voor  mijn testen/toetsen/ 
examens  

Ik kan redelijk inschatten welke 
kennis ik later zal kunnen 
gebruiken in mijn studie of 
beroep 

Ik vind het fijn om mijn 
kennis te ontwikkelen  
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Bijlage 2. Toets Ak RTTI   
Tabel RTTI  toets V5 klimaatvraagstukken, score per leerling 

opg p  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

A1 1 T1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
A2 4 T2 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 0 1 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 2 
A3 2 T2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
B1 1 T1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
B2 2 R 1 2 2 2 1 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 1 
B3 2 T1 2 1 1 1 0 1 2 0 2 1 1 2 0 2 2 1 0 2 1 0 0 2 1 0 2 1 1 2 2 2 2 0 2 
B4 2 T1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 2 1 1 
B5 2 T1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 
C1 1 R 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
C2 2 I 0 0 1 2 1 2 2 2 2 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 1 1 2 
C3 3 I 2 0 1 3 2 1 0 3 2 1 2 2 2 2 0 1 0 2 2 2 0 2 2 0 1 0 2 1 0 2 2 0 3 
C4 2 R 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 
C5 4 T2 2 0 0 2 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 
C6 2 T2 2 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 1 
D1 1 V 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 2 1 2 1 0 1 
D2 2 V 2 2 2 1 1 0 0 2 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 1 
                                    
  

Vraag D is een vaardigheidsvraag: deze vraag is niet meegenomen in het onderzoek. 

 
 

  



Bijlage 3 Handout vertaling vragenlijst leerstijlen Felder & Silverman  

 

1. Ik begrijp iets beter als ik :   
a. het uitprobeer  
b. erover nadenk 

2. Ik wordt het liefst gezien als:   
a. realistisch  
b. vernieuwend 

3. Wanneer ik denk aan wat ik gisteren heb gedaan, dan krijg ik waarschijnlijk:  
a. beelden 
b. woorden 

4. Ik ben geneigd om:   
a. details van een onderwerp te begrijpen maar niet het grote geheel te zien.  
b. het grote geheel te zien maar niet de details te begrijpen 

5. Wanneer ik iets nieuws leer, dan helpt het:   
a. om erover te praten 
b. om erover na te denken  

6. Als ik een leraar zou zijn, dan zou ik een vak geven:  
a. dat gaat over feiten en situaties uit het echte leven  
b. dat gaat over ideeën en theorieën  

7. Ik krijg nieuwe informatie graag aangeboden:  
a. in plaatjes, diagrammen, schema’s, of kaarten 
b. geschreven opdrachten of mondelinge informatie 

8. Wanneer ik:  
a. alle onderdelen begrijp, begrijp ik  het grote geheel  
b. het grote geheel begrijp, zie ik hoe de onderdelen passen  

9. Wanneer ik in een groepje werk aan een moeilijk onderwerp, dan zal ik waarschijnlijk: 
a. inspringen en ideeën aandragen 
b. rustig luisteren naar iedereen 

10. Ik vind het makkelijker om:  
a. om feiten te leren  
b. om theorieën te leren 

11. In een boek met veel plaatjes en schema’s, zal ik waarschijnlijk:  
a. goed de plaatjes en schema’s bekijken  
b. me concentreren op de geschreven tekst 

12. Wanneer ik wiskundige problemen oplos dan:  
a. werk ik stap voor stap naar een oplossing toe   
b. dan zie ik vaak de oplossing maar heb ik moeite om de stappen te maken die tot 
deze oplossing komen  

13. In de verschillende lessen:   
a. ken ik de meeste leerlingen  
b. ken ik bijna geen leerlingen  
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14. Wanneer ik non fictie lees (andere boeken dan romans/literatuur), dan lees ik graag:  

a. iets dat me nieuwe dingen leert of me vertelt hoe ik dingen moet doen   
b. iets dat me op nieuwe ideeën brengt waarover ik kan nadenken  

15. Ik vind het fijn als leraren:  
a. veel diagrammen en schema’s op het bord zetten  
b. veel tijd besteden aan het uitleggen van de stof. 

