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Het stimuleren van kennis en aandacht voor meervoudige intelligenties 

onder leraren binnen een didactisch trainingstraject.  

 

Stimulating knowledge and attention to Multiple Intelligences among 

teachers within an educational training program. 
 

 

 

 Samenvatting  

 

Deze thesis presenteert de resultaten van een interventieonderzoek naar het gebruik van meervoudige 

intelligenties in de onderwijspraktijk. Het onderzoek vond plaats binnen een didactische training voor 

leraren rond de centrale vraag in hoeverre een didactische training op basis van de uitgangspunten van 

meervoudige intelligenties leraren handvatten kon aanreiken voor het toepassen van meervoudige 

intelligenties in de eigen lessen. Het betrof een groep van deelnemende leraren aan een M-Tech 

didactische training die op een dagdeel in de week gedurende vijf maanden plaatsvond (N=9, 

gemiddelde leeftijd 46 jaar en gemiddeld onderwijservaring 16 jaar). Er werden zowel kwantitatieve 

data als kwalitatieve data verzameld. Er werd een voor- en nameting ingezet om de kennis omtrent en 

gebruik van meervoudige intelligenties te meten. Data van lesevaluaties werden ingezet om het effect 

van beïnvloeding te meten en de data van interviews werden ingezet om de mate van beïnvloeding van 

de interventies te meten. De resultaten van het onderzoek laten zien dat het gebruik van didactische 

werkvormen die een appèl doen op meervoudige intelligenties tijdens de didactische training bijdragen 

aan een handreiking voor leraren omtrent het gebruik van meervoudige intelligenties in de les. Om deze 

verkregen resultaten te generaliseren is vervolgonderzoek nodig. 

 

 

Abstract  

 

This thesis presents the results of an intervention research on the use of multiple intelligences in 

educational practices. The research took place in the form of a didactic training for teachers that was 

based around the central question to which extent a didactic training on the basis of the principles of 

multiple intelligences could provide teachers with the tools for the application of multiple intelligences 

in their own classes. It involved a group of teachers participating in a M-Tech didactic training, which 

took place for a number of hours once a week over a period of five months (N=9, with a mean age of 46 

and a mean of 16 years considering experience in teaching). Both quantitative and qualitative data were 

collected. A for- and after-measurement was used to measure the knowledge on and use of multiple 

intelligences. The lesson evaluation data was used to measure the effect on influence and the interview 

data was used to measure the degree of influence of the interventions. The results indicate that the use 

of teaching methods that appeal to multiple intelligences during a didactic training contribute to a guide 

for teachers on the use of multiple intelligences during class. A follow-up study is necessary to be able 

to generalise these results. 

 

Inleiding 

Een veranderende economie vraagt om weerbare werknemers die vaardigheden hebben om bestaande 

kennis en vaardigheden te combineren om zo tot pragmatische oplossingen komen. Dit vraagt om onderwijs dat 

alle lerenden een kans geeft om zich in hun eigen kunnen te ontwikkelen. Om alle lerenden voor te bereiden op 

een leven lang leren en hen toe te rusten met vaardigheden die hen kwalificeren tot creatieve en competente 

werknemers van de toekomst, vraagt van het onderwijs aanpassingen en een bredere oriëntatie op onderwijs 

(Bussemaker, 2014). In het voortgezet onderwijs houden veel scholen zich bezig met innovatie van het 

onderwijsleerproces, gericht op activerende werkvormen met meer aandacht voor zelfsturing. Hierdoor 

verdwijnt de traditionele vorm van onderwijs, waarin de leraar uitlegt en de lerenden luisteren ‘chalk and talk’ 

(Katzowitz, 2002) naar de achtergrond. Behalve het veranderend onderwijsleerproces veranderen ook de vakken 
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en hun inhoud. Voor leraren is het belangrijk dat zij zich blijven professionaliseren en hun onderwijs blijven 

verbeteren. Professionaliseren zorgt er immers voor dat de leraar nieuwe kennis en vaardigheden krijgt om 

kwaliteitsonderwijs te verzorgen. Er wordt door de scholen zowel in het onderwijsleerproces als in nieuwe 

vakrichtingen flink geïnvesteerd door middel van scholing van teams en van individuele leraren. Dit alles zorgt 

voor een meer betrokken leraar in zijn/haar lesgevende taken en draagt bij aan het verbeteren van de 

leerresultaten (Verbiest & Visser, 2012). Het is de taak van de leraren om hun lerenden het vermogen bij te 

brengen om zaken eens vanuit andere standpunten te bekijken. Wanneer de leraren aansluiten bij de manieren 

van leren van hun lerenden maximaliseren zij de kans de lerenden de lesstof ook kunnen bemachtigen 

(Onderwijsraad, 2014). Een leraar behoort immers te weten wat er geleerd moet worden, wanneer er geleerd 

moet worden en moet met alternatieve leerstrategieën komen als een gebruikte strategie niet werkt (Hattie, 

2015). Want als meerdere mensen op verschillende en creatieve manieren problemen benaderen, leidt dit tot 

betere oplossingen en tot betere prestaties (Hanafin, 2014).  

  Een theorie die bij deze manier van leren aansluit en zich hiermee richt op een bredere oriëntatie van 

leren, is de theorie van meervoudige intelligenties van psycholoog Howard Gardner (2011). Howard Gardner 

stapt met zijn theorie van meervoudige intelligenties af van de traditionele manier van denken die intelligentie 

beschouwt als een set verstandelijke vermogens. Gardner gaat er vanuit dat de verschillende intelligenties verder 

te ontwikkelen en te verhogen zijn. Hij onderzocht daarom ook de effecten van meervoudige intelligenties op 

onderwijsresultaten. Hiervoor vindt hij het wel noodzakelijk dat er overeenkomstige leerprogramma’s worden 

ontwikkeld (Gardner, 2013). Gardner belangrijkste doel is om universeel toepasbare leerprogramma’s te 

ontwikkelen die gebruikt worden om de verschillende meervoudige intelligenties te verbeteren (Hanafin, 2014). 

Lerenden zijn volgens Gardner dan ook op meerdere manieren ‘slim’. Bij het oplossen van problemen kunnen zij 

hun sterke kanten gebruiken en verschillende leerstrategieën inzetten  (Baş, 2008). Het blijkt dat wanneer leraren 

hun lerenden vanuit meervoudige intelligenties les geven, de lerenden een positievere houding naar de context 

toe hebben (Baş, 2010). Ook hadden de lerenden meer plezier, toonden een grotere motivatie, konden specifiek 

benoemen wat zij leerden, ontwikkelden meer vaardigheden en waren succesvoller dan de lerenden die op de 

traditionele didactische manier les hebben gehad (Baş & Beyhan, 2010). 

Het is zinvol de leraren bewust te laten worden van hun eigen handelen voor de klas. Want leraren die 

zich bewust zijn van hun eigen handelen zorgen voor een verandering die positief van invloed is op de 

leerresultaten van hun lerenden. Daarnaast is het van belang om leraren te leren onderwijs op verschillende 

manieren aan te bieden en onderwijs te leren ontwerpen met opdrachten en projecten (McClellan & Conti, 2008). 

Dit helpt leraren een vakoverstijgend curriculum te ontwikkelen dat verschillende leerstijlen en capaciteiten 

integreert. Tevens helpt het de leraren in het bevorderen en tegemoet te komen aan individueel leren van hun 

lerenden (Hanafin, 2014). Eén van de meest opvallende kenmerken van meervoudige intelligenties is dat het 

verschillende leerroutes biedt. Het is dan wel van belang dat de leraren getraind worden om in diversiteit les te 

geven zoals in coöperatief leren, kunstactiviteiten, rollenspelen, multimedia, excursies en innerlijke reflectie 

(Armstrong, 2016). Om verandering in onderwijs te bewerkstelligen is het dan ook noodzakelijk dat leraren 

zichzelf professionaliseren in meervoudige intelligenties om zo betere en boeiender lessen te kunnen 

voorbereiden. Leraren zijn zich vaak niet bewust dat zij vaak vanuit hun eigen favoriete meervoudige 

intelligentie voorkeurstijl lesgeven. Het namelijk opvallend dat lerenden die slechte prestaties in de klas leveren 

vaak een ander meervoudige-intelligentieprofiel hebben dan de leraar. Daartegenover bezitten de lerenden die 

goed presteren vaak hetzelfde meervoudige-intelligentieprofiel als de leraar (Hanafin, 2014). Wanneer leraren 

vroeg de meervoudige intelligenties bij hun lerenden herkennen, kunnen leerproblemen vroegtijdig en effectief 

worden aangepakt (Griggs, Barney, Brown-Sederberg & Keith,2009; McFarlane, 2011; McClellan, 2006). Bij 

leraren die niet eerder met meervoudige intelligenties in aanraking waren geweest, was er na kennismaking met 

meervoudige intelligenties het zogenaamde ‘ah-ha’ effect (Hanafin, 2014). 

Dit onderzoek naar meervoudige intelligenties binnen een scholingstraject, is in samenwerking met 

BDF Advies gedaan. BDF Advies is een adviesbureau dat leraren en scholen helpt in hun professionalisering. 

BDF Advies ontwerpt vernieuwende onderwijsconcepten ondersteunt de scholen bij de implementatie onder 

andere met een didactische training. BDF Advies wil met haar activerende trainingen onderwijs aanbieden dat 

alle lerenden maximaal stimuleert. In het lesprogramma neemt creativiteit, het toepassen en het werken aan 

opdrachten binnen een betekenisvolle omgeving een belangrijke plaats in. BDF Advies is dan ook geïnteresseerd 

in de kracht van meervoudige intelligenties die een appèl doen op de diversiteit van leren en de lerenden 

toerusten op het verkrijgen van de vaardigheden die hen toerusten voor de toekomst. Bovenstaande praktijkvraag 

was voor BDF Advies, tevens de opdrachtgever, relevant en actueel. De directeur van BDF Advies verwoordt 

haar visie op de website van BDF Advies (z.d.) als volgt: “Ik geloof dat iedereen wil én kan leren. Het 

onderwijssysteem laat dit echter vaak niet toe. Daar ligt mijn uitdaging. Goed onderwijs. Uitdagend onderwijs 

voor alle lerenden. Betekenisvol onderwijs. Een goede voorbereiding op vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt”.  

  Samenvattend: Kan de theorie van meervoudige intelligenties van Gardner (2011) en met behulp van 

didactische werkvormen die op appèl doen op de diverse intelligenties, leraren in de didactische training van 

BDF Advies, handvatten aanreiken die nodig zijn om meervoudige intelligenties in hun eigen lessen toe te 
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passen zodat zij hiermee bij hun lerenden vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor onderwijs dat zich richt 

op de toekomst? 

Theoretisch kader  

Howard Gardner vond inspiratie in een project over de artistieke begaafdheid van kinderen en was 

enorm gefascineerd over de jonge leeftijd waarop zulke begaafdheden tevoorschijn kwamen. Hierdoor was 

Gardner ervan overtuigd dat intelligentie niet als een op zich staande of algemene bekwaamheid kan worden 

beschouwd. Dit houdt in dat leren niet ééndimensionaal gebeurt maar gebeurt vanuit verschillende interesses en 

op verschillende manieren (Gardner, 2013). Volgens Gardner staan die intelligenties los van elkaar en kunnen 

onderling van een heel verschillend niveau zijn. Intelligent betekent volgens Gardner: de bekwaamheid om te 

leren, om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren.  

Volgens Gardner is een intelligentie géén leerstijl, géén cognitieve stijl of werkstijl maar is het een 

vermogen om succesvol te reageren op nieuwe situaties om een taak aan te pakken, om problemen op te lossen 

of producten te creëren die ten minste in één cultuur of gemeenschap van waarde zijn. Volgens Gardner kunnen 

kenmerken van een intelligentie niet gekoppeld worden aan een specifieke zintuiglijke waarneming, zoals 

bijvoorbeeld auditief. Auditief is zowel in de muzikale als in de linguïstische intelligentie aanwezig. 

Meervoudige intelligenties zijn ook geen cognitieve stijlen omdat ze niet gekoppeld zijn aan bepaalde soorten 

informatie en ook niet worden gekoppeld aan een bepaalde manier van denken (Gardner, 2011). Volgens de 

stelling van Gardner zijn intelligenties niet één geheel, zijn intelligenties niet statisch en kunnen intelligenties 

niet volledig door een IQ-test worden vastgesteld (Kagan & Kagan, 2004). Te vaak nog worden intelligenties 

gedefinieerd met IQ (McClellan & Conti, 2008). Denken in IQ heeft volgens Gardner een te smalle basis, omdat 

hier enkel uitgegaan wordt van verbaal-linguïstische en logisch-mathematische denken. Leren heeft juist 

betrekking op het onderkennen en oplossen van problemen en het creëren (Buter, 2004). Intelligenties zijn niet 

aangeboren of aangeleerd maar komen voort uit genen in interactie met de omgeving. De essentie van 

intelligentie van de theorie van meervoudige is dat de lerende een onderscheid maakt in het ‘hoe’ en het ‘wat en 

waarover’. Het ‘hoe’ van denken is logisch en het ‘wat en waarover’ van het denken wordt bepaald door de 

intelligenties.  

Volgens Gardner is intelligentie niet een constructie, maar zijn meerdere constructies. Gardner heeft 

acht criteria opgesteld waaraan een intelligentie moet voldoen om intelligentie genoemd te kunnen worden: 

1. Een intelligentie moet bij een hersenbeschadiging afzonderlijk beschadigd kunnen raken, bijvoorbeeld 

eerst goed piano kunnen spelen en door een hersenbeschadiging niet meer kunnen pianospelen en plotseling 

amuzikaal zijn. 

2. Een intelligentie moet iets zijn dat zich op een uitzonderlijke wijze tot uitdrukking kan komen, zoals 

bijvoorbeeld bij wonderkinderen en genieën in een speciaal gebied (rekenaars, musici, sporters, wiskundigen).  

3. Een intelligentie moet te beschrijven zijn in een reeks van handelingen of stappen. Er moeten meerdere 

vaardigheden voor nodig zijn. 

4. Een intelligentie moet ontwikkeld kunnen worden, bijvoorbeeld door groei van eenvoudig naar 

complex, van basaal naar maximaal. 

5. Een intelligentie moet kunnen worden ondersteund door experimentele psychologie. Bijvoorbeeld: 

wandelen en praten gaat goed samen, praten en een kruiswoordpuzzel oplossen niet.  

6. Een intelligentie moet steunen op een evolutionaire verklaring zoals bijvoorbeeld visueel ruimtelijke 

intelligentie tref je bijvoorbeeld aan bij zoogdieren, muzikale intelligentie bij vogels. 

7. Een intelligentie moet men op enigerlei manier kunnen testen. 

8. Een intelligentie moet in cijfers kunnen worden uitgedrukt en vanuit de psychometrie worden 

ondersteund (Gardner 2011). 

Gardner introduceert voor het eerst in 1983 zeven meervoudige-intelligentietypen. In zijn latere boek 

(Gardner, 2013) voegt hij daar nog twee meervoudige intelligenties bij, namelijk de natuurgerichte intelligentie 

en de existentiële intelligentie. In totaal onderscheidt Gardner negen intelligenties die bij iedereen in meer of 

mindere mate aanwezig zijn: 

1. Verbaal-linguïstische intelligentie: denkt in woorden, formuleert gemakkelijk, kan gemakkelijk ideeën 

onder woorden brengen, leest snel en met inzicht, kan goed argumenteren.  

