
LEERSTYLVRAELYS  
VIR LEERDERS IN GRADE 8 TOT 12  

 
Hoe maklik jy leer, hang van baie dinge af soos byvoorbeeld of jy hou van wat jy leer en of jy die 
Leerstyl gebruik wat by jou pas.  Jy kan maklik dink ander is slimmer as jy nie sulke goeie punte soos 
hulle kry nie.  Baie kere egter is die rede dat jy nie reg leer nie of dat jy nie die Leerstyl gebruik wat die 
beste by jou en die vak pas nie.  

Dit is dus baie belangrik dat jy weet wat jou Leerstyl is en dat jy dit ontwikkel.  Dit sal jou help om meer 
te leer in ‘n korter tyd en langer te onthou wat jy geleer het.  Voltooi hierdie Leerstylvraelys om jou 
eie Leerstyl te ontdek.  Trek ‘n kruisie op die letter langs die antwoord wat jou die beste pas.  
Gewoonlik is jou eerste antwoord die een wat jou die beste beskryf en onthou daar is nie regte of 
verkeerde antwoorde nie

 
1. Jy help iemand wat na jou dorp of stad se hospitaal wil 

gaan.  Jy sal: 
 K saam met haar gaan. 
 O haar vertel hoe om daar te kom. 
 L die aanwysings neerskryf. 
 V ‘n kaart teken of vir haar ‘n kaart gee. 
 
2. Jy is nie seker of ‘n woord “akkomodasie” of 

“akkommodasie” gespel word nie.  Jy sal: 
 V die woorde in jou gedagtes sien en dan een  kies. 
 O dink hoe elke woord klink en dan een kies. 
 L die woord opsoek in ‘n woordeboek. 
 K albei woorde neerskryf en dan een kies. 
 
3. Jy beplan ‘n vakansie vir ‘n groep. Jy wil graag 

terugvoer van hulle kry oor jou plan. Jy sal: 
 K sommige van die hoogtepunte beskryf. 
 V ‘n kaart of webtuiste van die plekke vir hulle 

 wys. 
 L hulle ‘n kopié gee van die gedrukte  reisplan. 
 O hulle bel, of ‘n selfoonboodskap stuur. 
 
4. Jy wil ‘n gereg maak om jou familie te trakteer. Jy sal: 
 K iets voorberei wat jy ken waarvoor jy geen 

 aanwysings nodig het nie. 
 O vriende vra vir voorstelle. 
 V deur ‘n resepteboek blaai sodat die foto’s vir jou 

 ‘n idee kan gee. 
 L ‘n resepteboek gebruik waarin jy weet daar  ‘n 

 lekker resep is. 
 
5. ‘n Groep toeriste wil meer weet omtrent die parke of 

natuurreservate in jou omgewing.  Jy sal: 
 O daaroor met hulle praat, of ‘n praatjie deur 

 iemand anders vir hulle reël. 
 V vir hulle foto’s op die internet, in tydskrifte of 

 in boeke wys. 
 K vir hulle na ‘n park of natuurreservaat neem, 

 en saam met hulle gaan. 
 L vir hulle ‘n boek of pamflette gee oor die parke 

 of natuurreservate. 

 6. Jy wil ‘n digitale kamera of selfoon koop. Buiten prys, 
wat sal jou keuse die meeste beïnvloed? Jy sal: 

 K  dit uittoets. 
 L  al die besonderhede omtrent die funksies lees. 
 V  kyk of dit ‘n moderne ontwerp is en goed lyk. 
 O verkies dat die verkoopspersoon jou vertel van 

 die funksies. 
 
7. Dink aan ‘n keer toe jy iets nuuts leer doen het. 

(Probeer om nie te dink aan ‘n fisieke vaardigheid soos 
bv om te leer fietsry nie.) Jy het die beste geleer deur: 

 K na ‘n demonstrasie te kyk. 
 O na iemand te luister wat dit verduidelik, en deur 

 vrae te vra. 
 V diagramme en illustrasies, maw visuele leidrade. 
 L geskrewe aanwysings, bv ‘n handleiding of 

 handboek. 
 
8. Jy het ‘n probleem met jou knie. Jy sal verkies dat die 

dokter: 
 L jou ‘n webtuisteadres of inligting om te lees gee. 
 K ‘n plastiese model van ‘n knie gebruik om jou 

 te wys wat verkeerd is. 
 O beskryf wat fout is. 
 V jou ‘n diagram wys van wat verkeerd is. 
 
9. Jy wil ‘n nuwe program, vaardigheid of speletjie op 

die rekenaar leer. Jy sal: 
 L die geskrewe aanwysings lees. 
 O met mense gesels wat dit ken en kan doen. 
 K rondspeel met die kontroles of sleutelbord. 
 V die diagramme in die handleiding volg. 
 