16. Wanneer ik een verhaal of boek analyseer dan:  
a. denk ik aan wat er is gebeurd en probeer dit te koppelen om zo achter het thema te 
komen  
b. weet ik als ik het uit heb wat de thema’s zijn en moet ik terug kijken welke 
gebeurtenissen het thema onderbouwen.  

17. Wanneer ik begin aan een huiswerkopdracht waarin ik een probleem moet oplossen 
dan: 
a. ga ik gelijk aan een oplossing werken  
b. dan probeer ik eerst het probleem goed te begrijpen. 

18. Ik heb meer met het begrip: 
a. zekerheid   
b. theorie 

19. Ik onthoud het beste:  
a. wat ik zie   
b. wat ik hoor 

20. Het is voor mij belangrijk dat een leraar:  
a. de stof stapsgewijs uitlegt  
b. mij een totaalbeeld schetst en daarna verbanden legt naar andere onderwerpen 

21. Ik leer liever:  
a. in een groepje  
b. alleen 

22. Waarschijnlijk word ik gezien als iemand die:  
a. zorgvuldig aan details werkt  
b. creatief omgaat met opdrachten 

23. Wanneer ik een routebeschrijving krijg naar een plek waar ik nog niet eerder ben 
geweest dan heb ik graag:  
a. een kaart  
b. geschreven beschrijving 

24. Ik leer:  
a. op een normaal tempo. Als ik hard leer, dan snap ik het wel.  
b. stukje bij beetje. Ik ben eerst een beetje in de war en weet niet precies wat waar bij 
hoort maar uiteindelijk komt het allemaal samen en klopt het. 

25. Het liefste:  
a. probeer ik eerst dingen uit  
b. denk ik eerst na over hoe ik het ga aanpakken  

26. Wanneer ik voor mijn plezier lees, dan hou ik van schrijvers die: 
a. duidelijk zeggen wat ze bedoelen   
b. dingen op een creatieve en interessante manier zeggen 
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27. Wanneer er tijdens de les een diagram of schets wordt getoond dan herinner ik me 
waarschijnlijk:  
a. de schets, diagram   
b. wat de docent heeft verteld bij de schets/diagram 

28. Wanneer ik veel informatie krijg dan is het waarschijnlijk dat ik :  
a. me focus op de details en het grote geheel mis  
b. probeer het grote geheel te begrijpen voordat ik me concentreer op de details. 

29. Ik herinner me makkelijker:  
a. iets wat ik heb gedaan  
b. iets waaraan ik veel heb gedacht 

30. Wanneer ik een opdracht moet doen dan doe ik dat liever:  
a. altijd op dezelfde manier   
b. elke keer op een nieuwe manier  

31. Wanneer iemand mij resultaten laat zien dan heb ik dit liever:  
a. in een grafiek of tabel 
b. uitgeschreven samenvatting van de resultaten 

32. Wanneer ik een opstel moet schrijven dan zal ik waarschijnlijk:  
a. bij het begin beginnen per opvolgend onderdeel verder werken  
b. aan de verschillende onderdelen werken (niet op volgorde) en deze wanneer ze 
afzijn op volgorde leggen 

33. Wanneer ik een groepsopdracht heb dan wil ik eerst:  
a. met zijn allen tegelijk brainstormen zodat iedereen ideeën kan aandragen  
b. iedereen apart nadenken en later samenkomen om ideeën te vergelijken. 

34. Ik vind het een compliment als iemand mij:  
a. gevoelig noemt  
b. fantasierijk noemt 

35. Wanneer ik iemand op een feestje ontmoet dan zal ik waarschijnlijk onthouden:  
a. hoe ze eruit zien  
b. wat ze over zichzelf verteld hebben 

36. Wanneer ik een nieuw onderwerp krijg dan :  
a. richt ik mij het liefste op dat onderwerp, en leer ik er zoveel mogelijk over 
b. probeer ik verbanden te leggen tussen het nieuwe onderwerp  en onderwerpen die 
ermee te maken hebben 