2. Logisch-mathematische intelligentie: ordent graag informatie, speelt graag met cijfers, maakt 

overwegingen bij het oplossen van problemen, redeneert logisch, denkt kritisch. 

3. Visueel-ruimtelijke intelligentie: neemt de werkelijkheid waar via ruimte en kleuren, heeft gevoel voor 

kleurnuances, tekent vaak figuurtjes of maakt krabbels, experimenteert met schetsen of ontwerpen, kan zich snel 

oriënteren in gebouwen of wijken. 

4. Lichamelijk-kinesthetische intelligentie: reageert meestal met trefzekere bewegingen, heeft sterk gevoel 

voor gebruik eigen lichaam, kent fijne motoriek, sleutelt of knutselt graag, leert gemakkelijk iets door te doen of 

te spelen. 
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5. Muzikaal-ritmische intelligentie: pikt snel melodietjes op, speelt graag een muziekinstrument, werkt 

met ezelsbruggetjes en rijmpjes om iets te onthouden, sterk gevoel voor ritme, stijl in stemgebruik, vertelt 

boeiend. 

6. Interpersoonlijke intelligentie: houdt van contact met anderen, werkt graag samen, voelt sterk aan wat 

anderen bezighoudt, voelt zich prettig in groepen, houdt van gezelligheid en feestjes. is graag bereid anderen te 

helpen. 

7. Intrapersoonlijke intelligentie: stelt zich graag op de achtergrond op, leeft in een eigen wereld, houdt 

van dagdromen, kent eigen sterke en zwakke kanten goed, neemt scherp waar wat er gebeurt, heeft gevoel voor 

reflectie, poëzie. 

8. Naturalistische intelligentie: is gefascineerd door alles wat groeit en bloeit, herkent snel kenmerken van 

plant en dier, observeert en verklaart graag veranderingen in de natuur, leert gemakkelijk door waarnemingen 

buiten, verzamelt en ordent, gaat graag met dieren om. 

9. Existentiële intelligentie: is geïnteresseerd in vraagstukken over het bestaan, denkt na over de zin van 

het leven, houdt van filosoferen, stelt kritische vragen over allerlei zaken, is geïnteresseerd in de kosmos, is vaak 

geïnteresseerd in kunst. 

Volgens de theorie van meervoudige intelligenties bezit iedere persoon alle meervoudige intelligenties. 

De meeste mensen kunnen elk intelligentie ontwikkelen tot een toereikend niveau van bekwaamheid. Om een 

taak te voltooien werken de intelligenties op complexe manieren samen. Daarnaast zijn er binnen elke categorie 

verschillende manieren om intelligent te zijn (Gardner, 2013). 

Om lerenden te helpen deze verschillende vaardigheden te ontwikkelen, zouden leraren de verschillende 

intelligenties bij hun lerenden moeten herkennen en onderwijs moeten kunnen ontwerpen met opdrachten en 

projecten die beter aansluiten bij het persoonlijk leren (McClellan & Conti, 2008). Gardner is sceptisch over de 

algehele neiging binnen het onderwijs om de nadruk op wiskunde en talen te leggen ten koste van alle andere 

vormen van intelligentie. Hoewel hij het ermee eens is dat deze twee intelligenties belangrijk voor het onderwijs 

zijn, moet nooit worden toegestaan dat er afbreuk wordt gedaan aan andere belangrijke leergebieden. Er zijn 

immers meerdere manieren om te leren (Clench, 2008).  

Om van goed onderwijs vanuit meervoudige intelligenties te kunnen spreken, moet er volgens Gardner 

aan drie voorwaarden worden voldaan. Ten eerste het gebruik van gevarieerde middelen en media. Ten tweede 

gebruikmaken van die plekken waar leren plaatsvindt en waar kennis en voorbeelden aanwezig zijn; zoals 

ateliers en laboratoria. Ten derde zet mensen in die met deze onderwijstaak belast zijn. Dat hoeven niet persé 

leraren te zijn dit kunnen ook peers (mede-lerenden) zijn. Deze drie voorwaarden zijn de sleutel tot succes die 

ervoor zorgen dat mentale vaardigheden ontwikkeld worden die moeilijk bij enkel en alleen kennisoverdracht te 

verwerven zijn (Gardner, 2013). Bij een les vanuit meervoudige intelligenties wordt gebruik gemaakt van 

didactische structuren. Didactische structuren zijn diverse onderwijsactiviteiten, werkvormen vanuit 

verschillende meervoudige intelligenties, die actieve betrokkenheid met gestructureerde interactie bevat waarbij 

zelfsturing plaatsvindt. Door het gebruik van didactische structuren worden zowel de sterke kanten van de 

lerenden ontwikkeld als de minder sterke kanten (Kagan & Kagan, 2004). Spencer en Miguel Kagan (2004) 

noemen dit in hun meervoudige intelligentie onderwijsvisie ‘matchen’, ‘stretchen’ en’ vieren’ (celebrating). Het 

‘matchen’ van de lesstof betekent dat er lesgegeven wordt vanuit een meervoudige intelligentie die aansluit bij 

de lerenden waarbij deze intelligentie dominant is. De lerenden genieten van deze aanpak en zij voelen zich 

hierdoor gewaardeerd. Door het gebruik van deze didactische structuur wordt de leerstof gematcht met de sterke 

intelligentie van de lerenden. ‘Stretchen’, is wanneer de lerenden hun niet-dominante intelligenties gebruiken. 

Hoe vaker de lerenden hun niet-dominante intelligenties gebruiken, hoe sterker deze niet-dominante 

intelligenties worden en op deze manier worden gestretcht. Het ‘vieren’, is wanneer de lerenden nadenken over 

hun eigen leren en ook de leerpatronen van hun mede-lerenden leren kennen. Hierdoor ontstaat een waardering 

voor de eigen uniciteit van leren maar ook waardering voor de verschillen in het leren met anderen. Deze 

metacognitieve kennis brengt inzicht en respect tot stand voor ieders persoonlijke uniciteit. Door op deze manier 

de lerenden het meervoudige intelligentie concept zelf te leren ontdekken, wordt door de lerenden het concept 

van  meervoudige intelligenties gevierd (Kagan & Kagan, 2004). Naast het gebruik van didactische structuren is 

het ook van belang dat de leraren bij het ontwerpen van hun lessen en assessments gebruikmaken van passende 

onderwijsactiviteiten, de juiste onderwijsmaterialen en specifieke instructiestrategieën. Uitgaande van de 

verschillende meervoudige intelligentie leervoorkeuren heeft Armstrong (2000) hiervoor een passende en 

praktisch bruikbare checklist gemaakt (Bijlage1). Bij de beoordelingen/assessments ligt de nadruk op het 

toepassen van meervoudige acties waarbij gebruik gemaakt wordt van de sterktes en de zwaktes van de lerenden. 

Dit houdt in: portfolio's, projecten, tijdschriften, creatieve taken (Gardner, 2011). Wanneer men lerenden helpt in 

het ontwikkelen van hun intelligenties zorgt dat ervoor dat leren een deel van het leven wordt in plaats van een 

voorbereiding op het leven (Baş, 2008). De lerenden worden dan uitgedaagd hun meervoudige intelligenties te 

gebruiken en kunnen betekenisvolle verbindingen met omgeving en eigen interesse aan gaan (Abdi, Laei & 

Ahmadyan, 2013). Met gebruikmaking van didactische structuren kan een leraar op een vrij eenvoudige manier 

van iedere les een les vanuit meervoudige intelligenties les maken (Kagan & Kagan, 2004). 
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Ook al zijn meervoudige intelligenties in veel onderwijssituaties populair, er is ook kritiek op 

meervoudige intelligenties. De Britse filosoof John White (2005) schrijft dat er betere manieren moeten zijn om 

de eigenwaarde van lerenden te verbeteren dan met een op illusie gebaseerde theorie. Het hebben van 

verschillende capaciteiten kan net zo belemmerend werken voor kinderen als de IQ-theorie. Hij vindt 

meervoudige intelligenties slechts een andere manier van onderscheid maken. Gardner (2011) stelt daar 

tegenover, dat het belangrijk is dat de verschillen tussen lerenden serieus genomen worden en dat zij juist hierin 

aangemoedigd moeten worden. Op deze manier kunnen zij verantwoordelijkheid nemen over hun eigen 

leerproces en kan het maximale uit de lesstof gehaald worden. In een complexe samenleving waar een wendbaar 

denken en doen van de lerende wordt gevraagd is er is behoefte aan een breder conceptueel kader voor onderwijs 

en leren. Er is onderwijs nodig dat de verschillende leerstijlen van de lerenden weerspiegeld, onderwijs dat de 

lerenden in staat stelt de context waarin zij leven beter te begrijpen. de theorie van meervoudige intelligenties 

van Gardner is hiervoor zeer geschikt. Onderwijs vanuit meervoudige intelligenties stelt de lerenden in staat 

focus te krijgen in tijden van verandering (McFarlane, 2011). Met meervoudige intelligenties heeft men een 

bredere kijk op leren en er wordt hierbij niet enkel en alleen uitgegaan van verbaal-linguïstische en logisch-

mathematische denken (Gardner, 2013). Uit het bovenstaande blijkt dat een veranderende samenleving om 

veranderend onderwijs vraagt. Hierop lijkt de theorie van meervoudige intelligenties van Howard Gardner een 

antwoord te zijn en kan de leraren handvatten hierin aanreiken. Maar zoals Griggs et al. (2009) en McFarlane 

(2011) stellen is het noodzakelijk dat leraren zichzelf bekwamen in meervoudige intelligenties om deze betere en 

boeiender lessen te kunnen ontwikkelen en te kunnen uitvoeren. Want alleen wanneer de leraren zich 

professionaliseren, kunnen zij de meervoudige intelligenties bij hun lerenden herkennen en kunnen zij hierop 

verschillende leerstrategieën inzetten (Baş, 2008).  

Dit theoretisch kader vormt de kern die leidde tot de onderstaande onderzoeksvraag: 

In hoeverre kan een didactische training op basis van de uitgangspunten van MI (Gardner, 2011) 

leraren, handvatten aanreiken die nodig zijn om meervoudige intelligenties in hun eigen lessen toe te passen 

teneinde  hiermee bij hun lerenden vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor toekomstgericht onderwijs? 

1. Hebben de interventies vanuit meervoudige intelligenties bij de deelnemende leraren geleid tot 

een kennistoename van meervoudige intelligenties in het algemeen, zichzelf en van de lerenden?  

2. Hebben de interventies vanuit meervoudige intelligenties bij de deelnemende leraren geleid tot 

de intentie om werkvormen die een appèl doen op meervoudige intelligenties te gaan gebruiken in de eigen 

lessen? 

 

 

Methode 

 
Onderzoeksopzet 

 Dit onderzoek werd opgezet als een interventie-onderzoek waarin de onderzoeker op grond van 

interventies een verandering op gang bracht en de deelnemende leraren aan het denken zetten waardoor nieuwe 

inzichten en ideeën konden ontstaan (Smit & Verdonschot, 2010). De interventies bestonden uit het aanreiken 

van handvatten bij de deelnemende leraren met betrekking tot het gebruik van meervoudige intelligenties binnen 

de eigen onderwijspraktijk (Kagan & Kagan, 2004). Voor het ontwerpen van het onderzoek, binnen een 

didactische training van BDF Advies, kwamen vanuit de onderzoeksvraag twee kernbegrippen naar voren, te 

weten kennis van meervoudige intelligenties en het gebruik van werkvormen die een appèl doe op meervoudige 

intelligenties. Het onderzoeksdesign is weergegeven in figuur1. Het onderzoek is uitgevoerd tijdens een 

didactische training van vijf bijeenkomsten van BDF Advies ter ondersteuning en bij de implementatie van het 

M-Tech onderwijsconcept (meer aandacht voor technische vakken op de mavo) aan de deelnemende leraren van 

de diverse deelnemende scholen. Deze training vond plaats op vijf wisselende dagen, verspreid over vijf 

maanden. Voorafgaand aan de training is er een meervoudige intelligentie test afgenomen onder de deelnemende 

leraren. De resultaten van de meervoudige intelligentie testen werden voorafgaand aan de eerste bijeenkomst 

teruggegeven om de leraren kennis en inzicht te geven in hun eigen meervoudige intelligenties profiel. Tevens 

gaf dit de onderzoeker inzicht in het hele meervoudige-intelligentieprofiel van de onderzoeksgroep wat 

ondersteunend was bij de keuze van de te gebruiken werkvormen tijdens de interventies. 

 Er is een voor- en een nameting gedaan om zowel kwantitatieve als kwalitatieve data te verzamelen 

met betrekking tot het formuleren van een antwoord op deelvraag 1. 

Na de nameting zijn er vijf semi-gestructureerde interviews geweest met als doel meer diepgaande 

informatie te verzamelen omtrent de intentie van de leraren om meervoudige intelligenties te gebruiken in de 

klassensituatie (deelvraag 2). De gedane interventies dragen bij aan het werken met werkvormen die een appèl 

doen op meervoudige intelligenties binnen een training en leveren mogelijk een bijdrage aan het gebruik van 

meervoudige intelligenties in de onderwijspraktijk van de deelnemende leraren.  
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Figuur 1: onderzoeksdesign 

 

Onderzoekseenheden  

Het traject startte met zeventien leraren van verschillende vmbo/mavo en mbo scholen uit de regio Zuid en 

Zuidwest-Nederland. Het betrof aanvankelijk een groep van zeventien ingeschreven leraren, maar door 

verschillende oorzaken zoals ziekte, niet vrij geroosterd kunnen worden, het niet invullen van voor- en nameting 

binnen de gestelde termijn van twee weken, zijn deze leraren niet in de onderzoeksgroep opgenomen. Van de 

zeventien leraren heeft de onderzoeker negen leraren geïncludeerd en acht leraren geëxcludeerd. De uiteindelijke 

onderzoeksgroep bestond uit negen leraren (N=9) die het volledige traject hebben gevolgd. De onderzoeksgroep 

bestond uit vijf vrouwen en vier mannen (N=9) met een gemiddelde leeftijd van 47 jaar waarvan de jongste 31 

jaar en de oudste 58 jaar was. Het aantal jaren onderwijservaring betrof een gemiddelde van 16  jaar waarvan 8 

jaar het minimum was en 33 jaar het maximum. Het betrof HBO afgestudeerde leraren die lesgaven in de vakken 

economie, natuurkunde, wiskunde, technologie, techniek, maatschappijleer, zorg en welzijn, biologie, 

scheikunde, science en beeldend of een combinatie daarvan. Voorafgaand aan het onderzoek zijn de 

deelnemende leraren door de onderzoeker via e-mail op de hoogte gebracht van de aard en de duur van het 

onderzoek en is hen een week voorafgaand aan de training de voormeting en de meervoudige intelligentietest 

toegezonden.  

