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Training leren geven met de leercirkel van Kolb 
middels creatieve werkvormen 

 
Middels deze training vergroot je als trainer het inzicht in de 

voorkeursleerstijlen volgens Kolb van je cursisten. Je leert hoe je creatieve 
didactische werkvormen kunt gebruiken die aansluiten op deze leerstijlen. 

Uitgangspunt is de eigen leervraag van de cursist. Centraal staan kennis en 
ervaring opdoen over/met didactische vaardigheden en creatieve 
werkvormen, zelf een voorbereide cursus geven waarbij je elkaar feedback 

geeft aan de hand van persoonlijke leerdoelen. 

 

Visie 
 

Uitgangspunt is de leercirkel van Kolb: vanuit theoretische kennis ga je actief 
experimenteren, je doet concrete ervaring op, waarover je nadenkt en  
reflecteert.  Dit leidt weer leidt tot nieuwe inzichten, experimenteren, etc.   

Ieder mens heeft een eigen voorkeursstijl van leren: de één begint vanuit de 
theorie en de ander springt het liefst meteen in het diepe en begint bij 

concrete ervaring. Om echt te leren moet je echter wel de gehele cirkel 
doorlopen. Als je op een inspirerende en boeiende manier kennis of 

vaardigheden wilt overbrengen aan een groep is het de kunst om te 
balanceren tussen aansluiten bij de voorkeursleerstijlen van cursisten én hen 
uitdagen om nieuwe ervaringen op te doen. Hierbij zijn creatieve didactische 

werkvormen een middel. 

 

Doelstelling 
 

De deelnemer heeft inzicht in de verschillende voorkeursleerstijlen en hoe 
deze te herkennen bij de deelnemers in de lesgroep. 
De deelnemer kan een evenwichtige klinische les of vaardigheidstraining 

maken aan de hand van het didactisch model, waarbij er voor elke leerstijl 
voldoende te leren valt. De deelnemer kiest passende en inspirerende 

werkvormen bij de geformuleerde leerdoelen. Een korte les wordt gegeven 
aan de groep en de deelnemer krijgt hierop feedback van de groep en de 
trainer. 

 
Doelgroep 
 
Ergo- , fysiotherapeuten, ergocoaches of medewerkers in de zorg die 

regelmatig een scholing of vaardigheidstraining geven aan hun collega’s. Het 
is mogelijk dat de deelnemers reeds een cursus over werken met het 
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didactisch model hebben gevolgd, waardoor dit onderwerp qua uitleg minder 
tijd zal vragen en meer uitgediept kan worden.  Er kan ook met persoonlijke 

leervragen gewerkt worden, waardoor de training meer een “op maat” 
karakter krijgt. Een vooropleiding op niveau 4 of 5 is voorwaarde om deze 

training te kunnen doen. Groepsgrootte is maximaal 8 deelnemers op 1 
docent. 

 

Inhoud 
 

Van te voren zal de trainer van Zwaartepunt vragen naar de eigen leerdoelen 
die de deelnemers hebben: wat voor soort scholingen, cursussen of 

vaardigheidstrainingen geef jij al en wil/ moet jij gaan geven? Hierdoor kan 
zij aansluiten op de groep en de individuele leervragen hierbinnen. 

Op de eerste dag staat het begrijpen en eigen maken van de theorie van 
Kolb en het didactisch model centraal, waarbij deze stof zal worden eigen 
gemaakt door middel van verschillende (creatieve) didactische werkvormen. 

De cursus is een train de trainer cursus. De deelnemers krijgen een opdracht 
mee na dag 1: zij moeten een lesopzet maken d.m.v. het didactisch model, 

waarbij zij de geleerde onderwerpen laten terugkomen (leerdoelen, 
verschillende typen leerstijlen, werkvormen, etc.). Op de 2e dag gaan de 
deelnemers een deel van hun eigen les/training geven aan de groep, waarbij 

de groep gevraagd word het gedrag neer te zetten van de eigen lesgroep. 
Hierbij  is het van belang de eigen leervragen centraal te stellen en het 

moeilijkste stukje kiezen, waardoor er gericht feedback gegeven kan worden. 

 
De deelnemers krijgen een naslagwerk met  de theorie van de leerstijlen van 
Kolb en beschrijving van diverse (creatieve) didactische werkvormen. 

 
Thema’s 

 Leercirkel van Kolb toepassen 

 Creatieve werkvormen, gerelateerd aan duidelijke leerdoelen 
 Energizers 
 Didactisch model als lesopzet en tijdsplanning 

 Formuleren van een einddoel en subdoelen 
 Eigen thema’s vanuit de persoonlijke leervragen 

 
Tijdsduur en studiebelasting  

 
2 dagen van 6 uren  
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Kwalificatie 

 
Na deze training is het mogelijk om een certificaat te ontvangen, mits de 
opdracht voldoende is uitgevoerd 

 
Informatie 

 
Voor meer informatie en offerte aanvragen: Ga naar button contact 
 

 