37. Ik wordt waarschijnlijk gezien als:  
a. spontaan  
b. rustig 

38. Ik heb liever vakken waarin de nadruk ligt op:  
a. concrete dingen( feiten/ data)  
b. abstracte informatie (theorieën, ideeën)  

39. Als ontspanning dan:  
a. kijk ik liever televisie  
b. lees ik liever een boek 
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40. Sommige leraren beginnen hun les met wat ze in die les gaan doen. Wanneer ze dit 
vertellen dan:  
a. helpt mij dat een beetje   
b. dan helpt me dat heel veel 

41. Het idee om huiswerk te maken in een groepje en dat het groepje gezamenlijk hiervoor 
een punt krijgt dat:  
a. spreekt me wel aan   
b. spreekt me helemaal niet aan (vind ik niks) 

42. Wanneer ik lange berekeningen heb gemaakt dan:   
a. loop ik alle stappen nog eens na en controleer mijn werk zorgvuldig.  
b. vind ik het nakijken van de berekening vermoeiend en moet ik mezelf daartoe echt 
dwingen 

43. Wanneer ik denk aan plaatsen waar ik ooit ben geweest dan:  
a. kan ik deze makkelijk en met veel details voor de geest halen. 
b. kan ik deze met moeite voor de geest halen met bijna geen details 

44. Wanneer er problemen opgelost moeten worden in een groep dan denk ik 
waarschijnlijk aan:  
a. de stappen die moeten leiden naar een oplossing.  
b. de consequenties die de oplossing tot gevolg kan hebben op verschillende gebieden 
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Bijlage 4 Leerstijl leerlingen en scores op toets RTTI 

 

 

 

 

 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
 
7.0 

 
40/87,5/83/40 

Verwerking leerstof : geen voorkeur voor maken  of overdenken 
Soort leerstof: voorkeur voor meer abstract:  inzicht  en oplossingen 
Vormgeving leerstof: lichte voorkeur voor  tekst en  abstract 
Begrijpen van leerstof: geen voorkeur voor stapsgewijs of groot geheel 
 

 

 

2  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
 
4.7 

 
80/50/41,7/0 

Verwerking leerstof : liever maken 
Soort leerstof: details en feiten 
Vormgeving leerstof: geen voorkeur voor beeld of tekst 
Begrijpen van leerstof: lichte voorkeur voor stapsgewijs 
 

 

3  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
5,3 100/37,5/50/16,7 Verwerking leerstof : lichte voorkeur maken 

Soort leerstof: lichte voorkeur details en feiten 
Vormgeving leerstof: geen voorkeur voor beeld of tekst 
Begrijpen van leerstof: geen voorkeur voor stapsgewijs of groot geheel 
 

 

1  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
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4  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
5,3 60/25/50/100 Verwerking leerstof : lichte voorkeur overdenken 

Soort leerstof: abstract, inzicht en oplossingen 
Vormgeving leerstof: beeld en zien 
Begrijpen van leerstof: lichte voorkeur stapsgewijs 
 

 

 

5  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
6,0 60/37,5/67,7/60 Verwerking leerstof : overdenken 

Soort leerstof: lichte voorkeur abstract, inzicht en oplossingen 
Vormgeving leerstof: beeld en zien 
Begrijpen van leerstof: stapsgewijs 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
6,3 40/62,5/75/60 Verwerking leerstof : overdenken 

Soort leerstof: abstract, inzicht en oplossingen 
Vormgeving leerstof: geen voorkeur beeld of tekst 
Begrijpen van leerstof: lichte voorkeur verbanden, grote geheel 
 

 

6  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
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7  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
4,7 40/50/50/40 Verwerking leerstof : maken 

Soort leerstof: geen voorkeur concreet- abstract 
Vormgeving leerstof:  zeer sterk visueel 
Begrijpen van leerstof: verbanden, grote geheel 
 

 

 

8  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
5,7 20/37,5/67,7/100  Verwerking leerstof : maken 

Soort leerstof: details en feiten 
Vormgeving leerstof: beeld en zien 
Begrijpen van leerstof: stapsgewijs 
Opmerking; ik vind deze beschrijving niet passen bij Joris zoals ik hem in 
de klas meemaak 