Meetinstrumenten  

In het onderzoeksdesign (figuur 1) is zichtbaar gemaakt op welke manier het onderzoek is uitgevoerd. 

Het bestond uit een voor- en nameting en het afnemen van een semi-gestructureerd interview na afsluiting van 

de didactische training. Daartussen vonden twee interventies plaats, namelijk het teruggeven van resultaten van 

de meervoudige intelligentie testen en de interventies tijdens de vijf bijeenkomsten.  

Om de meervoudige intelligenties bij de respondenten te meten, is gebruik gemaakt van een door 

Howard Gardner gevalideerd meetinstrument. Dit betrof een score vragenlijst ontwikkeld door McClellan en 

Conti (2008). De vragen werden letterlijk vertaald en getest op indrukvaliditeit en als akkoord bevonden door 

twee hbo opgeleide volwassenen gelijkend aan de onderzoeksgroep (Bijlage 2B). De respondenten werd 

gevraagd een lijst van 27 items in 3 sets, die betrekking hadden op elk type van de meervoudige intelligentie, in 

te vullen. Er moest een 1 naast het item dat het meest op hen van toepassing was en een 2 naast het item dat in 

tweede instantie van toepassing was, enzovoort. In een cluster van negen vragen mocht elk nummer slechts één 

keer gebruikt worden. Op deze manier kon een meervoudig intelligentieprofiel van de onderzoeksgroep  gemaakt 

worden. Dit meetinstrument werd als interventie ingezet om de deelnemende leraren inzicht te geven in hun 

eigen meervoudige-intelligentieprofiel  en hun aandacht te richten voor de interventies tijdens de bijeenkomsten. 

Om in de voor- en de nameting de kennis van meervoudige intelligenties en de kennis omtrent  het 

gebruik van meervoudige intelligentie te meten, is er een vragenlijst met een gemengde methode gemaakt 

(Saunders, Lewis, Thornhill, Booij & Verckens, 2013) (Bijlage 2A). Om tot betrouwbare onderzoeksvragen te 

komen is gebruik gemaakt van de onderzochte literatuur die geleid heeft tot het theoretisch kader. Om de voor- 

en nametingsvragenlijst te verbeteren en inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de vragenlijst, is deze van 

te voren getest (Saunders et al., 2013) door HBO opgeleide participanten gelijkend de deelnemende leraren aan 

het onderzoek. De voormetingsvragenlijsten zijn op papier door de respondenten ingevuld en later door de 

onderzoeker gedigitaliseerd. Ook de vragenlijsten van de nameting zijn door een aantal aanwezige respondenten 

op papier ingevuld, anderen verkozen de digitale versie. De onderzoeker heeft de afwezige respondenten na de 

bijeenkomst de digitale vragenlijst toegestuurd. De vragenlijst had een 4-punts Likertschaal. De score was 

oplopend gewaardeerd (heel veel=1/veel=2/een beetje=3/niet=4). De waarden van de antwoorden op zijn 

omgedraaid zodat er bij de berekening uitgegaan kon worden dat de waardering heel veel de hoogste score was. 

Bij de schaalvragen konden er toelichtingen gegeven worden. Deze toelichtingsantwoorden waren niet verplicht 

waardoor niet alle respondenten een toelichting gegeven hebben. Deze toelichtingen droegen bij aan het 
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kwalificeren van de kwantitatieve schaalvragen. Zowel de vragenlijst van de voormeting als de vragenlijst van 

de nameting zijn door alle respondenten ingevuld (Bijlage 2A). Deze onderzoeksmethode heeft antwoord 

gegeven op deelvraag 1. 

Om te onderzoeken welke invloed de trainingsdagen met meervoudige intelligenties hadden op de 

deelnemende leraren, is er als onderzoeksinstrument een semi-gestructureerd interview met een topiclijst bij de 5 

leraren ingezet. Het interview gaf de deelnemende leraren de mogelijkheid hun ervaringen te delen en de 

mogelijkheid het geleerde aan de onderzoeker te vertellen (Boeije, 2014). Om tot een bruikbaar model te komen 

waarin inzichten verhelderd konden worden en de geleerde resultaten zichtbaar gemaakt konden worden, is 

gebruik gemaakt van het model van vier niveaus van evalueren van Kirkpatrick (2008). De vier niveaus waren: 

niveau 1 – reactie, niveau 2 – leren, niveau 3 - gedrag en niveau 4 - de resultaten (Bijlage 2C). Dit gaf de 

onderzoeker de vrijheid afhankelijk van het verloop van het gesprek dieper op de gegeven antwoorden in te gaan 

(Saunders et al., 2013). De leraren waren geselecteerd op grond van hun aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten 

waardoor er een gelijke verdeling ontstond van een gemiddelde van 3 leraren per bijeenkomst. Daarbij was 

bovenal de bereidheid om aan het interview mee te doen van belang. Deze  interviewgroep bestond uit drie 

vrouwen en twee mannen (N=5) met een gemiddelde leeftijd van 47 jaar en 16 jaar onderwijservaring. De voor 

het interview geselecteerde respondenten vormden hiermee een afspiegeling van de totale onderzoeksgroep. De 

interviews hebben plaatsgevonden in de periode van 22 maart 2016 tot met 31 maart 2016. De interviews zijn 

opgenomen, getranscribeerd en betekenisvolle elementen op basis van citaten zijn door de onderzoeker 

geselecteerd. Tijdens het axiaal coderen heeft de onderzoeker fragmenten gezocht over: kennis van meervoudige 

intelligenties en het gebruik van didactische werkvormen die een appèl doen op meervoudige intelligenties. Door 

het axiaal coderen werden deze onderzochte begrippen abstracter. De fragmenten met hetzelfde begrip werden 

bij elkaar gezet en op deze manier werden er nieuwe gegevens verzameld en kwam er een structuur uit de 

interviewgegevens naar voren. Na het axiaal coderen vond er een selectief coderen plaats en onderzocht de 

onderzoeker samenhang tussen de begrippen, vanuit de antwoorden op de onderzoeksvragen en vanuit de 

literatuur. De gecodeerde fragmenten met hetzelfde begrip zijn bij elkaar gezet. Op deze manier werden nieuwe 

gegevens verzamelt over de onderzochte categorieën. Samenwerking met twee Hbo opgeleide beoordelaars die 

beschikten over theoretische sensitiviteit, heeft bijgedragen aan de validiteit van de uitkomsten van het 

onderzoek. De onderzoeker en de twee beoordelaars hebben elkaar vragen gesteld, hebben over de duiding 

nagedacht en hebben met elkaar besproken welke code het meest geschikt was om de fragmenten te duiden en 

hebben hierin in gezamenlijkheid en in overeenstemming conclusies getrokken om zo een verklarende theorie te 

ontwikkelen (Boeije, 2014; Saunders et al., 2013). Deze onderzoeksmethode heeft antwoord gegeven op 

deelvraag 2.  

Met het gebruik van bovenstaande onderzoeksmethoden is uiteindelijk antwoord gegeven op de 

onderzoeksvraag: In hoeverre kan een didactische training op basis van de uitgangspunten van MI (Gardner, 

2011) leraren, handvatten aanreiken die nodig zijn om meervoudige intelligenties in hun eigen lessen toe te 

passen teneinde  hiermee bij hun lerenden vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor toekomstgericht 

onderwijs? 

Interventie 

De interventies hebben plaatsgevonden tijdens een didactische training van vijf bijeenkomsten van BDF 

Advies ter ondersteuning en bij de implementatie van het M-Tech onderwijsconcept1. De interventies tijdens het 

onderzoek vonden plaats in de periode van maandag 12 oktober 2015 tot en met vrijdag 19 februari 2016 steeds 

op wisselende dagen en op wisselende locaties (Yakult in Almere, Otib in Woerden2, Segbroek College in Den 

Haag, d’Outremontcollege in Drunen en het Scalacollege in Teteringen). De trainingen werden gegeven door een 

trainer van BDF Advies. Aanvankelijk zouden de interventies, waarbij de nadruk op leren vanuit en met 

meervoudige intelligenties zou plaatsvonden en waarbij er gebruikgemaakt werd van activerende werkvormen 

(Ebbens & Ettekoven, 2005), door deze trainer gegeven worden. Omdat er door twee verschillende trainers deze 

training verzorgd werd is er voor gekozen de interventies door de onderzoeker te laten uitvoeren. Doordat de 

onderzoeker als constante factor bij iedere bijeenkomst aanwezig was, vond er gewenning aan de situatie plaats 

en werd hiermee de continuïteit gewaarborgd (Saunders et al., 2013). De eerste interventie vond plaats 

voorafgaand aan de eerste trainingsdag. De tot dan toe door de onderzoeksgroep ingevulde en opgestuurde 

meervoudige intelligentietests, werden voorafgaand aan de eerste trainingsbijeenkomst door de onderzoeker 

teruggestuurd. Hierdoor werd iedere respondent op de hoogte gesteld van het individuele meervoudige-

intelligentieprofiel met bijbehorende uitleg van kenmerken van elke meervoudige intelligentie. Deze interventie 

diende een tweeledig doel, enerzijds was dit inzicht geven in het eigen meervoudige-intelligentieprofiel  en 

 
1 MTech = Techniek Mavo. Hierbij vormen de vier hbo-domeinen voor techniek het uitgangspunt. Dit zijn: Built 

Environment, Engineering, Applied Sciences en Ict/Media. Bij dit nieuwe vak wordt integraal gewerkt: 

onderwijsprogramma, lesmateriaal, didactiek, onderwijsruimte, buitenwereld en (loopbaan)begeleiding van leerlingen zijn 

met elkaar verbonden.  
2 Yakult en Otib zijn innoverende bedrijven die nauw samenwerken met scholen binnen het onderwijsprogramma van 

MTech. 
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anderzijds was dit het richten van de aandacht op het eigen meervoudige intelligentie profiel. Voorafgaand aan 

de training zijn alle deelnemende leraren door de onderzoeker op de hoogte gesteld van het feit dat er een 

onderzoek binnen de didactische training met gebruikmaking van meervoudige intelligenties zou plaatsvinden. 

De didactische trainingendagen vonden plaats bij een innovatief bedrijf binnen techniek of technologie of bij een 

deelnemende school die hun werkwijze binnen de school voor de deelnemende leraren zichtbaar maakte 

(Gardner, 2013). Tijdens de trainingsbijeenkomsten heeft de onderzoeker haar aanwezigheid en bijdrage tijdens 

de bijeenkomsten toegelicht. De onderzoeker heeft de deelnemende leraren niet getraind of gerichte instructie 

gegeven met betrekking tot het waarderen van meervoudige intelligenties om hiermee een waarnemerseffect te 

vermijden (Saunders et al., 2013). De onderzoeker heeft de aanwezige leraren wel gerichte instructies gegeven 

hoe de opdrachten uitgevoerd moesten worden. Op deze manier konden de deelnemende leraren zelf 

meervoudige intelligenties ervaren in plaats dat dit gedoceerd zou worden (Kagan & Kagan, 2004). In 

samenspraak met de trainer heeft de onderzoeker iedere bijeenkomst keuzes gemaakt welke meervoudige 

intelligenties gebruikt zouden worden die het best passend bij de lesstof was. Het doel van de onderzoeker was 

het ontwikkelen van meervoudige intelligenties en het potentieel van de deelnemende leraren te maximaliseren. 

Daarom werd er uitgegaan van zowel het aansluiten bij de sterktes, (matchen) maar tegelijkertijd werden er ook 

de zwaktes aangesproken (stretchen). Door één à twee meervoudige intelligenties binnen een les te gebruiken, 

kon het aanwezige potentieel onder de deelnemende leraren maximaal geoptimaliseerd worden. Op deze manier 

werden, binnen het bereik van de vijf bijeenkomsten, zoveel mogelijk meervoudige intelligenties aangesproken 

(Kagan & Kagan, 2004). In de voorbereiding overlegde de onderzoeker met de trainer waar er binnen het 

programma een bijdrage geleverd kon worden. Daarnaast werd besproken welke meervoudige intelligenties het 

meest passend zouden zijn bij de onderwerpen van de verschillende bijeenkomsten. De vijf bijeenkomsten 

betroffen vijf verschillende onderwerpen waarbij de nadruk in de opdrachten op prestaties lag (Gardner, 2011). 

Bijeenkomst één was de projectopdracht vanuit de logisch mathematische en interpersoonlijke intelligentie met 

als opdracht een mindmap/brainstorm. Bijeenkomst twee betrof een cursus/training hierbij stonden de 

lichamelijk kinetische en visueel ruimtelijke intelligenties centraal en als opdracht werd er een spaghettibrug 

gemaakt. Bijeenkomst drie handelde over het ontwerpen van het vakleerplan en invoeringsplan. Hierbij stond de 

existentiële intelligentie centraal en werd een opdracht met waardenbepaling gemaakt. Bijeenkomst vier betrof 

het begeleiden, het toetsen en het aanscherpen van het onderwijsprogramma. Hierbij kwamen de muzikaal-

ritmische en verbaal linguïstische intelligenties aan bod met als opdracht dat er een openingstekst voor een 

project geschreven moest worden. De laatste bijeenkomst behandelde het LOB, talentontwikkeling, portfolio en 

doorlopende leerlijnen. en hierbij stonden de intrapersoonlijke en visueel ruimtelijke intelligenties waarbij de 

opdracht was een digitaal of driedimensionaal moodboard te maken aan de hand van de vraag ‘wie ben ik?’. De 

bijeenkomsten werden uitgevoerd  aan de hand van het pedagogisch-didactisch model OUT (Oriëntatiefase, 

Uitvoeringsfase en Terugkoppelingsfase) (Bijlage 3). 