10. Jy hou van webtuistes met: 
 K dinge waarop jy kan kliek, skuif of wat jy kan 

 probeer doen. 
 V interessante ontwerpe en visuele eienskappe. 
 L interessante geskrewe beskrywings, lyste en 

 verduidelikings. 
 O oudiokanale waarop jy na musiek, programme 

 of  onderhoude kan luister. 



 

11. Behalwe die prys, wat sal jou besluit om ‘n nuwe 
nie-fiksie boek te koop die meeste beïnvloed? 

 V dit lyk mooi en aantreklik. 
 L ek sal vinnig hier en daar ‘n bietjie lees. 
 O ‘n vriend beveel dit aan en praat daaroor. 
 K dit bevat stories, ondervindings en 

 voorbeelde uit die werklike lewe. 
 
12. Jy gebruik ‘n boek of webtuiste om te leer hoe om 

foto’s met jou nuwe digitale kamera te neem. Jy sal 
daarvan hou om: 

 O ‘n kans te kry om vrae te vra, en oor die 
 kamera en sy eienskappe te praat. 

 L duidelike, geskrewe aanwysings met ‘n 
 puntsgewyse uiteensetting van hoe die 
 kamera werk, te ontvang. 

 V diagramme van die kamera en elke 
 onderdeel, te bestudeer. 

 K baie voorbeelde te kry van goeie en swak  
foto’s en hoe om dit te verbeter. 

 
13. Verkies jy dat iemand jou leer deur gebruik te maak 

van: 
 K demonstrasies, modelle of praktiese sessies. 
 O vrae en antwoorde, groepbesprekings, lesings of 

 gassprekers. 
 L uitdeelstukke, boeke of notas. 
 V diagramme, grafieke of kaarte. 
 
14. Jy het ‘n kompetisie of toets afgehandel en wil graag 

terugvoer kry. Jy verkies dat die terugvoer bestaan 
uit: 

 K voorbeelde van wat jy gedoen het. 
 L ‘n geskrewe bespreking van jou uitslag. 
 O  ‘n gesprek met iemand wat jou uitslag met 

 jou bespreek. 
 V grafieke wat jou wys wat jy bereik het. 

 15. Jy gaan kos bestel in ‘n restaurant of kafee. Jy sal: 
 K iets kies wat jy tevore al daar geëet het. 
 O luister na die kelner of vriende vra om ‘n 

 aanbeveling te maak. 
 L kies uit die beskrywing op die spyskaart. 
 V kyk na wat ander eet of kyk na die prentjies 

 van die geregte op die spyskaart.  
 
16. Jy moet ‘n belangrike toespraak by ‘n spesiale 

geleentheid lewer. Jy sal: 
 V diagramme maak of diagramme kry om die 

 onderwerp te verduidelik. 
 O ‘n paar sleutelwoorde neerskryf en oefen 

 deur jou toespraak oor en oor hardop te 
 herhaal. 

 L jou toespraak uitskryf en leer deur dit oor en 
 oor te lees. 

 K baie voorbeelde en stories bymekaarmaak 
 om die toespraak prakties en realisties te 
 maak. 

 
17. Jy moet jou ouers se nuwe rekenaar opstel. Jy sal: 
 V die diagramme volg wat wys hoe dit gedoen 

 moet word. 
 O ‘n vriend teks, bel of epos en vra hoe om dit 

 te doen. 
 K die doos uitpak en begin om die onderdele 

 aanmekaar te sit. 
 L die aanwysings lees wat ingesluit is. 
 
18. Jy moet ‘n projek doen oor ‘n toneelstuk wat jy 

gelees het. Jy sal verkies om: 
 V ‘n skets te teken van iets wat in die 

 toneelstuk gebeur het. 
 K ‘n deel uit die toneelstuk op te voer. 
 L oor die toneelstuk te skryf. 
 O  ‘n deel uit die stuk hardop voor te lees. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JOU PUNTETELLING 
Tel die totale getal antwoorde vir elke 
letter op en skryf dit langsaan neer.  Die 
afdeling met die hoogste getal, is die 
Leerstyl wat jou die beste pas. Onthou 
dit en gebruik dit wanneer jy kan.  Die 
ander is Leerstyle wat jy af en toe 
gebruik. 

  

Kyk op die volgende bladsye hoe jy jou spesifieke Leerstyl  
tot jou voordeel kan aanwend 

 



 

 

 

 

AS JY ‘N OUDITIEWE LEERDER IS:   Die ouditiewe leerder leer deur te hoor. 
Hierdie soort van leer is nuttig as jy na ‘n potgooi (“podcast”) of na iemand wat 
vir jou klasgee, luister; dan verstaan en onthou jy maklik. 

 

Jy sal miskien gemaklik voel as jy só leer: 

• Leer waar dit stil is, sonder musiek, 
gesels en televisie. 

• Moenie naby deure of vensters sit waar 
geluide jou aandag kan aftrek nie. 

• Lees die inhoud wat jy moet leer, 
hardop vir jouself voor. 

