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Oog voor talenten

Samenvatting

De theorie van de ‘Meervoudige Intelligenties’, kortweg MI, van Howard Gardner 
komt tegemoet aan de verschillen tussen mensen. Elk mens is op een andere 
manier getalenteerd of intelligent en dat bepaalt zijn voorkeuren voor bepaalde 
activiteiten. In dit hoofdstuk leer je de acht intelligenties te herkennen en 
krijg je informatie over hoe je deze in de les kunt benutten. Het effect van het 
inzetten van MI is dat alle studenten zich aangesproken en uitgedaagd voelen. 
Met kennis over MI kun je de variatie in werkvormen in de les vergroten en 
beter differentiëren. Dit verhoogt de kans op een hoger leerrendement van je 
studenten.
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3.1  Praktijk

Casus | |

Peter heeft zijn les voor studenten aan de hbo-opleiding Financial Services Management 
over de verschillende soorten hypotheken goed voorbereid. In de Powerpointpre-
sentatie heeft hij de verschillen en overeenkomsten tussen alle hypotheekvormen 
duidelijk in beeld gebracht. Omdat hij zelf jarenlang als adviseur bij een bank heeft 
gewerkt, beschikt hij over tal van voorbeelden uit de praktijk. Om de uitleg over de 
hypotheekvormen een beetje te verlevendigen heeft hij bij elke vorm een voorbeeld.

Tijdens de les merkt hij dat de studenten in het begin van de les actief meedoen. 
Het voorbeeld van een echtpaar dat een beleggingshypotheek had genomen en daar 
achteraf spijt van kreeg, sloeg goed aan. Er waren zelfs studenten die ook zo’n geval 
hadden meegemaakt in hun omgeving. Bij de spaarhypotheek was het enthousiasme 
van de studenten al wat minder en na de vijfde hypotheekvorm moest hij zelfs 
studenten de klas uit sturen omdat ze niet meer serieus meededen.

De collega waarbij hij zijn hart luchtte over de motivatie van de studenten, zei dat hij 
misschien beter per hypotheekvorm een korte film of animatie kan maken. De studenten 
kunnen die dan zelf vooraf bekijken en dan is er tijdens de les tijd voor verdiepende 
opdrachten. Misschien kunnen ze wel een adviesgesprek oefenen waarbij ze een 
potentiële klant advies geven over de juiste hypotheekvorm. De studenten kunnen dan 
beter ontdekken of ze meer talent hebben voor het analyseren van financiële gegevens 
of juist meer talent hebben voor het geven van adviezen.

z Vragen:

4 Wat valt jou op in deze casus?
4 Wat verloopt er niet helemaal goed in deze les?
4 In hoeverre is de situatie herkenbaar voor jou?
4 Wat vind jij van het advies van de collega?
4 Welk advies zou jij deze docent geven?

3.2  Reflectie

De motivatie van een student voor bepaalde werkvormen kan voortkomen uit de verschil-
lende intelligenties die hij heeft. Voor jou als docent is het belangrijk te weten wat je eigen 
voorkeursintelligenties zijn, omdat dit meestal ook jouw keuze van werkvormen bepaalt.

In het volgende kader staat een korte test om een indruk van jouw intelligentiepa-
troon te krijgen.

Instructie:
Kruis alle items aan die voor jou gelden. Tel daarna het aantal items per intelligentie. 

Dat is jouw score per intelligentie.
Maak je intelligentiepatroon zichtbaar door de hokjes in .tab. 3.1 in te kleuren.
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Test intelligentiepatroon
Verbaal-linguïstische intelligentie

Ik …
4 leer het liefst door taal (teksten, uitleg)
4 houd van lezen
4 vind het leuk om naar een verhaal luisteren
4 ben goed in spelling
4 kan mijn gedachten goed verwoorden
4 heb een grote woordenschat
4 houd van woordspelletjes
4 maak graag aantekeningen tijdens de les

score: …

Logisch-mathematische intelligentie
Ik …

4 leer door te ordenen
4 houd van getallen
4 kan goed analyseren
4 ben goed in rekenen
4 houd van logica, ordening en structuur
4 plan graag
4 overdenk oorzaak en gevolg, weeg de consequenties stap voor stap
4 maak graag van de leerstof een schema

score: …

Visueel-ruimtelijke intelligentie
Ik …

4 leer door goed te kijken (video, posters)
4 heb een levendige fantasie

. Tabel 3.1 Visualisatie intelligentiepatroon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