 

 

9  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
6,3 60/62,5/58,3/80 Verwerking leerstof : maken 

Soort leerstof: abstract, inzicht en oplossingen 
Vormgeving leerstof: geen voorkeur beeld of tekst 
Begrijpen van leerstof: lichte voorkeur verbanden en grote geheel 
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10  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
4,0 20/25/50/60 Verwerking leerstof : maken 

Soort leerstof: geen voorkeur details of inzicht 
Vormgeving leerstof: beeld en zien 
Begrijpen van leerstof: geen voorkeur stapsgewijs of grote geheel 
 

 

 

11  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
4,3 60/37,5/41,7/40 Verwerking leerstof : maken 

Soort leerstof: sterke voorkeur abstract, inzicht oplossingen 
Vormgeving leerstof: lichte voorkeur tekst en praten 
Begrijpen van leerstof: geen voorkeur stapsgewijs of verbanden 
Opmerking: ik vind deze beschrijving niet zo goed passen bij amal 

 

 

12  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
4,7 40/37,5/50/60 Verwerking leerstof : maken 

Soort leerstof: geen voorkeur voor details of inzicht 
Vormgeving leerstof: beeld en zien 
Begrijpen van leerstof: geen voorkeur stapsgewijs of grote geheel 
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13  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
5,0 100/25/50/40 Verwerking leerstof : maken 

Soort leerstof: sterk gericht op details en feiten 
Vormgeving leerstof: lichte voorkeur beeld en zien 
Begrijpen van leerstof: lichte voorkeur grote geheel 
 

 

 

14  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
3,3 20/62,5/8,3/60 Verwerking leerstof : geen voorkeur maken of overdenken 

Soort leerstof:  abstract, inzicht en oplossingen 
Vormgeving leerstof: beeld en zien 
Begrijpen van leerstof: geen voorkeur stapsgewijs of groter geheel 
 

 

 

15  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
2,7 40/37,5/25/0 Verwerking leerstof : lichte voorkeur maken 

Soort leerstof: structuur, details en feiten 
Vormgeving leerstof: beeld en zien 
Begrijpen van leerstof: geen voorkeur stapsgewijs of groter geheel 
 

 



 
38 

16  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
6,3 60/50/75/60 Verwerking leerstof : lichte voorkeur maken 

Soort leerstof: sterke voorkeur structuur, details en feiten 
Vormgeving leerstof: sterke voorkeur beeld en zien 
Begrijpen van leerstof: geen voorkeur stapsgewijs of grote geheel 
 

 

 

17  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
4,0 60/37,5/50/0 Verwerking leerstof : geen voorkeur maken of overdenken 

Soort leerstof: geen voorkeur concreet of abstract 
Vormgeving leerstof:  lichte voorkeur beeld en zien 
Begrijpen van leerstof:  lichte voorkeur grote geheel 
 

 

18  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
6,0 80/62,5/50/60 Verwerking leerstof : geen voorkeur maken of overdenken 

Soort leerstof: lichte voorkeur details en feiten 
Vormgeving leerstof: geen voorkeur beeld of tekst 
Begrijpen van leerstof: stapsgewijs 
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19  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
6,3 100/50/67,7/40 Verwerking leerstof : lichte voorkeur maken 

Soort leerstof: structuur, details en feiten 
Vormgeving leerstof: lichte voorkeur tekst, luisteren 
Begrijpen van leerstof: stapsgewijs 
 

 

 

20  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
4,7 80/25/41,7/60 Verwerking leerstof : geen voorkeur maken of overdenken 

Soort leerstof: lichte voorkeur structuur, details en feiten 
Vormgeving leerstof: geen voorkeur beeld of tekst 
Begrijpen van leerstof: lichte voorkeur stapsgewijs 
 

 

21  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
2,3 0/25/33,3/20 Verwerking leerstof : sterke voorkeur overdenken 