Procedure 

  De verzameling van de data vond plaats in de periode van 12 oktober 2015 tot en met 31 maart 2016 

(zie onderzoeksdesign, figuur 1). De meting van de meervoudige intelligenties werd ook op papier ingevuld en 

teruggemaild. Ook hier namen enkele respondenten de ingevulde testen mee naar de eerste trainingsbijeenkomst 

om het daar aan de onderzoeker te overhandigen. Er is een voormeting en een nameting gedaan de kennis van 

meervoudige intelligenties en de kennis van het gebruik van meervoudige intelligentie te meten. De 

deelnemende leraren werd gevraagd naam, leeftijd, opleiding, onderwijservaring en vak te vermelden. De namen 

van de onderzoeksgroep werden geanonimiseerd en voorzien van gefingeerde namen. Andere gegevens zoals 

leeftijd, sexe en onderwijservaring werden niet in de onderzoeksresultaten meegenomen. Het inleveren van de 

voormeting verliep anders dan gepland omdat veel respondenten van de onderzoeksgroep deze gegevens 

meenamen naar de eerste trainingsbijeenkomst om het vervolgens daar aan de onderzoeker te overhandigen. De 

nameting is zowel op papier als digitaal ingevuld. De interviewgroep werd samengesteld op basis van vrijwillige 

deelname. Er is gekeken naar mate van aanwezigheid bij de trainingsbijeenkomsten. Er werd gestreefd naar een 

gelijk aantal respondenten per trainingsbijeenkomst. Omdat niet iedere deelnemende leraar iedere bijeenkomst 

aanwezig was, vertoonde de totale aanwezigheid geen continuïteit. Om een gelijkende aanwezigheid in de 

interviewgroep te hebben, heeft de onderzoeker ervoor gekozen om die respondenten te benaderen die hieraan 

voldeden, zo ontstond er een interviewgroep met respondenten die met hun aanwezigheid gelijkend waren met 

die van de gehele onderzoeksgroep. Respondent Hans is geïnterviewd met betrekking tot bijeenkomst één en 

vier, respondent Jeroen is geïnterviewd met betrekking tot bijeenkomst een, twee en drie, respondent Judith is 

geïnterviewd met betrekking tot bijeenkomst vier en vijf, respondent Saskia is geïnterviewd met betrekking tot 

bijeenkomst één tot en met vijf en respondent Hanneke is geïnterviewd met betrekking tot bijeenkomst twee, 

drie en vijf. De namen van de respondenten zijn geanonimiseerd en vervangen door gefingeerde namen (Bijlage 

4). De onderzoeker vroeg de respondenten om reactie te geven op de gebruikte meervoudige intelligenties tijdens 

de bijeenkomsten. Vervolgens vroeg de onderzoeker wat de respondenten geleerd hadden van de gebruikte 

meervoudige intelligenties. Aansluitend hierop bevroeg de onderzoeker  de respondenten naar veranderend 

gedrag naar aanleiding van het geleerde. En afsluitend werd gevraagd naar het resultaat van het toepassen van 
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meervoudige intelligenties in de onderwijspraktijk van de respondenten (Kirkpatrick, 2008). De interviews zijn 

op verzoek van de respondenten uit praktische overwegingen via Skype gegaan. Op deze manier konden zij een 

voor hen meest geschikt moment uitkiezen en kostten hen dit relatief weinig tijd. De duur van de interviews was 

tussen vijftien en dertig minuten. Eén interview moest overgedaan worden omdat de opnameapparatuur van de 

onderzoeker het gesprek niet had opgenomen. In verband met moeilijk planbare interviews  en in verband met de 

verschillende vakantieperiodes, vonden de interviews een maand na afsluiting van de training plaats. Voor de 

meeste respondenten was het erg moeilijk de bijeenkomsten, waar zij bij aanwezig waren geweest, voor de geest 

te halen. De interviewer gaf, indien nodig, nog een korte toelichting met betrekking tot de inhoud van de 

bijeenkomsten. Aan de andere kant had deze grote tijdspanne ook weer voordelen. Nu kon er met meer afstand 

naar de training met meervoudige intelligenties gekeken worden en hierop gereflecteerd worden. 

Data analyse 

Binnen dit onderzoek is onderzocht of interventies vanuit meervoudige intelligenties tijdens een 

didactische training handvatten kunnen aanreiken bij de deelnemende die nodig zijn om meervoudige 

intelligenties in eigen lessen toe te passen teneinde bij hun lerenden vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn 

voor toekomstgericht onderwijs. De onderzoeker heeft triangulatie toegepast door gebruik te maken van 

onderzoek vanuit verschillende invalshoeken. Hierdoor vond er op diverse manieren dataverzameling en data-

analyse plaats en ontstond er een meer volledig beeld (Boeije, 2014). 

De data van de meervoudige intelligentietesten gaven profielen van meervoudige intelligenties. Deze 

data gaven de onderzoeker informatie met betrekking tot de samenstelling van het meervoudige-

intelligentieprofiel van de onderzoeksgroep. Hiermee kon de onderzoeker gerichte interventies inzetten tijdens 

de bijeenkomsten met gerichte onderwijsactiviteiten, onderwijsmaterialen en instructiestrategieën (Armstrong, 

2000). Om met de gerichte interventies te ‘matchen’, ‘stretchen’ en ‘vieren’3  (Kagan & Kagan, 2004). 

Anderzijds kon de onderzoeker met deze data de interviewgroep samenstellen die qua meervoudige-

intelligentieprofiel lijkend was op het meervoudige intelligentieprofiel van de onderzoeksgroep. De verkregen 

data uit deze meervoudige-intelligentietesten werden omgerekend naar percentages per meervoudige intelligentie 

voor zowel onderzoeksgroep als interviewgroep. 

De data uit de voor- en nameting werden ingezet om een antwoord te kunnen formuleren op deelvraag 

1. De data van de voor- en nameting waren zowel kwantitatief als kwalitatief en ze waren zowel digitaal als op 

papier. In de voor- en nametingsvragenlijsten waren routing en volgorde-effect aangebracht (Verhoeven, 2011). 

Bij de dataverzameling van de voor- en nameting zaten zowel kwantitatieve als (beperkte) kwalitatieve data. De 

kwantitatieve data uit de voor- en nameting waren gestandaardiseerd met een 4-punts Likertschaal. De N=9 was 

te klein om met SPSS significante gegevens te verkrijgen. De onderzoeker heeft er voor gekozen om uit te gaan 

van gemiddelden hierdoor werden er kleine verschuivingen zichtbaar. De (beperkte) kwalitatieve data dienden 

om de kwantitatieve data te verduidelijken. Deze kwalitatieve antwoorden betroffen voornamelijk voorbeelden 

en toevoegingen. Voor de onderzoeker waren uit deze antwoorden de beweegredenen van de respondenten 

echter niet te achterhalen. Om de beweegredenen van de respondenten te onderzoeken heeft de onderzoeker een 

interview ingezet (Verhoeven, 2011). 

 Het semi-gestructureerde interview werd gebruikt om een antwoord te kunnen formuleren op deelvraag 

2. In het semi-gestructureerde interview werd gebruik gemaakt van een topiclijst en werden er door de 

onderzoeker geluidsopnamen van gemaakt. Er zijn vijf interviews met vijf respondenten op tape opgenomen. 

Deze geluidsopnamen zijn getranscribeerd en heeft de onderzoeker uitspraken geselecteerd die betrekking 

hadden op hetzelfde onderwerp en deze vervolgens rond centrale categorieën gecodeerd en ontstonden hiermee 

betekenisvolle citaten (Boeije, 2014). Hierdoor ontstond een lijst met belangrijke fragmenten bestaande uit 

zinsdelen en citaten die gecodeerd zijn op de begrippen kennis van meervoudige intelligenties en het gebruik van 

meervoudige intelligenties. Met een deductief coderingssysteem van begrippen (Bijlage 5) zijn deze 

betekenisvolle citaten door twee beoordelaars beoordeeld en op inter-codeurbetrouwbaarheid gecontroleerd. Er 

werd een onderscheid gemaakt in positief, negatief en neutraal coderen. Bij positieve codering was het antwoord 

een positieve reactie op de begrippen zoals beschreven in het coderingssysteem. Bij negatief hield dit een 

negatieve vorm van dit begrip in en bij neutraal was dit wanneer er een bepaalde mate van onzekerheid in het 

antwoord naar voren kwam. Het interview werd ingezet om een antwoord te kunnen formuleren op deelvraag 2. 

 

 

  

 
3   Matchen = aansluiten bij dominante meervoudige intelligenties.  

Stretchen = gebruiken van niet-dominante intelligenties.  

Vieren = de lerenden denken na  over hun eigen leren en hun mede-lerenden. 
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Resultaten 

 
De resultatensectie is op de volgende manier opgebouwd. Als eerste worden de resultaten van de 

ingevulde meervoudige-intelligentietesten geformuleerd. Als tweede volgen de resultaten van de voor- en 

nameting. En als derde worden de resultaten van de interviews gepresenteerd. 

De eerste set resultaten is afkomstig van de meervoudige-intelligentietesten. De resultaten hiervan 

werden zowel voor de hele onderzoeksgroep als individueel in percentages berekend. De data van deze 

meervoudige-intelligentietest hebben enkel gediend ter indicering van de onderzoeksgroep. De resultaten van het 

totale meervoudig-intelligentieprofiel van de onderzoeksgroep en de interviewgroep is naar percentages 

berekend en uitgedrukt. Figuur 2 toont de verdeling van de meervoudige intelligenties binnen de 

onderzoeksgroep (N=9) en interviewgroep (N=5) naar aanleiding van de ingevulde test. De resultaten van de 

interviewgroep kwamen overeen met de resultaten van de onderzoeksgroep en daarmee was de interviewgroep 

tevens een doorsnede van de onderzoeksgroep. 

 

 
Figuur 2: profiel meervoudige intelligenties van onderzoeksgroep en interviewgroep in percentages 

 

De tweede set resultaten is afkomstig van de van de voor- en nameting. Deze resultaten zijn gebruikt 

om een antwoord te kunnen formuleren op deelvraag 1. Bij de dataverzameling zaten zowel kwantitatieve als 

kwalitatieve data van de (beperkte) beschrijvende antwoordmogelijkheden. De resultaten van de kwantitatieve 

data (gemeten met 4 punt-Likertschaal) laten in de nameting zowel een klein positief verschil als negatief 

verschil zien.  

De eerste twee vragen van deze kwantitatieve data laten in de resultaten van de nameting een klein 

negatief effect zien. Bij de eerste vraag In hoeverre bent u bekend met meervoudige intelligenties?, is dit een 

verschil van 0.2. Bij de tweede vraag In hoeverre bent u bekend met uw eigen meervoudige intelligenties?, laat in 

de nameting een klein negatief effect van 0.3 zien. De resultaten van kwantitatieve data in de nameting laten op 

de laatste vier vragen een positief effect zien. Met twee uitschieters van respectievelijk 0.6 en 0.7. Bij de vraag In 

hoeverre bent u bekend met meervoudige intelligenties tijdens een lessituatie?, is dit een positief verschil van 

0.6. Bij de vraag In hoeverre hebben uw eigen meervoudige intelligenties invloed op uw lesgedrag?, is dit een 

positief verschil van 0.7. Dit impliceert volgens de onderzoeker een klein positief effect van de interventie 

tijdens de bijeenkomsten (Tabel 1). 

De kwalitatieve data van de (beperkte) beschrijvende antwoordmogelijkheden vertonen een 

overeenkomstig beeld. In de voormeting betreffen de antwoorden meer algemene bewoordingen. De resultaten 

van de antwoorden op de vraag In hoeverre bent u bekend met meervoudige intelligenties tijdens een lessituatie?, 

laten de antwoorden in de voormeting vooral antwoorden zien als: “motiveren”, “afwisseling” en 

“groepswerk/taken verdelen”. In de nameting worden er meer en ook specifiekere antwoorden gegeven die 

duiden op kennis van meervoudige intelligenties, zoals “woordweb”, “samen-slim” en “interpersoonlijk, visueel 

en ruimtelijke info” en “reflecteren op groepjeswerk, groepsverband en daarop reflecteren”. De antwoorden op 

de vraag In hoeverre hebben uw eigen meervoudige intelligenties invloed op uw lesgedrag?, laten in de 

voormeting antwoorden zien “als weet ik niet” en “verkeerde verwachtingen van lerenden”. In de nameting 

worden antwoorden gegeven die een toegenomen kennis van meervoudige intelligenties tonen, zoals: “beseffen 

dat anderen anders zullen leren” en “mijn lessen zijn zoals ik ben: intuïtief” (Bijlage 6). Deze (beperkte) 

kwalitatieve resultaten van de beschrijvende antwoordmogelijkheden geven de onderzoeker een indicatie 

waaraan het positieve verschil toegeschreven kan worden. De resultaten uit deze (beperkte) beschrijvende 
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antwoordmogelijkheden laten zien dat de interventies een kleine positieve bijdrage hebben gehad op de nameting 

met betrekking tot kennis van meervoudige intelligenties. Dit resultaat wordt door de onderzoeker miniem 

geacht maar wordt wel meegenomen als indicering voor een positieve verschuiving. 

 

Tabel 1: resultaten van de gemiddelden van  voor- en nameting (4 punts Likertschaal) 

Vragen  voormeting nameting 

In hoeverre bent u bekend met meervoudige intelligenties? 2.4 2.2 

In hoeverre bent u bekend met uw eigen meervoudige intelligenties? 2.4 2.1 

In hoeverre bent u bekend met meervoudige intelligenties tijdens een lessituatie? 2.3 2.9 

In hoeverre gebruikt u zelf meervoudige intelligenties tijdens uw lessituaties? 2.2 2.3 

In hoeverre kunnen meervoudige intelligenties tijdens een lessituatie van invloed 

zijn op de resultaten van uw lerenden ? 

2.7 2.8 

In hoeverre hebben uw eigen meervoudige intelligenties invloed op uw lesgedrag? 2.2 2.9 

 

De derde set resultaten is afkomstig van de vijf semi-gestructureerde interviews. De resultaten hiervan 

worden gebruikt om een antwoord te kunnen formuleren op deelvraag 2. De resultaten worden aan de hand van 

het model van de vier niveaus van evalueren van Kirkpatrick (2008) beantwoord. Niveau 1= reactie, niveau 2= 

leren, niveau 3= gedrag en niveau 4= resultaten (Bijlage 2C). 
De resultaten van de antwoorden op niveau 1 (reactie). Dit betreft de resultaten van de gegeven 

antwoorden op de interventies tijdens de bijeenkomsten met betrekking tot meervoudige intelligenties. Als eerste 

werd gevraagd naar de kennis van meervoudige intelligenties. Uit de uitspraken van de leraren kwam naar voren 

dat de zij wel op de hoogte waren van meervoudige intelligenties maar dat deze kennis vrij algemeen was. In 

bijlage 7 vindt u een selectie van uitspraken uit de semi-gestructureerde interviews. 
In reactie op de vragen met betrekking tot waardering van werkvormen die een appèl doen op het 

gebruik van meervoudige intelligenties tijdens de bijeenkomsten werden zowel positieve als negatieve 

uitspraken gedaan. Opmerkelijk was dat deze leraren aspecten als positief beschouwden wanneer zij uitgedaagd 

werden vanuit een activerende werkvorm te werken. Dit kon zowel een manier zijn die ‘matchte’ of juist een 

manier was die ‘stretchte’ (Kagan & Kagan, 2004). Opvallend aan de negatieve uitspraken was dat de 

werkvormen als negatief ervaren werd wanneer deze niet direct met hun eigen sterke meervoudige intelligentie 

‘matchte’ (Kagan & Kagan, 2004) (Figuur 3). 
 

Uitspraken  met betrekking tot kennis van meervoudige intelligenties 

Jeroen: “Maar ik ben ook niet op de hoogte van elk sterk punt van elke leerling in mijn klas.” 

Hans: “Ik ben een organisator en een denker.” 

Hanneke: “Ik heb 15 jaar geleden of zo heb ik een middag hierover gehad.” 

Judith: “Globaal.” 

Saskia: “De dingen die je in de opleiding hebt geleerd.” 

Positieve uitspraken met betrekking tot werkvormen die een appèl doen op het gebruik van meervoudige 

intelligenties 

Jeroen: “Dat wedstrijdelement, Mindmap: door dingen op te schrijven hoef je het ook niet meer in je hoofd 

vast te houden.”  

Hans: “Een bepaalde methode een aantal stappen waarbij je een project opstart.” 

Hanneke: “Om met elkaar een oplossing te zoeken voor een gesteld probleem.” 

Judith: “Volgens een bepaald stramien te denken, om stapjes te nemen en ook om oor te hebben voor de 

ander.”  

Saskia: “Heel fijn want je kon het heel visueel maken.” 