verbaal-linguïstisch

logisch-mathematisch

visueel-ruimtelijk

muzikaal-ritmisch

lichamelijk-kinesthetisch

naturalistisch

interpersoonlijk

intrapersoonlijk

3.2 · Reflectie
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4 kan me iets goed inbeelden, zie het voor me
4 kan beelden goed onthouden
4 kan me goed oriënteren
4 teken vaak onbewust plaatjes, poppetjes of andere figuren
4 fotografeer graag
4 maak graag van de leerstof een mindmap

score: …

Muzikaal-ritmische intelligentie
Ik …

4 merk dat muziek mij helpt bij het leren
4 onthoud teksten en melodietjes van liedjes
4 bespeel een muziekinstrument
4 houd (hield vroeger) van rijmpjes en versjes
4 ben gevoelig voor geluiden en klanken
4 luister graag naar muziek
4 zing graag
4 luister graag naar klassieke muziek (Mozart, Bach, Vivaldi) bij het leren

score: …

Lichamelijk-kinesthetische intelligentie
Ik …

4 leer door te doen
4 houd van sporten
4 houd van knutselen, dansen of toneel
4 wil dingen graag aanraken
4 wil iets altijd eerst zelf proberen
4 kan niet lang stil zitten
4 houd niet van een lange mondelinge uitleg
4 ben vaak aan het ijsberen als ik iets moet onthouden

score: …

Naturalistische intelligentie
Ik …

4 leer graag in en met de natuur
4 houd van dieren
4 heb ‘groene vingers’
4 vind het milieu erg belangrijk
4 ben gevoelig voor weersveranderingen
4 heb oog voor details/verschillen
4 kan goed rubriceren, ‘wat hoort waarbij?’
4 gebruik vaak natuurfoto’s om informatie te onthouden

score: …
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Interpersoonlijke intelligentie
Ik …

4 leer door samen te werken
4 wil graag feedback, ben gevoelig voor de mening van anderen
4 ben sterk gericht op mijn medemens
4 ben een ‘teamplayer’
4 ben gevoelig voor stemmingen en sfeer
4 heb begrip voor anderen
4 onderhandel bij conflicten
4 maak graag met anderen een proeftoets

score: …

Intrapersoonlijke intelligentie
Ik …

4 leer door kritisch te denken
4 neem niet zomaar iets van anderen aan
4 ben/werk graag alleen
4 bekijk alles van meerdere kanten voor ik een standpunt inneem
4 denk na over de zin van het bestaan
4 reflecteer op mezelf
4 word als bedachtzaam gezien
4 houd van filosoferen

score: …

Wat zijn jouw conclusies uit deze test?

3.3  Meervoudige Intelligenties (MI)

Met deze omschrijving vervangt de psycholoog Gardner intelligentie als kennisbegrip 
ingrijpend door breed inzetbare kennis en bekwaamheden om adequaat te handelen in 
verschillende en wisselende situaties. Gardner beschrijft dat veel intelligent gedrag leer-
baar en beïnvloedbaar is. Hiermee zet hij zich af tegen het gangbare idee dat iedereen 
een vaste hoeveelheid intelligentie heeft, waarmee hij wordt geboren en die onverander-
lijk blijft gedurende de rest van zijn leven.

‘Intelligentie is het vermogen om informatie te verwerken, dat in werking kan worden 
gesteld om problemen op te lossen of producten te scheppen die van waarde zijn in een 
cultuur.’ (Gardner 1999)

Intelligentie

3.3 ·  Meervoudige Intelligenties (MI)
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Gardner erkent hiermee de verschillen tussen mensen. Ieder mens is op een andere 
manier getalenteerd of intelligent en dat bepaalt zijn voorkeuren voor bepaalde activitei-
ten. Gardner ziet intelligentie als een set mogelijkheden om op een bepaald gebied goed 
te presteren. Bij sommige mensen is een bepaalde mogelijkheid of capaciteit extreem 
goed ontwikkeld. We spreken dan vaak over een talent. Hierna volgt per soort intelligen-
tie een definitie en de belangrijkste kenmerken ervan.

Na de beschrijving van de kenmerken volgt een aantal praktische tips voor docenten 
over hoe ze studenten kunnen stimuleren om hun verschillende intelligenties te benut-
ten. Bij veel activiteiten zie je dat verschillende intelligenties moeten samenwerken.

