SLO Profielvorming

Denkprofiel van eline
Mensen denken op verschillende manieren. Je kunt hierbij
een voorkeur hebben voor analytisch, praktisch, of creatief
denken. Het is belangrijk om te weten welke manier bij jou
past, zodat je hier in verschillende situaties je voordeel
mee kunt doen.
Om succesvol te zijn, heb je analytisch, creatief én
praktisch denken allemaal nodig. Deze denkvaardigheden
vullen elkaar aan. Je kunt een beter resultaat bereiken
wanneer je de verschillende denkvaardigheden
combineert en bewust bent van wat het meeste nodig
is.Wanneer je samenwerkt met anderen, kun je elkaar ook aanvullen voor een beter resultaat.
Je hebt onderzocht wat bij jou past door uit verschillende omschrijvingen te kiezen wat jij graag of
vaak doet. Zo heb je jouw denkprofiel in kaart gebracht. Hieronder zie je hoe jouw voorkeur voor
analytisch, creatief en praktisch denken verdeeld is.

Analytisch denken
1.
2.
3.
4.
5.

Kritisch kijken naar mijn eigen werk en dat van anderen
Alles wat met logisch nadenken te maken heeft
Problemen logisch (in stapjes) oplossen
Denkpuzzels oplossen
Logisch stap voor stap redeneren: als dit, dan dat...

Creatief denken
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nieuwe dingen ontwerpen
Met nieuwe ideeën komen
Mijn fantasie gebruiken
Spelletjes waarbij je rollen speelt of doet alsof
Denken in beelden
Toneelspelen en/of een rollenspel doen (waarin je in de rol van een andere persoon bent)

Praktisch denken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vrienden maken en vriendschappen onderhouden
Ruzies tussen mensen oplossen
Advies geven aan mijn vrienden over hun problemen
Iemand overhalen om iets te doen
Mijn kennis toepassen op nieuwe dingen
Werken in een team (groep)
Me aanpassen aan nieuwe situaties

Reflectie
Wat heb je geleerd?
Denk hierbij aan wat je bijvoorbeeld makkelijk, moeilijk, interessant, leuk, of vervelend vond, of wat
je over jezelf te weten bent gekomen.
Bij mij zij de drie denkvaardigheden op dit moment behoorlijk gelijk verdeeld.
Nu je weet wat je denkvoorkeur is, heb je de keuze wat je hiermee doet. Het kan goed zijn om
meer te oefenen met je sterke kant. Het kan ook goed zijn om te trainen met de vaardigheid die je
nog niet vanzelfsprekend inzet. Het is volgens Sternberg goed om te leren bewust gebruik te
maken van de eigen talenten én te leren om de minder sterke kanten te ontwikkelen. Bij het
maken van opdrachten, of in het samenwerken met anderen, kun je nu bewuster gebruik maken
van jouw inzicht in je eigen denkprofiel. Je zet je sterke kanten in wanneer deze goed van pas
komen. Je ontwikkelt je minder sterke kanten wanneer dit nodig is. Zo leer je steeds beter hoe jij
succesvol kunt zijn!

Mindmap denkprofielen