Negatieve uitspraken met betrekking tot werkvormen die een appèl doen op het gebruik van meervoudige 

intelligenties 

Jeroen: “Wat voor mij sowieso lastig was, dat elke terminologie wel een bepaalde betekenis had.” 

Saskia: “Wat ik wel weet is dat ik direct dacht, bijvoorbeeld bij dat elfje, oh dit is niet zo mijn ding, daar 

kwam bij mij ook niks uit.” 

Figuur 3: uitspraken met betrekking tot meervoudige intelligenties en het gebruik van werkvormen die 

een appèl doen op meervoudige intelligenties 

 

De resultaten van de antwoorden op niveau 2 (leren). Dit betreft de resultaten van de gegeven 

antwoorden op visieverandering met betrekking tot meervoudige intelligenties naar aanleiding van de 

interventies. De resultaten tonen dat de visieverandering vaak voortkomt vanuit het besef dat men ook vanuit een 

ander perspectief kan kijken en handelen om opdrachten en uitleg in de les te benaderen (Hanafin, 2014) (Figuur 

4).  
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Jeroen: “Nu herken ik dat achteraf zeg maar, maar tijdens de opdracht zelf nog niet. Je kan natuurlijk ook 

zeggen; begin met een opdracht, een probleem, los hem op.” 

Hans: “Ik was alleen nog niet zo ver om het daadwerkelijk in mijn eigen lessen toe te passen.” 

Judith: “Nou eigenlijk was het meer een eyeopener van mezelf omdat ik soms te veel woorden gebruik en ook 

in de uitleg naar de kinderen toe.” 

Figuur 4: uitspraken met betrekking tot leren  

 

De resultaten van de antwoorden op niveau 3 (gedrag). Dit betreft de resultaten van de gegeven 

antwoorden op verandering van didactische werkvormen met betrekking tot meervoudige intelligenties. De 

resultaten tonen dat de leraren zich meer bewust zijn van de manier waarop hun lerenden leren. De leraren geven 

aan dat zij hierin bewustere keuzes maken om lerenden een kans te geven optimaal te kunnen presteren en zo een 

goed resultaat kunnen behalen (Abdi et al., 2013; McClellan & Conti, 2008). Daarnaast zijn de leraren zich ook 

bewust van hun eigen beperkingen in wat zij kunnen en hoe ze dat op zouden kunnen lossen. De beperkingen 

zijn niet altijd de eigen blinde vlek, het kan ook een tekort aan kunde en onderwijservaring zijn (Figuur 5). 

 

Uitspraken met betrekking tot veranderend gedrag 

Jeroen: “En de opdrachten is dat we soms meer kleine ontwerpwedstrijdjes er in gooien waarbij we door die 

ontwerpwedstrijd lerenden  weer laten motiveren en activeren om na te laten denken.” 

Judith: “Bijvoorbeeld een debatopdracht. Dat is een opdracht voor sommige kinderen dus heel erg lastig en 

vooral de kinderen die verbaal niet zo heel sterk zijn. En dan maak ik de opdracht altijd in twee delen.”  

Saskia: “Ik probeer mijn opdrachten niet alleen uit het boek te maken maar ook wat praktischer en wat kleiner 

te maken." 

Uitspraken met betrekking tot belemmeringen 

Jeroen: “Het is meer dat het een blinde vlek is. Ik zou ook niet weten of ze er wel behoefte aan hebben. Dan 

zou ik gewoon testen moeten doen.” 

Hans: “Ik heb er totaal geen ervaring in hoe je dat het dan in je lessen het beste aanpakt. Hoe pak je dat aan, 

als beginnend docent, rekening houden met meervoudige intelligenties?” 

Figuur 5: uitspraken met betrekking tot veranderend gedrag en belemmeringen  

 

De resultaten van de antwoorden op niveau 4 (resultaten). Dit betreft de resultaten van de gegeven 

antwoorden op uitwisseling in eigen onderwijspraktijk met betrekking tot meervoudige intelligenties. Uit de 

uitspraken van de leraren komen plezier en vreugde naar voren door de behaalde resultaten bij het gebruik van 

de verschillende werkvormen vanuit meervoudige intelligenties (Baş & Beyhan, 2010). Door de praktisch 

toepasbare opdrachten is het geleerde makkelijk verplaatsbaar en toepasbaar voor anderen (Figuur 6).  

 
Jeroen: “En ik heb meervoudige intelligenties aangekaart, dat verschillende lerenden  misschien een variant 

hebben om te leren. In ons ontwerp- en ontwikkelteam heb ik het ook toegepast, dus ik heb het eigenlijk in 2 

teams besproken en aangekaart” 

 Judith: “We hebben in het teamoverleg hebben we het elfje gebruikt. ….te veel woorden… terwijl je ze wel 

triggert met dat elfje.” 

Saskia: “We hebben het [sic] inderdaad op school neergelegd en heb ik het [sic] ook nog met mijn collega’s 

gedaan. En dat heeft inderdaad weer een stukje betere visie neergelegd.” 

 Figuur 6: uitspraken met betrekking tot resultaten in onderwijspraktijk 

 

De onderzoeker heeft de fragmenten van de leraren gecodeerd met behulp van de begrippen  

meervoudige intelligenties en didactische werkvormen die een appèl doen op meervoudige intelligenties. Tabel 2 

geeft aan hoeveel keer er positief, negatief dan wel neutraal op deze begrippen door de leraren wordt gescoord. 

De resultaten van Jeroen, Hanneke, Judith en Saskia laten minimale onderlinge verschillen zien. De scores van 

Jeroen en Saskia laten op zowel meervoudige intelligenties als op didactische werkvormen die een appèl doen op 

meervoudige intelligenties positieve uitschieters zien. Respondent Hans toont een afwijkend beeld met de andere 

leraren. De scores van Hans vertonen grote negatieve scores op meervoudige intelligenties als naar didactische 

werkvormen die een appèl doen op meervoudige intelligenties. De onderzoeker legt een relatie met de gedane 

uitspraken van Hans en deze scores op de begrippen. De onderzoeker verklaart deze negatieve score door het 

tekort aan onderwijservaring waardoor dit gebrek aan kennis en gebruik van meervoudige intelligenties zich 

manifesteert. 
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Tabel 2: resultaten van de gemeten scores uit de interviews met betrekking tot de kennis van meervoudige 

intelligenties en didactische werkvormen die een appèl doen op meervoudige intelligenties. 

 Jeroen Hans Hanneke Judith Saskia Totaal  

MI+ 37 8 19 21 27 112 

MI- 7 8 2 1 11 29 

MI+- 6 4 2 2 1 15 

Gebruik MI+ 23 9 22 16 27 97 

Gebruik MI- 4 4 5 0 5 18 

Gebruik MI+- 0 1 0 0 2 3 

  

Samenvattend: de geïnterviewde leraren gaven aan dat zij zelf een redelijke kennis hadden van 

meervoudige intelligenties maar ook dat zij de meervoudige intelligenties van hun lerenden moeilijk konden 

duiden. Soms gaven de antwoorden van leraren aan een wisselend beeld te zien. Jeroen gaf aan dat hij aan de ene 

kant niet zo op de hoogte was van meervoudige intelligenties van de lerenden terwijl hij aan de andere kant 

aangaf dat hij probleemgestuurde opdrachten aan de lerenden gaf om hen creatief te leren werken. Onderling 

gaven de leraren soms een zeer verdeeld beeld te zien. Zo gaven Jeroen, Judith en Saskia aan dat zij op school 

meervoudige intelligenties bespreekbaar hadden gemaakt of ermee hadden gewerkt terwijl Hans aangaf over niet 

veel onderwijservaring te beschikken en dat hij geen idee had hoe hij meervoudige intelligenties op dit moment 

zou moeten aanpakken.  

Conclusie en discussie  
 

 In deze paragraaf zal ingegaan worden op de conclusies van het onderzoek. Daarna volgt een discussie 

om af te sluiten met aanbevelingen aan BDF Advies. Vanuit de theorie is een relatie gelegd tussen meervoudige 

intelligenties en werkvormen die een appèl doen op meervoudige intelligenties binnen de onderwijspraktijk. De 

vragen die binnen dit onderzoek van belang waren, zijn empirisch getoetst binnen een didactische training van 

BDF Advies. Dit onderzoek is gestart met de onderzoeksvraag: In hoeverre kan een didactische training op 

basis van de uitgangspunten van MI (Gardner, 2011) leraren, handvatten aanreiken die nodig zijn om 

meervoudige intelligenties in hun eigen lessen toe te passen teneinde hiermee bij hun lerenden vaardigheden 

ontwikkelen die nodig zijn voor toekomstgericht onderwijs? 

1. Hebben de interventies vanuit meervoudige intelligenties bij de deelnemende leraren geleid tot 

een kennistoename van meervoudige intelligenties in het algemeen, zichzelf en van de lerenden?  

2. Hebben de interventies vanuit meervoudige intelligenties bij de deelnemende leraren geleid tot  

de intentie om werkvormen die een appèl doen op meervoudige intelligenties te gaan gebruiken in de eigen 

lessen? 

Het doel en uitgangspunt was om de leraren zelf met didactische werkvormen die een appèl doen op 

meervoudige intelligenties te laten kennismaken om hen hun eigen sterktes en zwaktes te laten ervaren en welke 

impact het gebruik hiervan op hun eigen leren heeft (Baş, 2008; Hanafin, 2014). Aan de resultaten van voor- en 

nameting en de vijf semi-gestructureerde interviews zijn tastbare collectieve resultaten te verbinden. Echter 

kunnen er geen harde uitspraken over gedaan worden, echter kunnen er wel richtinggevende antwoorden 

geformuleerd worden. 

De voor- en nameting laten zowel kleine positieve als een negatieve verschuivingen zien. De negatieve 

verschuivingen in de nameting hadden betrekking op de kennis omtrent meervoudige intelligenties. Aangezien er 

weinig gedetailleerde antwoorden op zijn gegeven is, geven deze resultaten de onderzoeker te weinig duiding om 

aan deze resultaten sluitende verklaringen te verbinden. Tijdens de semi-gestructureerde interviews is de leraren 

ook gevraagd in hoeverre ze op na het afronden van de training kennis hebben van meervoudige intelligenties. 

Jeroen verwoordde duidelijk het gemis aan informatie omtrent meervoudige intelligenties tijdens de training 

waardoor hij zelf de informatie heeft opgezocht. De onderzoeker is van mening dat de leraren informatie omtrent 

de theorie van meervoudige intelligenties tijdens de didactische training hebben gemist waardoor dit gemis zich 

vertaald heeft in een daling van kennis met betrekking tot meervoudige intelligenties. Deze veronderstelling sluit 

aan bij de bevindingen uit het actieonderzoek van Hanafin (2014) waarin de deelnemende leraren aangaven dat 

zij meer wilden weten over de theorie van meervoudige intelligenties, het maken van assessments en lesplannen. 

Dat de leraren in de nameting kritischer waren op hun kennis omtrent meervoudige intelligenties kan ook 

samenhangen met het feit dat de leraren tijdens de bijeenkomsten gewerkt hebben vanuit didactische 

werkvormen die een appèl doen op meervoudige intelligenties. Hierdoor hebben zij meervoudige intelligenties al 

werkend ervaren (Kagan & Kagan, 2004), waardoor zij hun eigen parate kennis omtrent meervoudige 

intelligenties, in de nameting ook eerder als een tekort hebben aangemerkt. De leraren zijn van onbewust 

onbekwaam nu bewust onbekwaam en zijn zichzelf daardoor lager gaan scoren. De resultaten van de voor- en 

nameting lieten ook een klein positief verschil zien in de nameting omtrent het gebruik van meervoudige 
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intelligenties. Met name de vragen het bekend zijn met meervoudige intelligenties tijdens een lessituatie en het 

van invloed zijn van eigen meervoudige intelligenties op het lesgedrag waren verantwoordelijk voor de kleine 

positieve verschuiving. Wanneer leraren zelf in aanraking komen met werkvormen die een appèl doen op 

meervoudige intelligenties, worden zij zich bewust van hun eigen lesaanpak en de consequenties van deze 

aanpak op de lerenden in hun klas (Hanafin, 2014). 
Uit de resultaten van de semi-gestructureerde interviews kwam een overwegend positief beeld naar 

voren en voelden de leraren zich aangesproken in hun meervoudige intelligenties. De resultaten van de 

verdiepende vragen van het semi-gestructureerde laten zien dat de leraren op de hoogte zijn van hun sterktes en 

zwaktes van hun meervoudige intelligenties en dat zij zich bewust zijn van hun eigen van leren. De resultaten 

laten ook zien dat leraren zich bewust worden van de sterktes en zwaktes van hun lerenden en hier in hun aanpak 

rekening mee proberen te houden. De resultaten laten ook zien dat leraren zich bewust worden van de sterktes en 

zwaktes van hun lerenden en hier in hun aanpak rekening mee proberen te houden. Iedere bijeenkomst vond 

plaats bij een innovatief bedrijf of school, er werd gewerkt  met activerende werkvormen en daarnaast waren de 

leraren in de werkprocessen elkaars gelijken. De contextrijke omgeving waarin het onderzoek heeft plaats 

gevonden en de manier van werken, sloten aan bij de voorwaarden die Gardner (2011) stelt voor onderwijs met 

meervoudige intelligenties. Uit resultaten van de uitspraken van de leraren blijkt dat zij vaker positief zijn over 

meervoudige intelligenties wanneer deze aansluiten bij hun eigen sterke meervoudige intelligenties. De 

resultaten laten ook zien dat wanneer de leraren zich geïnspireerd en aangesproken voelen door de opdrachten, 

dit enthousiasme delen en bespreken met collega’s en gezamenlijk met hen op zoek gaan naar toepassingen. 

Wanneer er meervoudige intelligenties binnen een lessituatie of onderwijspraktijk gebruikt wordt, levert dit een 

positieve bijdrage aan het enthousiasme en het leren van hun lerenden en henzelf. Het blijkt dat wanneer leraren 

in aanraking kwamen met lessen vanuit meervoudige intelligentie, zij zich meer bewust werden van hun eigen 

meervoudige intelligenties en welk effect dit had op het eigen lesgedrag (Hanafin, 2014). Uit de interviews met 

de leraren kwam sterk naar voren dat zij er zich van bewust waren dat een bewuste keuze in werkvormen het 

leren van hun lerenden kon stimuleren. In de uitspraken van de leraren was te lezen dat zij hierover met andere 

collega’s in gesprek gingen. Ook gaven ze aan speciale opdrachten ontwikkeld te hebben voor de lerenden 

waarna zij een groot plezier in leren bij de lerenden bespeurden. Dit sluit aan bij het onderzoek van Baş en 

Beyan ( 2010) die aantonen dat lerenden die met meervoudige intelligenties les hadden gehad, meer plezier 

hadden tijdens het leren en hun eigen leren specifiek konden benoemen. Zoals Saskia haar ervaring omschreef: 

“het motiveert hen heel erg om met de toetsvragen bezig te zijn”. Wanneer de meervoudige intelligenties niet 

aansluiten bij de leraren vertonen zij gedrag van zich terugtrekken en zich niet betrokken voelen. Aan de 

uitspraak als “ik zag het niet zozeer gekoppeld aan die cursus” valt te concluderen dat specifieke meervoudige 

intelligenties deze leraar niet hadden uitgedaagd een betekenisvolle verbinding met omgeving en eigen interesse 

aan te gaan (Abdi et al., 2013). Dit is een vergelijkbaar gedrag wat lerenden vertonen wanneer zij zich niet 

uitgedaagd voelen in hun sterktes (Hanafin, 2014).  