3.3.1  Verbaal-linguïstische intelligentie (VL)

Kenmerken

Deze intelligentie wordt ook wel de talige intelligentie genoemd. Mensen die hoog sco-
ren op deze intelligentie zijn erg gericht op verhalen, op rijmpjes en versjes en andere 
vormen van expressief taalgebruik. Ze kunnen gemakkelijk formuleren en ideeën onder 
woorden brengen en lezen veel, snel en met inzicht en tonen interesse voor literatuur. 
Woordgrapjes vinden ze leuk en ze zien vaak de dubbele betekenis van een woord in een 
context. Ze denken ook in woorden. Ze kunnen goed argumenteren en schrijven graag 
verhalen, opstellen en gedichten.

z Toepassing

Bijna alle werkvormen spreken de verbaal-linguïstische intelligentie aan. Bij sommige 
werkvormen is de opdracht wel non-verbaal, maar speelt taal een rol in de nabespreking. 
Studenten die verbaal-linguïstisch hoog scoren, worden pas echt enthousiast als ze taal 
op een uitdagende, meer creatieve manier kunnen inzetten.

Werkvormen voor verbaal-linguïstische intelligentie:
4 ervaringen uitwisselen naar aanleiding van spreuken, metaforen en citaten;
4 stellingen bedenken en erover discussiëren;

Verbaal-linguïstische intelligentie is het vermogen om te lezen, te schrijven en te 
communiceren.

Verbaal-linguïstische intelligentie
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4 mensen interviewen;
4 een creatieve schrijfopdracht uitvoeren;
4 een debat voeren;
4 ezelsbruggetjes bedenken;
4 een woordwolk maken met behulp van software zoals Wordle of Tagxedo.

3.3.2  Logisch-mathematische intelligentie (LM)

Kenmerken

Deze intelligentie wordt gekenmerkt door het gebruik van analytische, logische en geor-
dende stapjes in de denkstructuur. Mensen die hoog scoren op deze intelligentie verto-
nen een voorkeur voor puzzels en opdrachten die een beroep doen op logisch inzicht. Ze 
kunnen heel geordend en systematisch werken, kunnen op een abstract niveau denken 
en verbinden daar vaak conclusies aan. Ze kunnen vaak goed en snel rekenen en hebben 
snel principes en oplossingen door.

z Toepassing

Studenten met een hoogontwikkelde logisch-mathematische intelligentie vinden het 
motiverend als tijdens de les een appel wordt gedaan op het gedeelte van de hersenen 
dat aan rekenen of wiskunde is gekoppeld. Deze werkvormen leggen de nadruk op cij-
fermateriaal, statistiek en logica. Ook werkvormen die toetsen of de studenten de theorie 
beheersen, vragen deels inzet van deze intelligentie omdat ze hierbij vaak leerstof moeten 
ordenen en keuzes moeten maken.

Werkvormen voor logisch-mathematische intelligentie:
4 opdracht met getallen: sommen, begrotingen, berekeningen e.d.;
4 processtappen op volgorde zetten;
4 schema of grafiek maken;
4 oorzaak en gevolg analyseren in een casus;
4 een onderzoek uitvoeren met statistische verslaglegging;
4 een kruiswoordpuzzel maken met behulp van software zoals Puzzlemaker.

Logisch-mathematische intelligentie is het vermogen om logische verbanden te begrijpen, 
om oorzakelijk te denken en om makkelijk met numerieke symbolen te rekenen en te werken.

Logisch-mathematische intelligentie

3.3 · Meervoudige Intelligenties (MI)
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3 3.3.3  Visueel-ruimtelijke intelligentie (VR)

Kenmerken

Deze intelligentie wordt gekenmerkt door het vermogen om zaken ruimtelijk of in beel-
den voor te stellen. Dat beeld kan worden opgeroepen met behulp van taal, foto’s, afbeel-
dingen of figuren. Mensen die hoog scoren op deze intelligentie willen graag tekenen 
en hebben gevoel voor kleur, vorm en verhoudingen. Ze maken vaak droedels (doodles, 
tekeningetjes) tijdens het luisteren. De meest voorkomende droedels zijn poppetjes, cir-
kels, vierkantjes, pijltjes en bloemetjes. Ze begrijpen dingen beter als de uitleg onder-
steund wordt met materialen en maken gebruik van veel ondersteunende afbeeldingen 
bij een presentatie.

z Toepassing

Op het moment dat in een werkvorm gevraagd wordt om te associëren, komen bij deze 
studenten gelijk beelden naar boven. Daarnaast vinden ze het prettig als er met materiaal 
gewerkt wordt in de vorm van flappen, kaartjes, voorwerpen enzovoort.

