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Sturende onderwijsstijl 

Ambitieuze leerstijl 

Leren door nieuwe dingen  

om vooruitgang te boeken 

Leren door te analyseren  

en te onderzoeken 

Analyserende leerstijl 

Constructief-kritische onderwijsstijl 

Inspirerende onderwijsstijl 

Groepsgerichte leerstijl 

Leren door  

en samen met anderen 

Leren door het combineren  

van verschillende benaderingen 

Combinerende leerstijl 

Ondersteunende onderwijsstijl 

Keurende onderwijsstijl 

Praktijkgerichte leerstijl 

Leren door te doen  

en te experimenteren 

Leren door reflectie 

Reflecterende leerstijl 

Evaluerende onderwijsstijl 

Faciliterende onderwijsstijl 

Interactieve leerstijl 

Leren door ervaringen  

en dialoog met anderen 

Leren door te bouwen  

op wat effectief is gebleken 

Ervaringsgerichte leerstijl 

Raadgevende onderwijsstijl 
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Training Eigen Onderwijsstijl 

In deze training staat jouw persoonlijke  

manier van onderwijzen centraal. Vooraf vul 

je een online vragenlijst in voor jouw 

persolog® Onderwijsstijlprofiel. Daarmee 

gaan we tijdens de training concreet  

aan de slag. Hoe kun je de kracht van  

jouw stijl inzetten om beter aan te  

sluiten bij je doelgroep? Waar loop je  

het risico om vast te lopen? 

Informatiebijeenkomst 

Werken met het persolog® Leerstijl- en  

Onderwijsstijlmodel zet leerkrachten/

docenten en leerlingen/studenten in hun 

kracht. Dit leidt tot beter onderwijs, hogere 

tevredenheid en minder uitval. Tijdens de 

informatiebijeenkomst kunnen bestuurders, 

schoolleiders, interne begeleiders en  

coaches vrijblijvend kennismaken met het 

model en de verschillende toepassingen. 

 

Info en aanmeldingen: 06-42557154 (Henry) of 06-12387205 (Jelle) | info@leer-en-onderwijsstijlen.nl | www.leer-en-onderwijsstijlen.nl 

Het persolog® Leerstijl- en Onderwijsstijlmodel  

Training Eigen Leerstijl 

In deze training focus je op hoe leren bij jou 

werkt en wat bij jou past. Vooraf vul je een 

online vragenlijst in voor jouw persolog®  

Leerstijlprofiel. In de training ga je daarmee 

in verschillende werkvormen je eigen 

(voorkeurs)leerstijl ervaren en  

verkennen. Hoe werkt leren voor  

jou het best? En wat belemmert  

jou juist om tot leren te komen? 

Hoe je leert,  

raakt wie je bent 

leer-en-onderwijsstijlen.nl 

Inzicht in leren leren door training & coaching 

Wie je bent,  

raakt hoe je lesgeeft 

 Woensdag 17 januari 2018 

14:30 - 21:00 uur 

 Woensdag 11 april 2018 

14:30 - 21:00 uur 

 Woensdag 14 februari 2018 

14:30 - 21:00 uur 

 Woensdag 16 mei 2018 

14:30 - 21:00 uur 

€295 €295 

Zelf trainer of coach worden? 

Kijk op de website voor de volgende  

tweedaagse certificering voor trainers. 

Beter onderwijs, hogere  

tevredenheid, minder uitval? 

 Vrijdag 15 december 2017 

14:30 - 16:00 uur  

 Woensdag 7 maart 2018 

14:30 - 16:00 uur 


