
Welke leersituatie past het  
best bij uw kind of leerling?

‘ Ik wil zoveel mogelijk over 
de individuele leerstijlen van 
kinderen weten, zodat ik ze 
goed kan begeleiden’

(docent)

‘ Mijn kind blijkt informatie 
die gesproken wordt moeilijk 
te verwerken. Dit gaat veel 
onrust in huis schelen.  
We gaan twee grote school-
borden ophangen en alles 
opschrijven!’

(ouder)

‘ goh, ik kan dus wel leren … 
als ik maar plaatjes in  
mijn hoofd maak’

(leerling, 12 jaar)

Over Marjolein van Bodegom
Bureau van Bodegom is opgericht in 
1986 door Marjolein van Bodegom. 
Marjolein studeerde cognitieweten-
schappen in Nijmegen. Marjolein  
heeft 20 jaar ervaring met het  
Leerstijleninstrument. Bureau van  
Bodegom heeft de rechten in de  
Benelux voor het STEP-profiel.
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Lezend leren,
luisterend leren,
bewegend leren…

Uitgebreide informatie:

leerstijlentest.vanbodegom.eudenkstijlen.nl

Dit product is verzorgd door  
de eerste Haagsche Digitale Drukkerij



Ontdek de leerstijl met de Meervoudige 
Intelligentie LeerStijlen-test (MILS).  
Meer weten over de mogelijkheden van  
het kind? Ontdek hoe het denkt met STEP.

Ontdek je leerstijl
Meervoudige Intelligentie LeerStijlen-test (MILS)

Waarom een leerstijlentest?
Met de uitkomst van de test ontdekt u hoe uw kind  
of leerling het best informatie opneemt. U kunt 
vervolgens de manier van leren aanpassen aan de 
behoeftes van het kind. Hiermee vergroot u het 
plezier in leren bij het kind. Zijn of haar leerresultaten 
verbeteren.

Inzicht in de leerstijl:
•  helpt kinderen optimaal te leren en informatie op  

te nemen: het versterkt het zelfvertrouwen en 
plaatst het kind zelf aan het roer.

• geeft zekerheid: het kind weet waar het aan toe is.
•  geeft begrip voor mensen met een andere leerstijl 

dan de eigen leerstijl.
•  bevordert de communicatie en het begrip tussen 

docent/ouder en kind.

Hoe werkt het?
De test is geschikt voor kinderen van 9 tot 18 jaar en 
duurt ongeveer 10 minuten. Onze trainer neemt de 
multimediale MILS-test af bij het kind. Het kind kiest 
telkens uit twee situaties in woord, geluid of beeld. 
Direct na de MILS-test is de score bekend en weet u 
wat de voorkeursleerstijl is van het kind.

Na de test
U ontvangt een rapportage met de uitslag. We spreken 
de scores door met u en met het kind. In het gesprek 
bekijken we wat de leerstrategieën zijn die het kind al  
toepast. Samen zoeken we naar aanvullende effectieve 
leerstrategieën. Ook geven we studietips en adviezen 
over hulpmiddelen.

Test rapportage op de volgende onderdelen:

•  Woord slim   • Luister slim
• Stappen denken   • Plaatjes slim
• Beweging nodig   • Samen leren

Meer informatie
leerstijlentest.vanbodegom.eu

Een stap verder: 

Ontdek je denkstijl
Student Teacher Emergenetics Profiel (STEP)

Uw kind of leerling heeft met behulp van de leerstijlen- 
test geleerd hoe het slimmer kan leren. Als u een stap 
verder wilt zetten kunt u het kind extra ondersteunen 
door het kennis te laten maken met zijn denk- en 
gedragsvoorkeuren.

Dit kan met het STEP-profiel. Dat verdiept het begrip 
en inzicht dat een kind opdoet door de leerstijlen-
test omdat het inzicht geeft in (vier) denk en (drie) 
gedragsvoorkeuren van een kind. Het kan zowel  
individueel als klassikaal worden afgenomen. Er is 
een special STEP-programma dat gedurende langere 
tijd op scholen kan worden ingezet. STEP is gebaseerd 
op EMERGENETICS® (Geil Browning, Ph. D. 1991)

Meer informatie
denkstijlen.nl

Over de leerstijlentest
De leerstijlentest is begin jaren ’90 ontwikkeld door 
Bureau van Bodegom. De test was toen vooral geschikt 
voor volwassenen. In 2011 is er een aangepaste versie 
van de test gemaakt, speciaal voor kinderen. De test is  
gebaseerd op de meervoudige intelligentietheorie van  
de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner (1983).

Een kleine investering met  
een groot resultaat!
Interesse? Vraag een offerte aan!

Leerstijlentest
Individueel: Test en bespreking (30 min.)  €195,-
3-8 deelnemers: Test en bespreking (2 uur)  €75,- p.p.
Scholen  op aanvraag
Certificering  op aanvraag

STEP profiel 
Individueel: Profiel en bespreking  €195,-
Scholen / groepen  op aanvraag
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