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Koen Mattheeuws

• Trainer sedert 1999 (contactsleutels, Leefstijl)

• Art de Co (2006° ): 2 sporen

– Innovatieve onderwijstechnieken

Energizers, Lord of The kring, , Peer mediation, Zes 

denkende hoeden

Meervoudige intelligentie, Structureel coöperatief 

leren (2009)

– Aandacht voor de leerkracht en het teamgebeuren

Teambuilding, Conflicthantering, Coaching

• Partner van Bazalt sedert 2009: M.I. + SCL.
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Doelen

• Kennismaken met de basisprincipes van 

M.I.*

• Zicht krijgen op de acht intelligenties

• Wat zijn didactische structuren ? 

• Mogelijkheden in de praktijk schetsen. 

• Link maken met Structureel Coöperatief 

leren.

• Meerwaarde voor ons onderwijs beleven



Inhoud

• Een evoluerende kijk op Intelligentie

• Hoe ben jij slim?

• 8 manieren om slim (knap) te zijn

• Wat is de meerwaarde?

• Hoe kunnen we MI benutten?

• Hoe kunnen we MI integreren?

• Afronding en vragen



Alfred Binet (1857 - 1911)

• Grondlegger van de intelligentietest

• Samen met Simon ontwikkelden ze de Binet-Simon 
intelligentietest na het invoeren van de leerplicht 
(1904)

• Onderscheid tussen slimme en domme kinderen

• Meer bekend: Stanford–Binet Intelligentieschaal

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Alfred_Binet.jpg


David Wechsler (1896-1981)

• Intelligentie is het vermogen doelgericht 
te handelen, rationeel te denken en 
effectief met de omgeving om te gaan.

– Wechsler Adult Intelligence Scale

– Wechsler Intelligence Scale for Childer

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Wechsler_Intelligence_Scale_for_Children_WISC-III_NL.JPG


Howard Gardner  (1943 - …)

• Intelligentie is de vaardigheid om problemen op 
te lossen, om nieuwe problemen te onderkennen 
of te creëren en (waar mogelijk) waardevolle 
producten te vervaardigen in een culturele, 
maatschappelijke context.



Spencer Kagan

• Vertaling naar het onderwijs

• Kagan beweert dat leerlingen leerstof beter 
opnemen als die wordt aangeboden op een 
manier die past bij hun beter ontwikkelde 
intelligenties. 

• Kagan gaat uit van de bestaande praktijk. 



De Structurele Aanpak van

Meervoudige Intelligentie

alle intelligenties 

benutten en ontwikkelen



Knap

• leerlingen zijn verschillend

• ze zijn niet alleen maar:                         

meer of minder intelligent

• er zijn meerdere intelligenties

• iedere leerling is sterker of minder sterk 

ontwikkeld in elk van die intelligenties

• NB. Bachelor opleiding leerkracht?!



Voorstelling van de intelligenties

Om deze oefening te kunnen doen laat je 

best je Vlaamse bescheidenheid voor wat 

hij is. 



Vieren

• Ik ben uniek! (ik mag er 

zijn)

• Verschillen als rijkdom 

zien

• Meer of minder uniek?

• Aanvaarden van/omgaan 

met mindere 

Intelligentie(-onderdelen)
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Er zijn zeker acht intelligenties

• verbaal-linguistisch

• logisch-mathematisch

• visueel-ruimtelijk

• muzikaal-ritmisch

• lichamelijk-

kinesthetisch

• naturalistisch

• interpersoonlijk

• intrapersoonlijk8+?



Verbaal Linguïstisch

• Geschreven en mondelinge communicatie

• Verhalen bedenken (en vertellen)

• Debatteren en discussiëren

• Vreemde talen leren

• Woordspelletjes

• Begrijpend lezen, spreekwoorden 

kennen,woordspelingen, spelling, …



Logisch Mathematisch

• Analyseren

• Berekeningen maken

• Deduceren (afleiden)

• Ontdekken van functies en verbanden

• Schatten, voorspellen

• Experimenteren

• Organiseren en samenvatten



Visueel Ruimtelijk

• Waarderen en creëren van architectuur, 

lay - out

• Arrangeren en decoreren

• Bouwen van modellen

• Tabellen en grafieken

• Tekentjes krabbelen

• Visualiseren, richtinggevoel, puzzelen,…

Beeldknap !