Werkvormen voor visueel-ruimtelijke intelligentie:
4 associaties bij foto’s of optische illusies;
4 een mindmap maken;
4 een collage of moodboard maken;
4 iets tekenen;
4 een film maken;
4 animaties maken met behulp van software zoals Powtoon of Moovly;
4 een infographic maken met behulp van software zoals Piktochart of Canva.

Visueel-ruimtelijke intelligentie is het vermogen om waar te nemen en in beelden te 
denken.

Visueel-ruimtelijke intelligentie
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3.3.4  Muzikaal-ritmische intelligentie (MR)

Kenmerken

Mensen die hoog scoren op deze intelligentie pikken snel melodietjes op en spelen graag 
op een muziekinstrument. Ze hebben een sterk gevoel voor maat en ritme. Ze kunnen 
boeiend vertellen. Ze reageren op muziek, maar ook sterk op geluiden.

z Toepassing

Werkvormen met muziek zijn in de opleidingspraktijk belangrijk om studenten met een 
talent voor ritme, muziek en geluid tegemoet te komen. Studenten met een hoge muzi-
kaal-ritmische intelligentie kunnen via ritme of rijm de leerstof beter onthouden. Het 
maken van gedichten en limericks is, naast de gewenste taalvaardigheid, motiverend 
door rijm en ritme. Bedenk of er toepasselijke muziek is bij het onderwerp en laat die 
horen als introductie op het thema.

Werkvormen voor muzikaal-ritmische intelligentie:
4 luisteren naar een lied met tekst;
4 tijdens het uitvoeren van werkopdrachten eigen muziek luisteren;
4 een samenvatting maken in dichtvorm zoals een elfje, haiku of limerick;
4 een tekst maken op een bestaande melodie;
4 een rap maken en uitvoeren;
4 met behulp van internet muziek of songteksten zoeken bij een bepaald onderwerp.

Muzikaal-ritmische intelligentie is het vermogen om melodieën, ritme en klanken te 
waarderen en te gebruiken.

Muzikaal-ritmische intelligentie

3.3 · Meervoudige Intelligenties (MI)
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3.3.5  Lichamelijk-kinesthetische intelligentie (LK)

Kenmerken

Mensen die hoog scoren op deze intelligentie beheersen de grof-motorische bewegingen 
en de fijn-motorische activiteiten goed en zijn zeker van hun bewegingen. Ze hebben 
vaak geen angst en zijn graag handelend bezig. Ze vinden het leuk om door middel van 
beweging en mimiek uitdrukking te geven aan hun emotie.

z Toepassing

Werkvormen met beweging zijn in de opleidingspraktijk belangrijk om de studenten met 
een talent voor bewegen, knutselen en uitbeelden tegemoet te komen. Studenten met 
een hoge lichamelijk-kinesthetische intelligentie vinden het motiverend als ze tijdens de 
les letterlijk in beweging mogen komen. Dit kan door eenvoudig op te staan en rond te 
lopen maar ook door rollenspelen of het maken van een mooie collage of tekening.

Werkvormen voor lichamelijk-kinesthetische intelligentie:
4 zelf iets op de flappen schrijven, stiften pakken, post-its ophangen;
4 stelling nemen door lopen (line up);
4 bij ja/nee-quizvragen opstaan als het antwoord ‘ja’ is, blijven zitten als het ‘nee’ is;
4 ‘Ren je rot’ spelen met multiple choice toetsvragen;
4 iets uitbeelden in een ‘diashow’;
4 iets knutselen, zoals vliegtuigjes vouwen, bouwwerken maken, maquettes maken;
4 rollenspelen;
4 met behulp van internet sportfoto’s zoeken als metafoor bij een bepaald onderwerp.

Lichamelijk-kinesthetische intelligentie is het vermogen om (fijn- en grof-)motorische 
handelingen goed uit te voeren.

