Informatie – MILS
betreft: inventarisatie leerstrategieën

Het gaat er niet om hoe slim je bent, maar hoe je slim bent
De huiswerk- en studiebegeleiding is erop ingericht om voor leerlingen op zoek te gaan naar een
effectieve manier van leren. In de studiebegeleiding proberen we verschillende manieren van leren aan te
reiken. Wanneer iets goed bevalt en er is tevredenheid over het resultaat, dan houdt een leerling vaak
vast aan deze manier. Maar het kan ook goed zijn om een andere leerstrategie te oefenen.
Er zijn vele manieren om te leren, De een leert door te lezen, de ander moet het ‘voor zich zien’ weer een
ander moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen om het te kunnen begrijpen. Als de leerstof
aangeboden wordt op de manier die bij het kind past leert het kind makkelijker, het zorgt voor betere
prestaties en meer motivatie.

Welke leersituatie past het best bij jou?
Om vast te stellen ‘op welke manier jij het beste leert’, wordt bij aanmelding de MILS, Meervoudige
Intelligentie LeerStrategie-inventarisatie, afgenomen. De uitkomst geeft leerlingen zelf inzicht in hun
manier van leren en is direct toepasbaar in de studiebegeleiding tijdens het huiswerk maken.
Deze recent ontwikkelde en gevalideerde test is gebaseerd op de meervoudige intelligenties beschreven
door Howard Gardner. Voor het onderwijs worden in deze MILS 6 leerstijlen in beeld gebracht: taal –
logisch/mathematisch – lichamelijk/motorisch – auditief/muzikaal – ruimtelijk inzicht – sociale intelligentie.

Hoe werkt de test?





de MILS is geschikt vanaf 9 jaar
de (digitale) MILS test duurt ongeveer 10 minuten, nabespreking 20-30 minuten
de uitkomst wordt door de MILS-coach toegelicht en samen wordt er gekeken naar wat de best
werkende leerstrategie is
je krijgt een rapport met scores en toelichting en het overzicht van adviezen mee naar huis

Het is mogelijk om een gedetailleerd rapport aan te vragen. De test kan ook worden opgenomen in een
pedagogisch-didactisch onderzoek. Drs. Rianne Naber (orthopedagoog-generalist) en Petra JonkerPoelstra van Educatie Plus zijn gecertificeerd om deze test af te nemen.

"In de studiebegeleiding is er veel ruimte voor individuele
aandacht, de leerstrategieën kunnen direct worden toegepast
tijdens het huiswerk. Leerlingen gaan enthousiast aan de
slag met soms een nieuwe manier van werken."
Meer informatie over de betreffende test kunt u vinden op de website van de
testontwikkelaar: www.vanbodegom.eu

MILS zorgt voor:





een werkende leerstrategie
meer zelfvertrouwen
meer rust bij het maken van huiswerk of toetsen
betere schoolresultaten
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