Muzikaal ritmisch

• Componeren van melodieën en teksten 

schrijven

• Herkennen van instrumenten

• Maat houden, ritme in de taal

• Leren m.b.v. liedjes

• Tafels op ritme opzeggen

• Instrumenten bespelen, zuivere toon  

zingen 
Muziekknap !



Lichamelijk kinestetisch

• Acteren, mime

• Atletiekuitvoeringen

• Dansen, choreografie

• Kleine motoriek, oog-hand coördinatie

• Jongleren

• Leren door praktische activiteiten

• Manipuleren van objecten

Beweegknap !



Naturalistisch

• Aangetrokken tot planten, dieren, 

natuurverschijnselen, milieu.

• Verbanden leggen

• Analyseren van overeenkomsten en 

verschillen

• Zorgen voor en genieten van planten, 

dieren, tuinen en bomen. 

• Ontdekken van patronen in de natuur



Interpersoonlijk

• Aangetrokken tot andere mensen , 

interactie

• Zorgen voor, leren aan anderen

• Communiceren, meeleven met anderen

• Leiden en organiseren van groepen

• Oplossen van conflicten

• Respecteren van andere meningen

• Dingen vanuit een ander perspectief zien



Intrapersoonlijk

• Aangetrokken tot innerlijke ervaringen, 

stemmingen, herinneringen, intuïtie, 

waarden, fantasieën en dromen

• Verhelderen van eigen waarden en 

overtuigingen.

• Ontwikkelen van gedifferentieerde 

meningen en overtuigingen

• Kennen van en omgaan met stemmingen 

en gevoelens



Ezelsbrugje

• Veel lijm voor meer look na Iria

• VeeL LijM VooR MeeR LooK NA IrIa



Of ook

Wormen Redeneren

Beren Musiceren

Lijsters Navigeren

Zee-egels Menstrueren



Intelligentieprofiel



Wat nu?

Wat is de winst?

Wat zijn de mogelijkheden?



8 ingangen 

tot Leerstof



Resultaat

• We bereiken meer leerlingen.

• Leerlingen krijgen toegang tot een groter 

deel van de leerstof.

• De Leerkloof wordt kleiner. 



Hoe?

• Occasionele toepassing?

• Toepassing in bepaalde vakken?

• Toepassing bij moeilijk lerenden?

• Systematische toepassing in de 

klaspraktijk en koppeling aan de 

methodes die je vandaag gebruikt. 



Drie visies op MI in school

• Leren VIA de intelligenties (matchen)
leerstof koppelen aan sterke intelligenties

• Stimuleren VAN de intelligenties 
(stretchen)                                        

alle intelligenties verder ontwikkelen

• Onderwijzen OVER de intelligenties 
(vieren)                                          

leerlingen leren de eigen intelligenties en die van 

anderen te respecteren en te waarderen



Ja maar hoe moet dat dan 

concreet?!



MI en SCL

Een onlosmakelijke tandem



Didactische Structuur:

• een model (een structuur) 

voor een werkvorm,                                                  

dikwijls interactief met een 

duidelijke taak voor elk van 

de leerlingen

• van elke didactische structuur 

is bekend op welke 

intelligentie(s) die vooral een 

beroep doet

structuur
+

inhoud
=

een
activiteit



Zie een Didactische 

Stuctuur als gietvorm

voor  het aanbrengen 

van leerstof.



Leer deze gietvorm …

• Preventief

• Gericht

• Algemeen

• In verschillende vakken

• Terugkerend

inzetten



Structuren & intelligenties

VL LM VR MR LK Na IrP IaP

TweeGesprek Op Tijd

Rondpraat

Zoek mijn systeem

Knappe koppen

Teamhints

Vensterruiten



Didactische structuren

• 200-tal didactische structuren. 