De resultaten van de gemeten scores uit de semi-gestructureerde interviews met betrekking tot de kennis 

van meervoudige intelligenties en didactische werkvormen die een appèl doen op meervoudige intelligenties 

lieten grote verschillen zien. Met name Hans scoorde laag op zowel kennis als op het gebruik van meervoudige 

intelligenties. De onderzoeker meent dat weinig onderwijservaring hier ook mede debet aan geweest kan zijn 

geweest. Zoals Hans dat zelf ook aangaf: “Hoe pak je dat aan als beginnend docent rekening houden met 

meervoudige intelligenties?”. De onderzoeker legt ook een verband tussen aanwezigheid en het werken vanuit 

meervoudige intelligenties tijdens de didactische training en daarmee het kunnen toepassen van meervoudige 

intelligenties op de werkplek. Van de vijf bijeenkomsten is Hans de eerste twee keer aanwezig geweest dit in 

tegenstelling tot Saskia die alle bijeenkomsten is geweest. Saskia gaf in haar antwoorden ook aan niet goed op de 

hoogte te zijn van meervoudige intelligenties: “De dingen die je in de opleiding hebt geleerd. Ik onthoud die 

namen niet echt”. Doordat Saskia meer aanwezig was, heeft zij door tijdens de bijeenkomsten te werken vanuit 

meervoudige intelligenties, meervoudige intelligenties ‘gematcht’, ‘gestretcht’ en ‘gevierd’ (Kagan & Kagan, 

2004) en betekenisvolle opdrachten meegenomen om deze met haar collega’s te overleggen. Saskia: “We hebben 

hem [sic] inderdaad op school neergelegd en heb ik het [sic] ook nog met mijn collega’s gedaan”. Het is 

opmerkelijk dat Hanneke lager scoort op kennis van meervoudige intelligenties en op het gebruik van 

meervoudige intelligenties. dan Saskia en Jeroen. Vooral omdat zij aangeeft dat zij vijftien jaar geleden een 

scholing in meervoudige intelligenties heeft gehad en dat zij regelmatig een testje doet met haar lerenden . Uit 

deze resultaten maakt de onderzoeker op dat leraren zich meer in de literatuur over meervoudige intelligenties 

zouden moeten verdiepen en het bijzondere effect die meervoudige intelligenties hebben op lerenden (Abdi et 

al., 2013). Alleen dan kunnen de leraren keuzes maken in didactische werkvormen die een appèl kunnen doen op 

de meervoudige intelligenties van hun lerenden (Griggs et al., 2009; McFarlane, 2011). Daarom is het nodig dat 

leraren scholing krijgen in het ontwerpen van curricula vanuit meervoudige intelligenties met authentieke en 

boeiende leerervaringen (Abdi et al., 2013).  

De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot onderstaande aanbevelingen voor BDF Advies. 

Aanbeveling 1. 
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De manier van werken van BDF Advies waarin uitgegaan wordt vanuit het leren vanuit experimenteren 

en doen, sluit aan bij de manier van meervoudige intelligenties (Gardner, 2011). Uit de uitspraken van de leraren 

blijkt ook dat er een behoefte is aan extra informatie over hoe te werken met meervoudige intelligenties en wat 

het precies inhoudt om te werken vanuit meervoudige intelligenties. Uit het onderzoek blijkt dat specifieke 

scholing in meervoudige intelligenties noodzakelijk is voor leraren om deze theorie te leren doorgronden 

(Hanafin, 2014). Willen de leraren onderwijsactiviteiten, onderwijsmaterialen en instructiestrategieën leren 

hanteren dan is het voor hen noodzakelijk hiermee vertrouwd te laten worden tijdens scholing in een contextrijke 

omgeving waarin gewerkt wordt aan levensechte projecten. Daarbij is het noodzakelijk dat zij in de scholing 

elkaars ‘peers’ zijn en elkaar helpen, elkaar stimuleren en elkaar feedback geven om meervoudige intelligenties 

te leven in plaats van te leren ( Kagan & Kagan, 2004). 

Aanbeveling 2. 

  Wanneer de leraren willen dat alle lerenden in hun klas uitgedaagd worden en vanuit hun ‘sterktes’ 

kunnen werken en hun ‘zwaktes’ kunnen verbeteren, is het noodzakelijk dat de leraren de meervoudige 

intelligenties van hun lerenden leren kennen. Daarom is het raadzaam om bij aanvang van het nieuwe schooljaar 

een meervoudige-intelligentieprofiel van iedere lerende te hebben. Daarnaast is het ook raadzaam voor de leraar 

zelf ook een  meervoudige intelligentietest te maken om te weten waar eigen ‘sterktes’en ‘zwaktes’. Dit geeft de 

leraar inzicht in eigen leervoorkeuren en hiermee samenhangend de keuze van didactische werkvormen. Door dit 

verkregen inzicht kan de leraar beter inspelen op individueel leren van lerenden en hen hiermee zelf 

verantwoordelijk maken voor hun eigen leren wat zorgt voor een positief zelfbeeld van de lerende (Abdi et al., 

2013). 

Aanbeveling 3.  

 Wanneer binnen een didactische training leraren leren wat er nodig is om een nieuw onderwijsconcept 

binnen de eigen school te implementeren, is het raadzaam om binnen dit nieuwe onderwijsconcept de lerende 

centraal te zetten in plaats van de lesstof. Te vaak wordt enkel gekeken naar eindtermen die behaald moeten 

worden. Doordat het onderwijs op die eindtermen moet aansluiten, wordt vaak uit het oog verloren hoe de 

lerenden de beste resultaten zouden kunnen bereiken. Onderwijs past dan bij de eindtermen, maar past niet altijd 

bij de lerenden (Gardner, 2011). Wil men dit veranderen, dan zal er in eerste instantie uitgegaan moet worden 

van: 'Wie=Lerende'. Met andere woorden: voor wie wordt het lesmateriaal, de assessments, het portfolio 

gemaakt? Wie zijn deze lerenden en hoe leren deze lerenden? Waar zitten hun sterktes en waar zitten hun 

zwaktes? Pas wanneer dit uitgekristalliseerd is, komt het: 'Hoe=Leerstrategieën'. Met andere woorden hoe 

komen de lerenden met hun ‘sterktes’ en hun ‘zwaktes’ tot een goed eindresultaat. Dan is het belangrijk dat de 

leraren over strategieën beschikken. Hoe moeten de leraren met deze sterktes en zwaktes omgaan? Welke 

onderwijsstrategieën passen hier het beste bij om de lerenden zelfstandig taken te laten verrichten waarin zij hun 

talenten tot uitdrukking kunnen laten komen. Dit is het punt waarin de leraar zich nog verder moet verdiepen. 

Welke aanpak is de beste voor die voor desbetreffende lerende zou kunnen werken. Vaak wordt dit stadium 

overgeslagen en gaat men direct door met het ontwerpen van het lesmateriaal. Wanneer voorgaande stappen zijn 

afgerond, komt het 'Wat=Lesstof/materiaal'. Wanneer men weet hoe de lerenden leren en wat de beste aanpak 

voor hen kan zijn, dan pas kan men authentieke  leerplannen, lesplannen en projecten gaan ontwikkelen. Bij deze 

stappen is het belangrijk dat de leraren gerichte sturing en ondersteuning krijgen om het concept van 

meervoudige intelligenties te leren en in de praktijk te laten werken (Hanafin, 2014). 

Beperkingen. 

De eerste beperking waarmee in dit onderzoek rekening gehouden dient te worden, is de tijdspanne van 

vijf maanden waarin het onderzoek gedaan is. In de periode tussen de voor- en nameting hebben tal van factoren 

van invloed kunnen zijn op deze resultaten. Eén van de factoren was dat het een kleine onderzoeksgroep (N=9) 

betrof. Ook het feit dat er slechts eens per maand een bijeenkomst was, had invloed op de continuïteit van het 

onderzoeksproces. Ook een van de factoren waarmee rekening gehouden dient te worden, is dat niet bij iedere 

bijeenkomst de gehele onderzoeksgroep compleet was. Dit werd vooral zichtbaar binnen de interviewgroep; 

hiervan waren niet alle respondenten bij alle bijeenkomsten aanwezig geweest. De onderzoeker heeft dit 

ondervangen door een verdeling van drie respondenten per bijeenkomst te maken. Een inzet van twee groepen 

zou deze factoren hebben kunnen reduceren, waardoor er uiteindelijk meer gegevens verzameld zouden kunnen 

worden. 

Een andere factor die ook als beperking van dit onderzoek aangemerkt kan worden, is dat de 

onderzoeker zelf de interventies heeft verzorgd. Hierdoor zal dit onderzoek niet helemaal vrij zijn van 

testgedrag. Om dit in een vervolgonderzoek te voorkomen, is het beter zowel de lessen als de interventies door 

één trainer te laten uitvoeren. 

 Een belemmerende factor binnen het onderzoek was de routing in de waardering van de meervoudige 

intelligentietest van McClellan en Conti (2008). Deze test had een andere routing in waardering dan wat de 

onderzoeksgroep gewend was. Dit maakte dat onderzoeker erg alert moest zijn of het meest belangrijke item wel 

met een 1 was gewaardeerd in plaats met de vaak veronderstelde 9. Om dit in een vervolgonderzoek te 

voorkomen, is het beter om vooraf deze waardering van de test om te draaien. 
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 Het voordeel van een kleine groep is dat meer dan 50% van de onderzoeksgroep heeft meegewerkt aan 

de interviews. Daarnaast maakt de triangulatie van de onderzoeksmethoden en de daarmee verkregen data dit 

onderzoek steviger (Saunders et al., 2011). De groep leraren die aan dit onderzoek mee hebben gedaan, bestond 

uit leraren die positief tegenover onderwijsvernieuwing staan. Zij waren allen bezig met implementatie van een 

nieuw onderwijsconcept en hiermee hangt samen dat zij allen zeer geïnteresseerd waren in het ontwerpen van 

betekenisvol en authentiek lesmateriaal voor hun lerenden. Dat maakte dat deze onderzoeksgroep een zeer 

kritische onderzoeksgroep was met betrekking tot aangeboden inhoud, didactiek en materiaal. Het feit dat BDF 

Advies voor haar bijeenkomsten steeds een innovatief bedrijf of een school koos en dat het in de opdrachten 

uitgaat van authentieke opdrachten, maakte dit een positief uitgangspunt voor het onderzoek naar meervoudige 

intelligenties binnen een didactische training (Gardner 2011).  

Discussie 

In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre didactische werkvormen die een appèl doen op meervoudige 

intelligenties binnen een didactische training leraren handvatten kunnen aanleveren. In het voorgezet onderwijs 

werken en leren mensen samen om innovatief onderwijs te ontwikkelen om lerenden voor te bereiden op een 

leven lang leren. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt dat alle lerenden een kans dienen te 

krijgen om hun eigen kunnen te ontwikkelen om hen toe te rusten met vaardigheden voor de toekomst 

(Bussemaker, 2014). BDF Advies richt zich op leren van leraren binnen en buiten de organisatie en sluit hierbij 

aan bij de huidige belangstelling voor het leren in relatie tot de echte praktijk. Door trainingen te organiseren bij 

innovatieve bedrijven komen de leraren in contact met de verschillende werkvelden die vaak anders zijn dan de 

onderwijspraktijken waarin de leraren werkzaam zijn. Op deze manier maken de leraren kennis wat de bedrijven 

tot nu toe in samenwerking met het onderwijs hebben ontwikkeld. Deze ontmoetingen tussen werkveld en 

onderwijs bieden tevens een gelegenheid om in gesprek te gaan over mogelijke samenwerkingsverbanden. Deze 

uitwisseling is voor beide partijen interessant. De leraren ervaren dat issues als innovatie in combinatie tot 

markpositie, voor de bedrijven een grote en belangrijke rol spelen. Deze issues maken dat de bedrijven snel 

moeten inspelen op de veranderingen die in de economie plaatsvinden. Dit inspelen om de veranderende 

economie en deze innovatiekracht wordt ook van het onderwijs verwacht. Voor bedrijven is samenwerking met 

onderwijs relevant omdat de lerenden van nu de werknemers van de toekomst zijn. Volgens Gardner (2011; 

2013) wordt de meeste expertise verworven wanneer er wordt uitgegaan van opdrachten voor een opdrachtgever, 

samenwerken, oog hebben voor de inbreng van anderen. Maar ook dat men leert omgaan met verschillende 

meningen en gezamenlijk ideeën ontwikkeld hoe het werk dient te gebeuren. Deze uitgangspunten van Gardner 

passen binnen de huidige visie op leren en zijn daarmee relevant voor het huidige onderwijs. 

Mogelijk vervolgonderzoek  

Dit onderzoek levert naast resultaten ook vragen op. Ten eerste: leidt meer kennis van  meervoudige 

intelligenties bij leraren ook tot meer gebruik van meervoudige intelligenties in de klas? En ten tweede: kan de 

didactiek vanuit meervoudige intelligenties er in slagen lerenden meetbaar beter voor te bereiden op een leven 

lang leren in een veranderende samenleving. Dit vraagt om een uitgebreider longitudinaal onderzoek met 

gebruikmaking van een grotere groep respondenten en een controlegroep. 
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Bijlage 1 

 

Acht manieren van lesgeven4 

Intelligenties Onderwijs Activiteiten Onderwijs Materialen Instructie Strategieën 

Verbaal-

Linguïstisch 

Lezingen, discussies, 

woordspelletjes, 

storytelling, gezamenlijk 

lezen, dagboek schrijven 

Boeken, tape recorders, 

tekstverwerkers, stempelsets, 

luisterboeken 

Lees erover,  schrijf 

erover, praat erover, luister 

Logisch-

Mathematisch 

Hersenkrakers, problemen 

oplossen, 

wetenschappelijke 

experimenten, getalspellen, 

hoofdrekenen, kritisch 

denken 

Rekenmachines, wiskundige 

manipulatiematerialen, 

wetenschap apparatuur, 

wiskundige spelletjes 

 

Kwantificeer het, denk er 

kritisch over na, zet in een 

logisch kader, 

experimenteer ermee 

 

Visueel - 

Ruimtelijk 

Visuele presentaties, kunst 

activiteiten, verbeelding 

spelletjes mind-mapping, 

metaforen, visualisatie 

Grafieken, kaarten, video's, 

LEGO sets, kunstmaterialen, 

optische illusies, camera, 

fotobibliotheek 

 

Zie het, teken het 

visualiseer het, kleur het, 

maak een mind-map 

 

Body-

Kinesthetisch 

Praktisch leren, drama, 

dans, sporten waarvan 

geleerd kan worden, 

tactiele activiteiten, 

ontspanningsoefeningen 

Bouwmaterialen, klei, 

sportartikelen, 

manipulatiematerialen, tactiele 

leermiddelen 

 

Bouw het, beeld het uit, 

raak het aan, krijg een 

goed gevoel erbij, dans het 

uit 

 

Muzikaal- 

Ritmisch 

Ritmische-leren, rappen, 

met behulp van lerende 

liedjes leren 

Bandrecorders, muziekcollectie, 

muziekinstrumenten 

Zing het, rap het, luister 

ernaar 

Interpersoonlijk Coöperatief leren, peer 

tutoring, simulaties, 

maatschappelijke 

betrokkenheid, sociaal 

samenzijn 

Bordspelletjes, feestartikelen, 

attributen voor rollenspellen 

 

Leer het, werk samen aan, 

communiceer respectvol 

met elkaar 

 

Intrapersoonlijk Individuele instructie, 

zelfstudie, studie opties, 

bouwen aan eigenwaarde 

Zelf controleren van materialen, 

tijdschriften, materialen voor 

projecten 

Verbind het aan je 

persoonlijke leven, maak 

hierop keuzes, reflecteer 

erop 

Naturalistisch Natuurstudie, ecologisch 

bewustzijn, verzorging van 

dieren 

Planten, dieren, natuurlijk 

gereedschap, tuingereedschap 

Verbind het aan levende 

wezens en 

natuurverschijnselen 

De recentelijk toegevoegde existentiële intelligentie is nog niet opgenomen in deze figuur. 

