
Matchen 
met MI 
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Zeg niet “hoe knap ben je?”  
maar “hoe ben je knap?” 
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Trainer 
•  Saskia Vandeputte 
•  Art de Co (°2006): 2 sporen 

–  Innovatieve onderwijstechnieken 
 Energizers, Lord of The kring, Meervoudige 
intelligentie, Structureel coöperatief leren, Peer 
mediation, Zes denkende hoeden 

–  Aandacht voor de leerkracht en het 
teamgebeuren 

 Teambuilding, Conflicthantering, Coaching 
•  Partner van Bazalt sedert 2009 voor M.I. + SCL 
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Doelen 

•  Kennismaken met de basisprincipes van MI 
•  Proeven van de 8 intelligenties 
•  Ervaren hoe je sterk ontwikkelde 

intelligenties kan gebruiken als inrijpoort 
om te leren 
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Zoek iemand die 
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Bereken je indicatief profiel 

•  Bereken per 3 letters je score op 6 
–  A + I + Q = …/6 (VL) 
–  B + J + R = …/6 (LM) 
–  C + K + S = …/6  (VR) 
–  D + L + T = …/6 (MR) 
–  E + M + U = …/6 (LK) 
–  F + N + V = …/6 (Nat) 
–  G + O + W = …/6 (IrP) 
–  H + P + X = …/6 (IaP) 
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Er zijn zeker acht intelligenties 

•  verbaal-linguistisch 
•  logisch-mathematisch 
•  visueel-ruimtelijk 
•  muzikaal-ritmisch 

•  lichamelijk-
kinesthetisch 

•  naturalistisch 
•  interpersoonlijk 
•  intrapersoonlijk 

8	
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 Op welke intelligenties doet ‘Zoek 
iemand die’ beroep? 
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Iedereen is meervoudig intelligent 

 
Alle intelligenties zijn in zekere mate met 
elkaar verweven. Het prikkelen van één 
intelligentie heeft ook invloed op andere 

intelligenties. 
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Iedereen heeft een eigen MI profiel 

 
 

Iedereen bezit in meerdere of mindere 
mate de 8 intelligenties. 
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Verbaal Linguïstisch 
• Geschreven en mondelinge communicatie 
•  Verhalen bedenken (en vertellen) 
• Debatteren en discussiëren 
•  Vreemde talen leren 
• Woordspelletjes 
•  Begrijpend lezen, spelling, 

spreekwoorden kennen,woordspelingen,… 

Woordknap 
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Logisch Mathematisch 
• Analyseren 
•  Berekeningen maken 
• Deduceren (afleiden) 
• Ontdekken van functies en verbanden 
•  Schatten, voorspellen 
•  Experimenteren 
• Organiseren en samenvatten 

Reken/redeneerknap 
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Visueel Ruimtelijk 
• Waarderen en creëren van architectuur, 

lay - out 
• Arrangeren en decoreren 
•  Bouwen van modellen 
•  Tabellen en grafieken 
•  Tekentjes krabbelen 
•  Visualiseren, richtinggevoel, puzzelen,… 

Beeld/ruimteknap 
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Muzikaal ritmisch 
•  Componeren van melodieën en teksten 

schrijven 
• Herkennen van instrumenten 
• Maat houden, ritme herkennen, fluiten 
•  Leren m.b.v. liedjes 
•  Spelen op gehoor 
•  Instrumenten bespelen, zuivere toon  

zingen  
Muziekknap 
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Lichamelijk kinestetisch 
• Acteren, mime 
• Atletiekuitvoeringen 
• Dansen, choreografie 
•  Kleine motoriek, oog-hand coördinatie 
•  Jongleren 
•  Leren door praktische activiteiten 
• Manipuleren van objecten 

Lijf/Beweegknap 
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Naturalistisch 
• Aangetrokken tot planten, dieren, 

natuurverschijnselen, milieu. 
• Analyseren van overeenkomsten en 

verschillen 
•  Zorgen voor en genieten van planten, 

dieren, tuinen en bomen.  
• Ontdekken van patronen in de natuur 
• Omgaan met dieren 

Natuurknap 
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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 

Mensknap 
17 www.artdc.be 



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 

Zelfknap 
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Hoe ken je het MI profiel van je LL? 