• Van elk van deze structuren is gekend 

welke Intelligenties ze aanspreken.

• Elk structuur = G.I.P.S. principe. 

• Geen paniek !!!

• Hier zijn 8 tips voor eigen gebruik. 



Verbaal Linguïstisch

Nuttige Structuren

• Team interview

• 4S Brainstorm

• Geef door

• Praatkaartjes

• Rondpraat

• Teken wat ik schrijf



Logisch Mathematisch

Nuttige structuren

• Wat als vragen.

• Zoek mijn logica

• Rubriceren

• Twee vergelijk

• Tijdlijnen

• Breinkaart



Visueel Ruimtelijk

Nuttige structuren

• Kijk schrijf gesprek

• Teamhints

• Bordgesprek

• Visualisatie

• Vensterruiten

• Tijdlijnen



Muzikaal ritmisch

Nuttige structuren

• Teamkreet

• Leerliedjes

• Lied voor 2 stemmen

• Muzikaal signaal

• Achtergrondmuziek



Lichamelijk kinestetisch

Nuttige structuren

• Teamhints

• Kinesthetische 

symbolen

• Formaties

• In de Rij

• Eens/oneens cirkel



Naturalistisch

Nuttige structuren

• Kijk schrijf gesprek

• Gelijk & ongelijk

• Op volgorde zetten

• Kijk teken tweepraat

• Rubriceren

• Spion



Interpersoonlijk

Nuttige structuren

• 2-tal check

• Doe mij na

• Drie stappen 

interview

• Genummerde koppen 

bij elkaar

• Samenvat signaal



Intrapersoonlijk

Nuttige structuren

• Teambewering

• Tweegesprek op 

tijd

• Waardenlijn

• Positieve punten

• Geef geld

• gedachtennotities



Het brein?

Leerling leest

Leerling denkt na

over woorden

Leerling luistert

Leerling denkt na +

praat met anderen

Hoe meer 

hersenen

tegelijkertijd 

actief,

hoe meer 

info 

beklijft
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• Elke structuur voldoet aan dit principe

• G : Gelijke deelname

• I: Individuele aanspreekbaarheid

• P: Positieve afhankelijkheid

• S: Simultane actie
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Implementatie



Hoe het niet moet!

“Implementatie is vaak Louter een sociaal 

proces”

• Wild Enthousiasme

• Koude douche

• Blinde paniek

• Op zoek naar de schuldige

• De onschuldige gestraft

• De buitenstaander beloond

• Schepping van een legende



Implementatie: invoegen in 

de schoolcultuur

• Oriëntatie: wat zoeken we?

• Initiatie: Leren kennen en uitproberen.

• Implementatie: integratie in de werking 

van elke dag.

• Bestendiging: Op punt stellen, verdiepen 

en verfijnen 

• Evaluatie: doorlopend + gericht op lange 

termijn doelen.



Oriëntatie

• Wat zoeken we? Welke school willen we 

zijn?

• Wat is er op de markt?

• Wat doen we reeds?

• Wie hebben we in huis?

• Hoe worden we ondersteund?

• Welke methodiek of pakket kiest het 

team?. 



Initiatie

• Doel: leren kennen door uit te proberen.

• Pilootgroep of allen?

• Initiatiesessie/cursus

• Afgebakende periode met veel ruimte voor 

fouten.

• Uitwisseling ervaringen.

• Bijsturing van de toepassing.

• Individuele leerpunten leerkrachten in kaart 

brengen.

• Slot: gaan we verder? J/N



Implementatie

• Globale en systematische toepassing in 

de klas.

• Uitproberen op een gestructureerde 

manier met schoolbrede afspraken

• Planning opmaken a.d.h.v. lange termijn 

doelen

• Enten op wat reeds is!

• Slot: gaan we zo verder? J/N

Bijsturing afspraken



Bestendiging

• Ondertekend en gedragen door alle 

partners

• Opnamen in het curriculum.

• Op punt stellen, verdiepen en verfijnen.

• Kruissnelheid

• Minder inspanning voor hetzelfde en 

hoger rendement.

