Routekaart praktijkbegeleider – Stap 5: Coachen en begeleiden - Leren

Online vragenlijsten

Kolb
http://www.damhuiselshoutverschure.nl/tests/kolb_leerstijl.pl
In de test tref je negen onderdelen met elk 4 beweringen over hoe jij doorgaans met vraagstukken
omgaat. Per onderdeel moet je 4 punten verdelen over de vier beweringen. Per bewering kun je je
persoonlijke score aanvinken een 4, 3, 2 of 1. De bewering, die het beste bij je past geef je vier punten.
Van de vier beweringen die het minste past bij jouw manier van omgaan met vraagstukken, krijgt één
punt. Sla geen stelling over. Het is niet mogelijk om per onderdeel twee beweringen een identieke score
te geven. Het gaat bij de beweringen dus om de onderlinge verhouding.
Dit is een beschrijvende en vergelijkende meting. Maak er dus geen probleem van dat een bepaalde
bewering je aanpak niet helemaal weergeeft.
Je persoonlijk resultaat wordt weergegeven in een 'vlieger-grafiek'. Deze kun je (in kleur) uitprinten
DamhuisElshoutVerschure organisatie adviseurs.
Met de test kan je jouw voorkeur van leerstijl (en) ontdekken. Meestal hebben mensen in de loop der
jaren onbewust een bepaalde manier van leren gehanteerd of eigen gemaakt. Door middel van de
vragenlijst kun je erachter komen wat jouw leervoorkeur, dan wel jouw leerstijl is. Hoewel iedereen
gebruik maakt van alle vier de leerstijlen, is er volgens Kolb meestal sprake van één of twee
overheersende leerstijlen. Er bestaat ook een andere test om je voorkeuren te ontdekken; de
leerstijlentest van Kolb en Juch.
Kolb test in pdf https://taalvandeweg.com/index.php/kolb-test
Taxonomie van Bloom
Geen online test, zie document Werken met Bloom
Roos van Leary
Leary heeft in 1957 een model ontworpen waarmee relaties tussen mensen in kaart gebracht kunnen
worden, de zogenaamde "Roos van Leary".
Op deze site kan je de test uitvoeren en wat achtergrond informatie raadplegen.
http://www.testjegedrag.nl/tjg/leary_test.html
Een andere online test: https://www.123test.nl/leary/
Teamrollen van Belbin
Deze test brengt uw behoeftes, gedragingen en kenmerkende uitspraken in kaart. Aan de hand daarvan
worden uw teamrollen vastgesteld. Beantwoord de vragen en zie direct uw resultaten.
Voor de goede orde: Deze lijst heeft geen wetenschappelijke pretentie en is niet geschikt voor
professioneel gebruik. Gaat u dus voorzichtig om met de uitkomsten ervan. Ziet u het maar als een
eerste begin, om u tot nadenken aan te zetten en het gesprek met uzelf of met anderen te openen.
http://www.werkenmetteamrollen.nl/Vragenlijsten/De-Korte-Belbin-Teamroltest.asp#.WHY9VfnhC00
Een andere online test: http://www.thesis.nl/testen/belbin-test
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Leer over je voorkeur-gedrag. In welke omgeving kom je wel en niet tot je recht en waarom? Hoe reageer
jij bij stress of bij veranderingen?
http://www.loomancoaching.nl/nl/persoonsvoorkeuren-test-2
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