  

 
4 Eight ways of learning and teaching van Thomas Armstrong (2000).   
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Bijlage 2A 

Vragen met betrekking tot meervoudige intelligenties 0- en nameting 

 
Leeftijd: 

Man/vrouw 

Opleiding: 

Vak: 

Jaren werkzaam in onderwijs: 

 
 

 Heel 
veel  

Veel  Een 
beetje   

Niet  

1. In hoeverre bent u bekend met meervoudige intelligenties? 

 

    

       2a.   In hoeverre bent u bekend met uw eigen meervoudige  

               intelligenties? 

     

       2b.   Zo ja, welke zijn dat ? 

 

 

   

 

 Heel 

veel  

Veel  Een 

beetje   

Niet  

3a.   In hoeverre bent u bekend met meervoudige intelligenties tijdens een  

        lessituatie? 

 

 

   

       3b.   Zo ja, welke zijn dat? 

 

 

 

 Heel 

veel  

Veel  Een 

beetje   

Niet  

       4a.   In hoeverre gebruikt u zelf meervoudige intelligenties tijdens uw  

               lessituaties? 

    

       4b.   Zo ja, welke zijn dat? 

 

 

 

 Heel 
veel  

Veel  Een 
beetje   

Niet  

       5a.   In hoeverre kunnen meervoudige intelligenties tijdens een  

               lessituatie van invloed zijn op de resultaten van uw lerenden ? 

    

       5b.   Toelichting  

 

 

  

 Heel 

veel  

Veel  Een 

beetje   

Niet  

        6a.  In hoeverre hebben uw eigen meervoudige intelligenties invloed  

               op uw lesgedrag? 

    

        6b.  Toelichting. 
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Bijlage 2B 

Meervoudige Intelligenties Test  

 

Aanwijzing: 

Mensen verschillen in hun manieren van leren en weten. 

Deze verschillen worden meervoudige intelligenties genoemd. Hieronder is een lijst van 

27 items in 3 sets die betrekking hebben op elk type van de Meervoudige Intelligentie. 

Sommigen  van deze items zullen  van toepassing zijn op de manier waarop u wilt leren en anderen niet. 

Rangschikking:  

Er zijn negen items in elke groep. Voor elk van de drie  

groepen rangschikt u de items op basis van hoe ze voor u van toepassing zijn.  

Zet een 1 naast het item dat het meest op u van toepassing is; zet een 2 

 naast het item dat in tweede instantie op u van toepassing is en zo verder;  

het item  dat het minst op u van toepassing is, nummert u als 9.  

Doe dit voor elk item tot u elk item genummerd heeft van 1 tot 9. 

In iedere groep mag u elk nummer slechts één keer gebruiken. 

 

Groep 1  Plaats elk van de volgende negen items 1-9 

 1. Ik heb een actieve levensstijl. 

 2. Meditatieoefeningen zijn de moeite waard. 

 3. Ik ben een 'team player'. 

 4. Sociale-rechtvaardigheidskwesties gaan mij aan.  

 5. Structuur helpt me succesvol te zijn. 

 6. Ik geniet van vele soorten muziek. 

 7. Ik werk mee aan hergebruik van afval.   

 8. Vreemde talen interesseren me. 

 9. Ik vind het leuk om driedimensionale puzzels te maken. 

  

Groep 2  Plaats elk van de volgende negen items 1-9 

 10. Ik geniet van buitenspelen / outdoor games. 

 11. Vragen over de zin van het leven zijn  belangrijk voor mij. 

 12. Ik leer het best in interactie met anderen. 

 13. Sociale kwesties en rechtvaardigheid gaan mij aan. 

 14. Ik raak snel gefrustreerd van ongeorganiseerde mensen. 

 15. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het bespelen van een muziekinstrument . 

 16. Dieren zijn belangrijk in mijn leven. 

 17. Ik schrijf voor mijn plezier. 

 18. Ik kan beelden in mijn geheugen oproepen.  

  

Groep 3  Plaats elk van de volgende negen items 1-9 

 19. Ik houd ervan om met gereedschap te werken. 

 20. Ik geniet van discussies over het leven. 

 21. Zaken zoals buitenschoolse activiteiten en clubs zijn leuk. 

 22. Ik leer het best als ik een emotionele verbondenheid heb met het onderwerp. 

 23. Stap-voor-stap aanwijzingen zijn een grote hulp. 

 24. Het herinneren van songteksten is gemakkelijk voor mij. 

 25. Wandelen is voor mij een plezierige activiteit. 

 26. Vreemde talen interesseren me. 

 27. Ik kan ideeën voorstellen in mijn gedachten. 

 

(McClellan, J. A., & Conti, G. J., 2008) 
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Bijlage 2C 

Leidraad voor interviewvragen naar aanleiding van interventies tijdens de didactische training BDF 

Advies. 

Bijeenkomst 1: projectonderwijs: opdracht formuleren en deelopdrachten - MI→ Mindmap 

Bijeenkomst 2: cursus schrijven : lessenserie uitwerken - MI→ spaghettibrug 

Bijeenkomst 3: onderwijsprogramma samenstellen m.b.v. matrix - MI → waardenbepaling ( visie) 

Bijeenkomst 4: begeleiden en beoordelen projectonderwijs. Hoe start je een werksessie. - MI →Elfje en 

presentatie 

Bijeenkomst 5: Portfolio/LOB. Functie porfolio en gebruik Wordpress. - MI→ Moodbard n.a.v. voorwerp Wie 

ben jij op pc of met verf. 

 

Niveau 1 – reactie5 

1. Inzoomen op de bijeenkomsten waarbij de leraar aanwezig was.  

• Waardoor werd je geactiveerd en waarom? 

• Waardoor werd je niet geactiveerd en waarom? 

• Herken je je eigen MI? 

• Herken je een voorkeur in eigen gebruikte didactische werkvormen in de klas? 

 

Niveau 2 – leren  

2. Eigen visie MI 

• Is de kennis omtrent MI veranderd na didactische training? 

• Is de kennis omtrent MI intelligenties van Lerenden  veranderd na didactische training? 

• Houd je meer rekening met de MI van je lerenden ? 

 

Niveau 3 - gedrag  

3. Verandering in aanpak m.b.t. MI? 

• Had je voorafgaand aan de didactische training kennis van M.I. 

• Is de kennis omtrent het gebruik van MI werkvormen veranderd? 

• Is de toepassing omtrent het gebruik van MI werkvormen veranderd? 

• Wat pas je dan anders toe? 

 

Niveau 4 - de resultaten 

4. Uitwisseling MI naar collega’s ? 

• Vind er een uitwisseling op school plaats tussen jou en jouw collega’s? 

 

5. Heb je nog een opmerking wat ik vergeten ben en wat je wilt delen? 

 

 

 
5 Vragen opgesteld volgens het model van de vier niveaus van evalueren van Kirkpatrick (2008). 
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Bijlage 3  

Draaiboeken M-Tech didactische training 

 

Bijeenkomst 1: 12 oktober 2015 

Onderwerp Bijeenkomst: projectopdracht → Mindmap/brainstorm 

Centraal: Logisch mathematische intelligentie en interpersoonlijke intelligentie. 

Daarnaast: verbaal linguïstische intelligentie 

Logisch mathematische intelligentie 

Denken in systemen, graag redeneren en analyseren. Het vermogen om logische verbanden en onderliggende 

principes te begrijpen en om makkelijk met (abstracte) getallen en hoeveelheden te werken. Mensen bij wie 

dit gebied goed is ontwikkeld, denken beredenerend en zijn vaak kritisch. 

Interpersoonlijke intelligentie 

Denken door na te gaan wat de ander ervan vindt, als het ware rekening houdend met de ander. Gemakkelijk 

omgaan met anderen. Het vermogen om anderen aan te voelen, te begrijpen, te begeleiden, te leiden en te 

manipuleren. Mensen die interpersoonlijk intelligent zijn, denken door met anderen te praten over hun 

gedachten. Wanneer ze dat niet doen, denken ze minder diep. Deze mensen hebben een voorkeur voor 

samenwerken en kunnen dat meestal ook goed. 

Doelen en toepassing van meervoudige intelligenties: 

• De leraren brainstormen individueel en reageren op elkaar met behulp van een mindmap 

• De leraren overleggen met elkaar en maken een keuze in projectkeuze. 

 

Materiaal:  

• A-4 papier 

13.30 -13.35 uur Oriëntatiefase 

Vandaag staat het onderwerp in het teken van  

projectonderwijs professionele stijl en het formuleren van opdrachten en 

deelopdrachten. 

Bij de opdracht is het van belang dat aangegeven wordt: 

• Wie is de opdrachtgever 

• Wat gaat de leerling daar doen? 

• Welke beroepsproduct gaat de leerling maken  

• Aan welke criteria moet het product voldoen? 

 

 Opdracht: Mindmap/ brainstorm 

1. Maak een groepje van vier. 

2. Iedereen krijgt een A4-tje. 

3. Kies een bedrijf waarmee je zou willen werken. 

4. Teken op het vel papier een kruis met middenin een vak het 

bedrijf. 

        

 

 

 

 

     

5. Schrijf  of teken in één van de vakken jouw ideeën, geen 

opdrachten alleen maar ideeën. 

6. Na vijf minuten geef je jouw vel aan de linker buurman/vrouw 

en jij krijgt het A4-tje van je rechter buurman/vrouw. 

7. Lees wat er al staat in de vakken en laat je hierdoor inspireren 

en schrijf/teken jouw ideeën in een nieuw vak. 

8. Na vijf minuten draai je weer door. Net zolang totdat je jouw 

vel papier weer terugkrijgt. Lees wat er op staat en laat je 

inspireren door deze ideeën. 

9. Maak van deze ideeën een nieuw idee en zet dat midden in bij 

Uitvoering 

door José 

Theunesen 
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de naam van het bedrijf. 

10. Bespreek met het groepje alle uiteindelijke ideeën en kies een 

idee wat je in de hierop volgende opdracht als school/groep 

gaat beschrijven. 

 

13.35-14.00 uur Uitvoeringsfase: 

In groepjes werken aan de opdracht. 

Ieder vijf minuten wordt er een signaal gegeven om de A4-tjes te 

wisselen. 

De  laatste 10 minuten ideeën bespreken en komen tot een gezamenlijk 

projectidee. 

 

Per school 

14.00 -14.10 uur 

 

 

  

Terugkoppelingsfase 

Nabespreking/Evaluatie:  

• Hoe heeft men de opdracht ervaren met betrekking tot 

samenwerking per school. 

 

Met betrekking tot opzet van de mindmap/brainstorm opdracht. 

• Wat is als positief ervaren. 

• Waar zaten de moeilijkheden 

• Hoe waarderen zij deze manier van werken. 

• Hoe waarderen zij het uiteindelijke eindproduct 

José 

Theunesen 

 

 

Bijeenkomst 2: Dinsdag 10 november 2015 

Onderwerp Bijeenkomst: cursus/training → Spaghettibrug 

 

Centraal: lichamelijk kinetische intelligentie en visueel ruimtelijke intelligentie  

Daarnaast: interpersoonlijke en  linguïstische intelligenties 

 

Visueel ruimtelijke intelligentie 

Men denkt in beelden en voorstellingen. Het vermogen om situaties en problemen voor je te zien en er op die 

manier mee te werken. Mensen met een goed ontwikkeld visueel-ruimtelijk intelligentie denken in beelden. Ze 

maken vaak kleine tekeningetjes wanneer ze zich langere tijd op gesproken tekst moeten concentreren. 

Lichamelijk kinesthetische intelligentie 

Denken in bewegingen, door te voelen. Het vermogen om (delen van) het lichaam te gebruiken om een 

probleem op te lossen, iets uit te drukken of iets te maken. Mensen die dit gebied goed hebben ontwikkeld, 

begrijpen iets door het te doen. Sommigen gebruiken daarbij het liefste hun hele lichaam, anderen voornamelijk 

hun handen. Deze mensen hebben vaak beweging nodig om zich goed te kunnen concentreren. 

 

Doelen en toepassing van meervoudige intelligenties: 

• De leraren werken in groepen samen aan het maken van een spaghettibrug die 40 cm. kan overbruggen.  

• De leraren communiceren met elkaar met betrekking tot de te volgen stappen in het realiseren van de brug 

• De leraren reflecteren aan de hand van evaluatievragen op de opdracht. 

 

Materiaal:  

• spaghetti 

• lijmpistool 

• crêpetape 

• werkblad 

13.30 -13.35 uur Oriëntatiefase: 

Deze opdracht is het best in drie- tot viertallen uit te voeren. 

Maak van spaghetti de meest fantastische constructie om een 

spaghettibrug bouwen.  

Behalve sterk moet de brug ook groot zijn. De brug moet minstens een 

lengte van 40 cm kunnen overbruggen. Het groepje dat de grootste 

overbrugging kan maken is de winnaar.   

In totaal heb je 10 tot 15 minuten de tijd om de brug te bouwen. 

Uitvoering 

door José 

Theunesen 

13.35-13.50 uur Uitvoerfase Per school 
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Werken in de groepen aan de spaghettibrug. 

13.50 -14.10 uur 

 

 

  

Terugkoppelingsfase: 

Nabespreking/Evaluatie:  

Tijdens de evaluatie veel aandacht besteden aan de overdracht van het 

geleerde. Dus in welke mate de verworven vaardigheden en kennis 

toegepast kan worden in de eigen lessituatie. En evalueren in welke 

mate de leeractiviteit bijdraagt tot een prestatieverbetering van de 

lerenden . 

Richtinggevende evaluatievragen: 

• Hoe is de opdracht ervaren? 

• Hoe is er samengewerkt? 

• Zijn er afspraken gemaakt?  

• Hoe was de taakverdeling? 

• Wat is het nut van zo’n opdracht? 

• Wat wordt met deze opdracht aangesproken? (Denk hierbij aan 

de meervoudige intelligenties.) 