Lichamelijk-kinesthetische intelligentie
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3.3.6  Naturalistische intelligentie (N)

Kenmerken

Deze vorm van intelligentie wordt vooral gerelateerd aan de natuur. Mensen die hoog 
scoren op deze intelligentie kunnen goed waarnemen en/of observeren en kunnen ver-
volgens goed onder woorden brengen en beschrijven wat ze zien, horen, proeven of 
ruiken. Ze werken doorgaans volgens het principe: kijken, observeren, analyseren en 
redeneren. Alles wat groeit en bloeit heeft hun belangstelling maar ook natuurverschijn-
selen, het weer, het klimaat, stenen, mineralen, dieren enzovoort vinden ze interessant. 
Ze leggen vaak een verzameling aan, waarbij alles later wordt vastgelegd, beschreven en 
bijgehouden.

z Toepassing

Wie in staat is elementen uit de natuur in de les in te zetten, heeft een effectief instru-
ment om studenten te motiveren. De natuur kan in de opleidingspraktijk worden 
gebruikt door letterlijk naar buiten te gaan. Aan de andere kant kan de natuur ook naar 
binnen worden gebracht met behulp van taal, foto’s, afbeeldingen of voorwerpen. Stu-
denten met een naturalistische intelligentie houden van het zoeken naar verschillen en 
vinden het leuk om de leerstof te verbinden met metaforen of beelden uit de natuur.

Werkvormen voor naturalistische intelligentie:
4 een metafoor met een dier of natuurverschijnsel verzinnen;
4 veranderingen waarnemen, verschillen zoeken;
4 associëren aan de hand van in de natuur gevonden voorwerpen;
4 rubriceren;
4 een verzameling aanleggen;
4 met behulp van internet natuurfoto’s zoeken bij een bepaald onderwerp.

Naturalistische intelligentie is het vermogen om te ordenen, om verbanden te kunnen 
zien en samenhangen te kunnen aanwijzen.

Naturalistische intelligentie

3.3 · Meervoudige Intelligenties (MI)
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3 3.3.7  Interpersoonlijke intelligentie (IR)

Kenmerken

Hierbij gaat het om de vaardigheid om te leren van en met elkaar. De reactie van de 
ander is van invloed op de eigen ontwikkeling. Mensen die hoog scoren op deze intelli-
gentie zijn erg gericht op anderen en tonen ook interesse in de ander. Ze kunnen emoties 
en gevoelens van anderen goed aanvoelen. Ze werken graag samen in groepen en maken 
gemakkelijk contacten. Ook durven ze gemakkelijk op een ander af te stappen en zijn 
bereid anderen te helpen en voor anderen op te komen.

z Toepassing

Studenten met een hoge interpersoonlijke intelligentie vinden het motiverend om tijdens 
de les in een groep te werken en een gezamenlijk product te maken. Daarnaast vinden ze 
het inspirerend om met andere studenten kennis te maken en om verhalen van anderen 
te horen.

Werkvormen voor interpersoonlijke intelligentie:
4 zelf bepalen met wie je gaat samenwerken;
4 een werkopdracht in een groep maken;
4 een groepsproduct maken waarbij iedereen een eigen inbreng heeft;
4 een spel maken en spelen;
4 interviewen van mensen uit het werkveld;
4 analyseren en bespreken van groepsprocessen;
4 op internet een discussieforum starten over een bepaald onderwerp.

Interpersoonlijke intelligentie is het vermogen om de gevoelens en behoeften van 
anderen waar te nemen en te begrijpen.

Interpersoonlijke intelligentie
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3.3.8  Intrapersoonlijke intelligentie (IA)

Kenmerken

Dit vraagt om de vaardigheid om na te (kunnen) denken over het eigen handelen, zelfre-
flectie toe te passen en ervan te leren. Mensen die hoog scoren op deze intelligentie stel-
len zich graag op de achtergrond op en werken graag alleen. Het lijkt alsof ze een beetje 
in een eigen wereldje leven. Ze zijn zich heel bewust van hun sterke en zwakke kanten 
en weten goed wat ze willen. Daardoor handelen ze vaak doelgericht en hebben ze goed 
over zaken nagedacht. Ze hebben gevoel voor het reflecteren op dingen en gebeurtenis-
sen en kunnen zich al op jonge leeftijd met grote levensvraagstukken bezighouden.

z Toepassing

Studenten met een hoge intrapersoonlijke intelligentie vinden het motiverend als tijdens 
de les een appel wordt gedaan op hun vermogen tot reflecteren en zelfinzicht. Ze vragen 
om diepgang en om voldoende tijd om over dingen na te kunnen denken. Bouw bijvoor-
beeld eerst twintig seconden denktijd in nadat je een vraag hebt gesteld. Doe dit stel-
selmatig, dan wennen de studenten eraan. Leg uit waarom je dat doet. Hiermee doe je 
bezinners en studenten met een hoge intrapersoonlijke intelligentie een groot plezier.