• Koppeling aan „booster‟ sessies.

• Details bijschaven.



Evaluatie

• Toetsing van de lange termijn doelen.

• Staan we nu dichter bij de school die we 

willen zijn?

• Wat leerden we zelf onderweg?

• Wat zeggen leerlingen ons?

• Hoe reageren ouders?

• Wat is de volgende uitdaging?



De Kracht van M.I.

• We benutten de verschillende 

intelligenties als hefboom om de huidige 

leerstof te verwerken.

• Door een breed palet aan structuren aan 

te bieden komen alle intelligenties aan 

bod. Hierdoor bereiken we meer 

leerlingen en zorgt dit voor een 

boeiende, uitnodigende, herkenbare en 

inter-actieve leeromgeving.

•



De kunst van het onderwijzen

De kunst van het onderwijzen bestaat 

onder andere uit...

• zoveel mogelijk leerlingen toegang 

geven tot zoveel mogelijk leerstof

• waarbij al hun talenten benut 

worden

• en verder ontwikkeld

• op een manier 

waardoor 

zelfvertrouwen 

en een realistisch 

zelfbeeld in 

stand blijven of 

ontstaan 



Niet: hoe knap ben jij ?
Maar: hoe ben jij knap ?



TESTEN

Het complete MI boek: Deel drie 

• hoofdstuk 16: Hoe wenselijk is testen en 

observeren voor gedifferentieerd onderwijs?

• hoofdstuk 17: Zijn valide tests mogelijk?

• hoofdstuk 18: De MIT en de Facet tests

• Hoofdstuk 19: Authentiek beoordelen

Kaartspel

Tekeningen kaart

http://www.pbdgent.be/oldsite/opvoedingonderwijs/mitest/mitestkind.htm
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Het verhaal van…
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Art de Co
Training en groei in het onderwijs

Werkwinkels:

►Energizers I & II

►Lord of the Kring

►Communiceren met ouders 

►Peer Mediation

►De zes denkende Hoeden

►Het Enneagram

►Kernkwaliteiten

►Structureel Coöperatief leren (Nieuw!)

►Meervoudige intelligentie (Nieuw!)
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Art de Co
Training en groei in het onderwijs

Modules:

►Conflicten in team

►Teambuilding

►teambuilding aan zee 

►Vergaderen…bah!



Art de Co            www.artdc.be          

cotrain@skynet.be

Art de Co
Training en groei in het onderwijs

Maatwerk

►Vluchtheuvelsessie

►Communicatie: de Vijf axioma‟s

►Missie van de school

►Brainstormsessies

►Actieve werkvormen

►Coaching

►…



MAIZ

• M: Meerdere Intelligenties

• A: Actieve deelname

• I: Interactie = goed gestructureerd

• Z: Zelfsturing



MI Activiteiten: 4 kenmerken

• M

• A

• I

• Z

• Meerdere intelligenties binnen één activiteit

• Actieve betrokkenheid van elke leerling.

• Interactie : goed gestructureerd zodat hardop 

leren plaatsvindt en kinderen sociale 

vaardigheden opdoen.

• Zelfsturing: door steeds weerkerend gebruik 

van de werkvormen bij verschillende inhouden  

leren de kinderen de werkwijze automatisch 

toe te passen. 

MAIZ
Art de Co            www.artdc.be          

cotrain@skynet.be



Wat doen we met deze intelligenties

• Herkennen: Matchen

• Oefenen: Stretchen

• Erkennen: Vieren

• Laten we dat nu eens doen!



MI  invoeren:
• MI Introductie : 3,4 of 6 uur

• MI Start implementatie

3 sessies van 3 u: informatie, overzicht, didactische structuren, 

tussenopdrachten in de klas, intelligenties & didactische 

structuren, observeren, lessen ombouwen (routine!)

• MI InvoeringsTraject
implementatieplan voor meer jaren, inclusief Moment 

Coaching

Bouwen Aan Klasklimaat

Natuurlijk Sociaal OntwikkelenTEAM Klassenmanagement

Sociaal Verbonden
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