Soort leerstof: lichte voorkeur structuur, details en feiten 
Vormgeving leerstof: geen voorkeur beeld of tekst 
Begrijpen van leerstof: lichte voorkeur stapsgewijs 
Opm: niet geleerd, andere prioriteiten 
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22  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
4,7 60/50/33,3/60 Verwerking leerstof : maken 

Soort leerstof: lichte voorkeur abstract, inzicht en oplossingen 
Vormgeving leerstof: lichte voorkeur beeld en zien 
Begrijpen van leerstof: stapsgewijs 
 

 

 

 23  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
5,7 60/25/83,3/40 Verwerking leerstof : geen voorkeur maken of overdenken 

Soort leerstof: structuur, details en feiten 
Vormgeving leerstof: lichte voorkeur tekst, luisteren 
Begrijpen van leerstof: geen voorkeur stapsgewijs of grote geheel 
 

 

24  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 

 

 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
4,3 60/37,5/50/20 Verwerking leerstof : lichte voorkeur overdenken 

Soort leerstof: structuur, feiten en details 
Vormgeving leerstof: lichte voorkeur beeld en zien 
Begrijpen van leerstof: geen voorkeur stapsgewijs of groter geheel 
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25  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
4,3 80/50/33,3/20 Verwerking leerstof : lichte voorkeur maken 

Soort leerstof: abstract, inzicht en oplossingen 
Vormgeving leerstof: geen voorkeur beeld  of tekst 
Begrijpen van leerstof: geen voorkeur stapsgewijs of grote geheel 
 

 

 

26  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
5,0 60/62,5/50/20 Verwerking leerstof : lichte voorkeur overdenekn 

Soort leerstof: structuur, details en feiten 
Vormgeving leerstof: tekst en luisteren 
Begrijpen van leerstof: geen voorkeur stapsgewijs of grote geheel 
 

 

 

 

27  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
5,3 80/37,5/50/60 Verwerking leerstof : geen voorkeur maken of overdenekn 

Soort leerstof: sterke voorkeur structuur, details en feiten 
Vormgeving leerstof: lichte voorkeur beeld en zien 
Begrijpen van leerstof: geen voorkeur stapsgewijs of grote geheel 
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28  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
6,7 100/62,5/58,3/60 Verwerking leerstof : lichte voorkeur overdenken 

Soort leerstof: structuur, details en feiten 
Vormgeving leerstof: beeld en zien 
Begrijpen van leerstof: lichte voorkeur stapsgewijs 
 

 

 

 

29  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
4,7 40/50/58,3/20 Verwerking leerstof : geen voorkeur maken of overdenken 

Soort leerstof: lichte voorkeur structuur, feiten en details 
Vormgeving leerstof: geen voorkeur beeld of tekst 
Begrijpen van leerstof: stapsgewijs 
 

 

 

30  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
7,7 100/75/67,7/80 Verwerking leerstof : lichte voorkeur overdenken 

Soort leerstof: sterke voorkeur abstract, inzicht en oplossingen 
Vormgeving leerstof: geen voorkeur beeld of tekst 
Begrijpen van leerstof: sterk stapsgewijs 
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31  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
6,3 60/62,5/67,7/60 Verwerking leerstof : overdenken 

Soort leerstof: abstract, inzicht en oplossingen 
Vormgeving leerstof: tekst en luisteren 
Begrijpen van leerstof: verbanden en grote geheel 
 

 

 

32  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
5,0 60/37,5/67,7/20 Verwerking leerstof : geen voorkeur maken of overdenken  

Soort leerstof: sterke voorkeur structuur, details en feiten 
Vormgeving leerstof: lichte voorkeur tekst en luisteren 
Begrijpen van leerstof: geen voorkeur stapsgewijs of grote geheel 
 

 

 

33  
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
act              ref 
sen             int 
vis             vrb 
seq             glob 
 

Cijfer RTTI Beschrijving: 
5,3 60/50/33,3/100 Verwerking leerstof : geen voorkeur maken of overdenken 

Soort leerstof: structuur, details en feiten 
Vormgeving leerstof: beeld en zien 
Begrijpen van leerstof: geen voorkeur stapsgewijs of grote geheel 
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