Werkvormen voor intrapersoonlijke intelligentie:
4 een opdracht alleen uitvoeren;
4 een zelftest invullen;
4 eigen kwaliteiten en valkuilen benoemen;
4 een eigen casus inbrengen;
4 praten over eigen gevoelens;
4 een toekomstbeeld beschrijven;
4 op internet een eigen mening geven, bijvoorbeeld in een blogbericht op Blogger.

Intrapersoonlijke intelligentie is het vermogen tot zelfinzicht.

Intrapersoonlijke intelligentie

3.3 · Meervoudige Intelligenties (MI)
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3.3.9  Tips voor de docent

Elke docent wil aansluiting vinden bij zijn studenten. Wil je daar MI bij inzetten, dan 
helpen de volgende tips:

z Ken je eigen intelligentiepatroon

Net als bij de leerstijlen geldt voor de intelligenties ook dat docenten geneigd zijn vooral 
te werken vanuit hun eigen voorkeuren. Dat is een valkuil. Door systematisch MI in het 
lesprogramma op te nemen, zul je niet zo snel meer in deze valkuil tuimelen. Door te 
(durven) werken aan je eigen zwakke intelligenties word je veelzijdiger. Dat verrijkt je 
lessen: de studenten worden breed aangesproken en gestimuleerd.

z Neem systematisch minimaal vier intelligenties op in elke les

In elke les moeten minimaal de verbaal-linguïstische, de visueel-ruimtelijke en de inter- 
en intrapersoonlijke intelligentie voorkomen. Of de overige intelligenties kunnen wor-
den aangesproken, is een beetje afhankelijk van het onderwerp, de beginsituatie en de 
leerdoelen.

In het algemeen is ons onderwijs ingesteld op talige activiteiten. Hiermee doen we 
de verbaal-linguïstische studenten een plezier, maar alle anderen doen we tekort. De 
visueel-ruimtelijke intelligentie kun je benadrukken door in het presentatieprogramma 
veel gebruik te maken van beelden. Door daarbij foto’s uit de natuur, sportmensen of 
muzikanten te kiezen, kun je ook de andere intelligenties aanspreken. Elke les zou mini-
maal ook één groepsopdracht moeten bevatten. Hiermee kom je tegemoet aan de inter-
persoonlijke intelligentie. Door bovendien in de lesonderdelen activerende opening, 
ervaren en reflecteren naar de persoonlijke mening of ervaringen van de studenten 
te vragen, voldoe je aan de behoefte van de studenten met een hoge intrapersoonlijke 
intelligentie.

Kijk kritisch naar je lesvoorbereiding en ga na welke intelligenties worden gestimu-
leerd en aangesproken bij de geplande werkvormen en leeractiviteiten. Deze inventari-
satie levert soms verrassende gegevens op. Vaak denken we een veelzijdig programma 
te hebben, zeker wanneer het programma is samengesteld volgens het model van erva-
ringsleren. Spreek je in de les wel alle leerstijlen aan, maar niet verschillende intelligen-
ties, dan kan de afwisseling in werkvormen door de studenten toch als matig worden 
ervaren. De uitkomst van de inventarisatie vraagt wellicht om aanpassing van werkvor-
men, zodat alle intelligenties bediend worden.

Niet alleen nieuwe maar ook bestaande programma’s kunnen op deze manier aange-
past worden. De inhoud van de les wijzigt niet, wel de aanpak, de werkvorm. Aansluiten 
bij de intelligenties van de studenten betekent dat je soms werkvormen kiest die je zelf 
niet leuk vindt. Het is echter heel inspirerend als je deze drempel neemt en merkt dat de 
studenten echt van de werkvorm genieten.
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Voorbeeld
Een docent kwam erachter dat de lichamelijk-kinesthetische intelligentie van de studenten 
tijdens zijn les niet werd aangesproken. In de les zat wel een multiple choice toets om de 
kennis van de studenten te controleren. De docent bracht de lichamelijk-kinesthetische 
prikkel in de les door de letters A, B, C, D op borden te zetten en deze op verschillende 
plaatsen in het lokaal op te hangen. Bij de nabespreking van de toets moesten de 
studenten gaan staan bij het antwoord dat zij hadden opgeschreven. Hierdoor werd ook in 
één keer duidelijk hoeveel studenten het juiste antwoord hadden gegeven. De aanpassing 
kostte in voorbereiding eenmalig vijf minuten en had een enorm positief effect op de les.

