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Bij een productieve stijl 

van leren gaat het om jouw 
eigen ideeen te genereren 
en met anderen te delen. 
Je leert veel door zelf een 
eigen draai aan dingen te 
geven en uit  te leggen 

aan anderen. Dit is neen 
ondernemende manier van 

leren en heel effectief.

Entrepreneurs moeten in 
begrijpelijke bewoordingen 

aan anderen hun ideeën 
uitleggen. Ideeën die het 

resultaat zijn van een 
bepaalde strategie van 

leren. Deze productieve 
stijl van leren is voor een 
entrepreneur zinvol om 
verder te ontwikkelen.

Productieve LeerstijL

een productieve leerstijl is 
een leerstijl waarin je leert door 
zelf een authentieke en unieke 
betekenis en invulling te geven 
aan de wereld om je heen.

voordelen 
Leerlingen met een productieve 

leerst ij l  leren sl im als  ze die 
leerstrategie mogen inzetten. uit 
hersenonderzoek blijkt namelijk dat 
je beter leert door creatie. Als een 

leerling zelf zaken uitzoekt en ordent ontdekt hij of zij betekenisvolle 
relaties tussen deze zaken. omdat de leerling verder uit eigen 
nieuwsgierigheid zaken uitzoekt vanuit een zelf opgelegde druk, heeft 
ie een innerlijke toestand die het leren effectief ondersteunt. daarnaast 
is een entreprenasiast gericht op realistische leerdoelen die men zelf 
heeft bepaald en zelf koppelt aan hetgeen men al heeft geleerd. Het 
entreprenasium ziet deze vaardigheden als slechts bij enkele leerlingen 
van nature aanwezig en passend, en ontwikkelt dit daarom bij 
hen. 
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onderbelicht
de productieve leerstijl is een onbelichte manier van leren. jan vermunt, 

een van de bekendste deskundigen op dit gebied, noemt deze leervoorkeur 
bijvoorbeeld niet in zijn opsommingen. dat kan komen omdat deze leerstijl 
mede de betekenisgerichte en toepassingsgerichte omarmt. Het creëren 
is ook niet wat het onderwijs van nature toejuicht en misschien daarom 
wordt deze door onderzoek aldaar niet herkent.

onderwijs
Het entreprenasium geeft specifieke aandacht aan en een specifieke 

toepassing van de productieve leerstijl. dit in tegenstelling tot andere 
onderwijsvormen die eveneens uitgaan van keuzevrijheid voor de leerling, 
creativiteit, samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van 
zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid.

Module
in de module “Metalol” ervaar 

je hoe je een productieve leerstijl 
bij jezelf kan herkennen en dan 
versterken.

http://www.entreprenasium.nl/drive/download/210-module_gids_metalol.html