•  Zoek iemand die 
• De echte ik 
• MI kaartspel 
• Diagnostisch interview 
•  Knapper dan je denkt 
• MI Test 
• MI Facet test 
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Hoe ken je het MI profiel van je LL? 

De contouren van het MI profiel zijn 
duidelijk in de kleuterklas. 
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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 









MATCHEN MET MI 
In de praktijk 
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Didactische Structuur 

een model (een 
structuur) voor een 
werkvorm,                                                  
dikwijls interactief  
met een duidelijke taak 
voor elke leerling 

structuur 
+ 

inhoud 
= 

een 
activiteit 
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Didactische Structuur 

Van elke didactische structuur is bekend  
op welke intelligentie(s) die vooral  

beroep doet. 
 

⇒  Dit zetten we doelbewust en preventief 
in en koppelen we aan structuren. 

www.artdc.be 27 



Blind-samen-spellen 

• Ga tegenover je oogmakker staan. 
• Neem een woord-kaartje van de stapel. 
•  Lees allebei het woord & draai het 

kaartje om. 
•  Spel om de beurt het woord. 

 



Blind-spellen-samen spellen 

• Op welke intelligenties doet deze 
structuur beroep? 

• Hoe kunnen we deze structuur nog meer 
‘beweegknap’ maken? 
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Variaties op structuren geven je  
de kans om nog meer te matchen  

(of te stretchen). 
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Formaties 

•  Elk team krijgt een kaartje met een 
begrip op. 

• Denk met je team na hoe je dit begrip 
gaat uitbeelden in een ‘lichamelijk 
beeldhouwwerk’.  

•  Elk team beeldt vooraan uit, de andere 
teams raden. 
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Formaties 

• Op welke intelligenties doet deze 
structuur beroep? 

•  Voor wie was dit matchen? Waaraan voel/
zie je dat je een match hebt? 
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Een ‘match’ kan je horen, zien en 
voelen met je MI bril. 
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Wat ben ik? 

•  Bevestig een papier op de rug van je 
schoudermakker (zonder dat hij/zij de 
afbeelding ziet). 

•  Loop rond en stel ja/nee vragen aan wie 
je tegenkomt. 

•  Raad zo het voorwerp op je rug. 
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Wat ben ik? 

• Op welke intelligenties doet deze 
structuur een beroep? 

•  Stel: ik heb een kind met een sterke 
logisch-mathematische intelligentie, 
maar hij is weinig taalknap. Hoe kan ik 
‘wat ben ik’ inzetten in een taalles? 

www.artdc.be 35 



Een structuur doet zowel met de 
inhoud als met de vorm beroep op 

bepaalde intelligenties. 
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Rekenduel 

•  Loop rond en zoek een partner. 
• Noem in duo om de beurt 

–  Een cijfer (tot 20) 
–  Een + of x teken 
–  Een cijfer (tot 20) 
–  De uitkomst 
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Rekenduel 

• Op welke intelligenties doet deze 
structuur beroep? 

• Hoe leer, reken, lees, … jij het 
makkelijkst? Of het liefst? 
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Je eigen leerstrategie vertelt iets 
over je MI profiel. Voor elke 

intelligentie bestaan er aangepaste 
strategieën om te lezen, rekenen, 

leren leren, … 
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Zoek de valse 

•  Er zijn telkens 3 stellingen.  
•  2 zijn juist, 1 is vals. Raad de valse. 

•  Van makkelijk naar moeilijk. 
•  Van stellingen krijgen naar stellingen 

bedenken. 
•  Telkens eerst denktijd. 
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Zoek de valse 

• Op welke intelligenties doet deze 
structuur beroep? 

 
• Hoe heb je de denktijd ervaren? 
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Als lesgever zoek je spontaan de 
match met je sterk ontwikkelde 

intelligenties op. Dat is tegelijk een 
troef en een valkuil. 
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Teamkreet & teamtekening 

• Maak met je team een kreet of een 
tekening die iets vertelt over hoe je deze 
workshop ervaren hebt. 
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Tot slot (1) 

•  Van de utopie van het 
‘geïndividualiseerd’ onderwijs naar de 
realiteit van de MI aanpak 

• Met een rijk aanbod didactische 
structuren 

• Didactische structuren integreren de 
intelligenties 
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Tot slot (2) 

• Matchen (inrijpoort) 
•  Stretchen (hefboom) 

•  Vieren  
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Herkennen 

Erkennen 
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cotrain@skynet.be 
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