z Observeer en vraag de studenten naar hun voorkeuren en intelligenties

Wat helpt, is bij de intake of kennismakingsronde vragen te stellen of een kennisma-
kingsactiviteit te bedenken die informatie over de aanwezige intelligenties oplevert. Door 
gebruik te maken van creatieve verwerkingsopdrachten zie je snel waar de talenten van 
de studenten liggen.

Bij het toepassen van MI gebruik je de principes van stretchen of matchen. Wie een stu-
dent op zijn sterke intelligentie aanspreekt en bij zijn voorkeuren aansluit, stimuleert hem 
enorm. De betrokkenheid stijgt en daarmee ook het plezier en enthousiasme om te leren. 
Help studenten daarnaast met het verbeteren van hun zwakke kanten door hun sterke intel-
ligenties in te zetten om de moeilijke leerstof beter te kunnen onthouden of te verwerken.

Stretchen:
4 optimaal ontwikkelen en stimuleren van alle intelligenties;
4 aandacht en activiteiten richten op zwakkere intelligenties.
Door te stretchen worden de capaciteiten van de student verhoogd.

Matchen:
4 insteken op sterke kanten en op wat de student graag doet;
4 leerstof verbinden met een voorkeursintelligentie om zwakkere intelligenties te  

versterken.
Door te matchen wordt de motivatie van de student versterkt.

Voorbeeld
Laat studenten zelf een keuze maken in hoe ze kunnen aantonen dat ze de 
hoofdstukken uit het boek hebben gelezen als huiswerk:
4 Verbaal-linguïstisch: maak een samenvatting van maximaal een half A4’tje of maak 

een verhaal van de dingen die je wilt onthouden.
4 Logisch-mathematisch: maak een pijlenschema waaruit de verbanden blijken.
4 Visueel-ruimtelijk: maak een mindmap met kleurtjes en tekeningen.
4 Muzikaal-ritmisch: maak een ezelsbruggetje of rijm voor de belangrijkste 

aandachtspunten.

3.3 · Meervoudige Intelligenties (MI)
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z Wees creatief en durf ook eens iets anders te doen

Afhankelijk van jouw eigen voorkeursintelligenties zul je sommige werkvormen waar-
schijnlijk liever toepassen dan andere. De MI-theorie stimuleert je om je verbeelding te 
gebruiken bij het samenstellen van lessen (ontwerpen), bij de beslissing hoe de lessen 
moeten worden gebracht (doceren) en bij het bepalen van de manier waarop de stu-
denten kennis moeten demonstreren (toetsen). De kunst is een zodanige variatie aan te 
brengen dat alle intelligenties worden aangesproken. Combineer woorden met beelden, 
taal met logica, maak vaker gebruik van muziek en bewegen, van wat de natuur te bieden 
heeft, laat studenten samenwerken maar ook af en toe iets alleen doen. Zo kun je alle 
talenten die studenten hebben benutten. Geef in geval van twijfel de studenten een keuze 
in opdrachten.

3.4  Portfolio

> Leerdoel
Je kunt opdrachten bedenken die aansluiten bij de verschillende intelligenties 
van de studenten.

z Opdrachten:

1. Bedenk bij een onderwerp waarover je les geeft acht opdrachten die tegemoetko-
men aan de verschillende intelligenties van de studenten. Geef een toelichting over 
waarom je vindt dat deze opdrachten passen bij de verschillende intelligenties.

2. Zoek met behulp van de test in 7par. 3.2 uit wat je eigen voorkeursintelligenties zijn. 
Reflecteer op de vraag of je de voorkeuren en valkuilen van jouw favoriete intelligen-
ties herkent in je lessen. Wat kun je nog verbeteren met betrekking tot het benutten 
van de intelligenties van je studenten?

3. Vul een lesplan in voor een nieuwe les over je eigen onderwerp, met in de kern twee 
thema’s. Maak een plan voor deze thema’s, zodanig dat een volledig leerproces plaats-
vindt conform de vier fasen van het ervaringsleren én minimaal vier intelligenties 
worden aangesproken.
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