• Gesels met iemand oor jou skoolwerk, 
byvoorbeeld ‘n maat wat ‘n ernstige 
leerder is of jou ouers. 

• Verduidelik moeilike gedeeltes van jou 
skoolwerk aan jou ma of pa. (Hulle sal 
dalk verstom wees hoeveel jy weet!) 

• Maak vir jouself ‘n klankopname van 
belangrike gedeeltes, en luister baie 
kere daarna. 

• Lees ‘n opdrag hardop vir jouself voor 
totdat jy seker is dat jy presies weet 
wat  jy moet doen. 

 
AS JY ‘N VISUELE LEERDER IS:  Die visuele leerder leer deur te sien. Dit 
beteken dat jy maklik leer deur na prentjies en jou omgewing te kyk, en ook 

na woorde wat neergeskryf is.  Jy hou van diagramme, kaarte, tekeninge en video’s.  
Dikwels verkies jy om iets wat gesê word, neer te skryf omdat jy dan beter verstaan. 

 

Jy sal gemaklik voel as jy só leer:  

• Organiseer jou studiemateriaal en 
werkplek.  

• Sit ver van vensters of deure waar 
dinge jou aandag kan aftrek. 

 

 

 



 

 

• Kyk net vinnig na die opskrifte, sub-
opskrifte, diagramme en foto’s voordat 
jy ‘n hoofstuk deeglik begin lees. 

• Maak opsommings deur “prentjies” te 
teken.  

• Laat oop spasies tussen-in wanneer jy 
opsommings maak. Dis makliker om die 
feite soos ‘n “prentjie” te onthou. 

• Skryf jou opsommings oor as jy feite 
herhaal om seker te maak dat jy die 
werk ken. 

• Gebruik notaboeke, Post-It plakkers, 
sleutelgedagtes op kaartjies, en maak 
lysies. 

• Gebruik verskillende kleure glimpenne 
(‘highlighters”) om belangrike feite te 
beklemtoon. Dit “teken” ook ‘n 
“prentjie” op die bladsy wat jy makliker 
sal onthou.   

• Gebruik jou eie simbole, grafieke of 
diagramme vir sekere woorde wanneer 
jy notas of opsommings maak. 

• Skryf gou ‘n buitelyn of teken ‘n 
“prentjie” van jou antwoord voordat jy 
‘n opstel-tipe vraag beantwoord.  

 

 

AS JY ‘N KINESTETIESE LEERDER IS:  Die kinestetiese leerder leer deur te doen. 
Jy leer op hierdie manier wanneer jy nuwe inligting die maklikste verstaan en 
onthou deur aktief te wees.   Onthou jy hoe jy leer fietsry het? Jy het op ‘n fiets 
geklim sodat jy kon voel en oefen om jouself te balanseer, te stuur en te trap.    

 
Jy sal gemaklik voel as jy so leer: 

• Leer terwyl jy op verskillende maniere 
sit. 

• Leer selfs op verskillende plekke, 
solank jou aandag nie dwaal nie. 

• Neem na elke 25 minute se leer, ‘n 
pouse van 5 minute lank. 

• Wees aktief tydens jou pouse: skop ‘n 
bal of doen ‘n paar strekoefeninge. 

• Maak opsommings op kaartjies en loop 
rond terwyl jy dit leer. 

• Maak opsommings op ‘n swartbord. 
• Wees aktief wanneer jy leer: gebruik 

‘n glim-pen (“highlighter”) en onder-
streep die Sleutelwoorde, skryf 
Sleutelwoorde met jou vinger in die 
lug, op jou lessenaar of op die mat om 
‘n ‘gevoel’ van die woord te kry. 

 

 

 

 

 



 

 

AS JY ‘N LEES-EN-SKRYF LEERDER IS:  Iemand wat ‘n Lees- en Skryf leerstyl 
het, kan gewoonlik ook taamlik maklik visuele studievaardighede aanleer.   Jy 
is eintlik baie gelukkig, want jou natuurlike leerstyl van puntsgewyse 

opsommings maak (soos byvoorbeeld in ‘n PowerPoint-voorlegging) en werkstukke 
uitwerk, is ook belangrik in die beroepswêreld. Daar word groot waarde geheg aan 
werknemers wat goeie verslae, handleidings of notules kan opstel. 

 

Jy sal waarskynlik gemaklik voel as jy só leer: 

• Maak baie notas met baie besonder-
hede. 

• Maak puntsgewyse opsommings (soos 
hierdie een wat jy nou lees). 

• Skryf diagramme en grafieke kortliks 
oor in woorde, waar moontlik. 

• Gebruik kleurpotlode en glim-penne 
om sleutelbegrippe te beklemtoon. 

• Maak kantaantekeninge. 
• Som jou werk op, maar pasop om nie 

net die woorde in die handboek oor te 
skryf nie. 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

NOTAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