• Herkennen de deelnemende leraren dat er gebruik is gemaakt 

van verschillende meervoudige intelligenties? 

• Transfer: Is een soortgelijke opdracht met meervoudige 

intelligenties geschikt voor de lessituatie? 

• Welke soortgelijke opdracht kunnen de leraren bedenken?. 

José 

Theunesen 

 

 

 

 

 

  

14.10  Afsluiting opdracht  

 

 

Bijeenkomst 3: Woensdag 9 december 2015 

Onderwerp Bijeenkomst: Ontwerpen vak leerplan en invoeringsplan → Waardenbepaling 

 

Centraal: Existentiële intelligentie  

Daarnaast: intra- en interpersoonlijke en  linguïstische intelligenties 

 

Existentiële intelligentie 

Dit is een capaciteit of vermogen om na te denken over filosofische en conceptuele onderwerpen met betrekking 

tot het bestaan. Mensen met de intelligentie verdiepen zich in filosofische vragen en zijn  geïnteresseerd in 

vraagstukken over het bestaan, stellen  kritische vragen over allerlei zaken, zijn geïnteresseerd in de kosmos, en 

zijn vaak geïnteresseerd in kunst.  

 

Doelen en toepassing van meervoudige intelligenties: 

• De leraren benoemen de waarden die voor hen belangrijkrijk zijn. 

• De leraren verbinden de waarden in hun vak leerplan.  

• De leraren reflecteren in onderwijsleergesprek op de opdracht. 

 

Materiaal:  

• Waarden 

• Flappen 

13.00 -13.30 uur Ontvangst en welkom  

 

Uitvoering 

Carla van den 

Brandt 

13.30-13.35 uur Oriëntatiefase 

Uitleg Opdracht Waardenbepaling  

 

Uitvoering 

José 

Theunesen 

13.35-13.50 uur 

 

 

 

 

 

Uitvoeringsfase 1  

Werk bij deze opdracht in groepen per school  

1. Kies per groep de 7 waarden uit die jullie belangrijk vinden en 

vanwaar uit jullie willen werken. Deze waarden geven het gezicht 

van de leerlijn. De waarden vind je bijgevoegd aan dit draaiboek. 

 

Per school 
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13.50-14.10 uur 

Uitvoeringsfase 2  

2. Schrijf elke waarde op een flap en beschrijf onder elke waarden in 

steekwoorden wat jullie hier bij M-Tech onder verstaan. Denk 

hierbij aan: 

- 21st century skills/mediawijsheid 

- Vormgeving/ technologie 

- Talentontwikkeling 

- Activerende didactiek 

- Beroeps oriënterend  

 

 

 

Per school 

14.10-14.20 uur   Terugkoppelingsfase  

Opdracht plenair bespreken. Dit is tevens ook uitleg naar de volgende 

opdracht toe, waarin het maken van een matrix centraal staat. Hierin 

wordt er gewerkt van uit de uitgekozen en uitgewerkte waarden uit 

opdracht 1 en 2. 

 

 

 

14.20 uur Matrix maken met behulp van matrixkaarten – vanuit je visie (en niet 

vanuit bijvoorbeeld al een bestaand vak)!  

 

Een competentiematrix dient als inspiratiebron voor projectopdrachten. 

- Wij vinden projectopdrachten belangrijk;  

- daar leren lerenden  → Professionele vaardigheden 

- en oriënteren ze zich op beroepenvelden (als je opdrachten 

ontleent aan het bedrijfsleven) 

- Nu oefening; straks, bij het invullen van het leerplanschema, 

jullie keuze of je je lerenden  projectopdrachten laat doen 

(afhankelijk van visie en mogelijkheden/uren van je school) 

 

Uitvoering 

door Carla 

van den 

Brandt 

 

 

Bijeenkomst 4: 14 januari 2016 

Onderwerp Bijeenkomst: Begeleiden & Beoordelen Projectonderwijs → Openingstekst project 

 

Centraal: muzikaal-ritmische intelligentie en verbaal linguïstische intelligentie  

Daarnaast ook: intra- en interpersoonlijke intelligenties 

 

Muzikaal-Ritmische intelligentie 

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

Kenmerken en signalen van muzikaal-ritmische kwaliteiten: 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. Vaak 

gebruiken ze ezelsbruggetjes en rijmpjes om dingen te onthouden. Ze kunnen boeiend vertellen. Ze reageren op 

muziek, maar ook sterk op geluiden. 

Werkvormen met muziek zijn in de opleidingspraktijk belangrijk om deelnemers met een talent voor ritme, muziek en 

geluid tegemoet te komen. Deelnemers met een hoge muzikaal-ritmische intelligentie kunnen via ritme of rijm de 

leerstof beter onthouden. Het maken van gedichten, limericks etc. is naast gewenste taalvaardigheid motiverend 

vanwege rijm en ritme. 

Verbaal linguïstische intelligentie 

Denken in woorden en begrippen. Het gaat om de capaciteit om taal te gebruiken om je uit te drukken en om anderen 

te begrijpen en te overtuigen. Mensen met taalkundige intelligentie denken in woorden. Zij zijn dan ook in staat om 

iets te begrijpen dat alleen in woorden wordt overgebracht. 

 

Doelen en toepassing van meervoudige intelligenties: 

• De leraren schrijven een projectopdracht  met behulp van een gedicht. 

• De leraren ervaren de kracht van een goede presentatie. 

 

Materiaal:  

• YouTube filmpjes 

• Stiften 

• Flappen  

13.30-13.45 uur Oriëntatiefase Uitvoering José 
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Hoe start je met de projectopdracht? 

Hoe open je? Wat is je eerste zin? Of zinnen?  

Aan het eind heb je een opzet voor het presenteren van een project. 

 

We laten ons in de opzet inspireren door hoe tekstschrijvers een 

pakkende tekst schrijven en door gedichten. 

 

Voorbeeld voor het schrijven van een pakkende tekst het volgend 

YouTube filmpje voor een tekst bij één van de topstukken in de 

tentoonstelling. 

Entreetekst kunsthal: 

https://www.youtube.com/watch?v=zbWJ25zlMc4  

Uit het filmpje weten we nu dat vijf woorden van belang  

Wie 

Wat 

Waar 

Waarom 

Hoe/Hoezo? 

 

Met behulp van een elfje gaan we deze woorden gebruiken. 

Wat is een Elfje? En hoe maak je dat? 

 

Elfje maken https://www.youtube.com/watch?v=FXMeQCn2d70 

 

Theunesen 

 

 

13.45-14.05 uur 

 

 

 

 

 

 

  

Uitvoeringsfase: 

Hoe start je met de projectopdracht? 

Hoe open je? Wat is je eerste zin? Of zinnen? 

Je maakt met behulp van het schema van het Elfje van start. 

Kies de woorden die je het meest geschikt vind en zet ze in de voor 

jouw de juiste volgorde, zodat het geheel voor jou goed voelt. 

 

Opzet gedicht ELFJE 

Wie= 1 woord 

Wat= 2 woorden 

Waar = 3 woorden (samenvatting) 

Waarom = 4 woorden 

Hoe/Hoezo? = 1 woord 

Dit is je opzet en volgorde van openingszinnen. 

Maak met behulp van deze zinnen een mooie, inspirerende en 

informatieve openingstekst.  

José Theunesen 

geeft instructie oer 

de opdracht 

 

 

 

 

 

 

Per school werken 

aan de opdracht 

14.05-14.20 uur   Terugkoppelingsfase:  

Hang de flipovers op, presenteer en bespreek ze plenair. 

Inhoud: 

• Is het project duidelijk voor de lerenden ? 

• Is de tekst enthousiasmerend voor de lerenden ? 

Samenwerking 

• Hoe is de samenwerking verlopen? 

Reflectie op eigen leren 

• Hoe heb je deze opdracht ervaren? Top en Tip 

• Wat neem je mee? 

Presenteren van het 

resultaat en 

evalueren op de 

opdracht en 

opbrengst.  

 

 

Bijeenkomst 5: Vrijdag 19 februari 2016 

Onderwerp Bijeenkomst 5: ‘Wie ben ik’ moodboard, digitaal of driedimensionaal 

 

Centraal: intrapersoonlijke en visueel ruimtelijke intelligentie  

Daarnaast ook: interpersoonlijke en verbaal linguïstische intelligenties 

https://www.youtube.com/watch?v=zbWJ25zlMc4
https://www.youtube.com/watch?v=FXMeQCn2d70
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Intra persoonlijke intelligentie 

Denken door bij zichzelf ten rade te gaan. Een goed inschattingsvermogen hebben. Graag wat op de achtergrond staan. 

Het vermogen om te reflecteren, en op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen. Mensen met een sterk 

ontwikkelde intrapersoonlijke intelligentie hebben zelfkennis. Ze weten wat ze willen, wat ze wel of niet kunnen en 

hoe ze beter kunnen worden op gebieden waarin ze nog niet goed zijn. Ze denken van binnen, in zichzelf en denken 

minder makkelijk wanneer er geluiden zijn of als er om hen heen wordt gepraat. 

Visueel ruimtelijke intelligentie 

Men denkt in beelden en voorstellingen. Het vermogen om situaties en problemen voor je te zien en er op die manier 

mee te werken. Mensen met een goed ontwikkeld visueel-ruimtelijk intelligentie denken in beelden. Ze maken vaak 

kleine tekeningetjes wanneer ze zich langere tijd op gesproken tekst moeten concentreren. 

 

Doelen en toepassing van meervoudige intelligenties: 

De leraren ervaren de toepassing van lichamelijk kinetische werkvormen en visueel ruimtelijke werkvormen tijdens het 

maken van een persoonlijk moodboard ten behoeve van het portfolio. 

 

Materiaal:  

• Schilderdoeken 

• Kwasten 

• Verf 

• Bakjes voor water 

• Handdoekjes 

• Lijm 

• Scharen 

• Usb stick met PPT 

13.30-13.35 uur Oriëntatiefase: 

 

Wat is een portfolio, wat is het doel en wat kun jij eraan doen omdat 

doel duidelijker in beeld te brengen.  

Relatie leggen met  “Wie ben ik opdracht” en portfolio. 

Relatie leggen met doen/ervaren hier en lerenden  in de klas. Lerenden  

bewust laten worden van hun eigenheid en wat kleur, vormen ed. kan 

doen. 

Uitvoering door José 

Theunesen 

13.35-14.05 uur 

 

 

 

 

 

  

Uitvoeringsfase:  

 

1. Kleurschema’s en sfeer 

2. Mijn kleuren 

Welke kleur? 

Kleurharmonie 

Aan de slag met Adobe Kuler 

https://color.adobe.com/nl/explore/newest 

3.Zeggingskracht en bewerking  

Jij als beeldmerk! 

Wat wil je uitstralen? 

Aan de slag met foto bewerken 

http://www.fotoaanpassen.nl/ 

4.  Lettertypen 

5. Aan de slag 

Een moodboard met jou als beeldmerk 

 

Mogelijkheden:  

Tastbaar moodboard: met verf/ plaatjes/ foto’s ed. 

Digitaal moodboard: als digitale poster.  

Uitvoering door José 

Theunesen. 

instructie over de 

opdracht 

 

Individueel werken 

aan de opdracht 

14.05-14.15 uur   Terugkoppelingsfase: 

Presenteer en bespreek ze kort. 

 

Presenteren van het 

resultaat en 

evalueren op de 

opdracht en 

opbrengst.  

Bijlage 4 

https://color.adobe.com/nl/explore/newest
http://www.fotoaanpassen.nl/
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Presentielijsten bijeenkomsten didactische training.6 

 

  

 
6 De namen zijn geanonimiseerd, X = ingevulde MI test en voor- en nameting, • = aanwezig en vragenlijst 

ingevuld, − = afwezig en X = geselecteerd voor interview. 
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Bijlage 5 

Operationalisering van begrippen interview. 

Meervoudige 

Intelligenties 

De theorie van meervoudige intelligenties van Howard Gardner 

(2011) komt tegemoet aan deze verschillen tussen mensen. 

Intelligent betekent volgens Gardner: de bekwaamheid om te leren, 

om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende 

(dus meervoudige) manieren.  

1. Interpersoonlijke intelligentie houdt in dat men graag in contact 

is met anderen, men werkt graag samen. 

2. Intrapersoonlijke intelligentie heeft men inzicht in zichzelf en 

heeft men een groot gevoel voor reflectie. 

3. Lichamelijk-kinesthetische intelligentie denken in bewegingen 

en leren door te doen en te voelen. 

4. Logisch-mathematische intelligentie omvat het denken in 

systemen en kritisch denken en logisch redeneren. 

5. Muzikaal-ritmische intelligentie houdt in dat men denkt in 

muziek, ritmes, maten, patronen en ezelbruggetjes. 

6. Naturalistische intelligentie denken in samenhangen; zij 

herkennen snel kenmerken van plant en dier. 

7. Verbaal-linguïstische intelligentie denken in woorden en 

begrippen, formuleren gemakkelijk en kunnen goed argumenteren. 

8. Visueel-ruimtelijke intelligentie betekent dat men denkt in 

beelden en graag experimenteert met schetsen of ontwerpen. 

9. Existentiële intelligentie houdt in: het denken over het leven, 

filosoferen, interesse in kunst (Gardner,2013). 

Positief: 

Het antwoord is een 

positieve reactie op 

kennis van het  

begrip meervoudige 

intelligenties  

Negatief: 

Het antwoord is een 

negatieve reactie op 

kennis van het 

begrip meervoudige 

intelligenties. 

Neutraal: 

In het antwoord 

komt een bepaalde  

mate van 

onzekerheid naar 

voren met 

betrekking tot 

kennis van 

meervoudige 

intelligenties. 

Didactische 

werkvormen die 

een appèl doen 

op meervoudige 

intelligenties  

Bij een meervoudige intelligentie les maakt men gebruik van 

didactische structuren, dit zijn diverse onderwijsactiviteiten, 

werkvormen vanuit verschillende meervoudige intelligenties, die 

actieve betrokkenheid met gestructureerde interactie bevat waarbij 

zelfsturing plaatsvindt. Hierdoor worden zowel de sterke kanten 

ontwikkeld, waardoor men makkelijker leert en aan de ander kant 

worden de minder sterke kanten verder ontwikkeld. (Kagan & 

Kagan, 2004). 

Positief: 

Het antwoord is een 

positieve reactie op 

het gebruik van 

meervoudige 

intelligenties 

Negatief: 
Het antwoord is een 

negatieve reactie op 

het gebruik van 

meervoudige 

intelligenties. 

Neutraal: 

In het antwoord 

komt een bepaalde  

mate van 

onzekerheid naar 

voren met 

betrekking tot het 

gebruik van 

meervoudige 

intelligenties. 
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Bijlage 6 

Kwalitatieve antwoorden die gegeven zijn in de toelichtingen van de voor- en nameting. 

Vraag  Voormeting  Nameting  

Met welke 

meervoudige 

intelligenties 

werkvormen bent 

u bekend? 

• Logisch, visueel. 

• Hoe lln. de leerstof zich eigen 

kunnen maken. verschillende 

manieren zoals via afbeeldingen, 

luisteren, via schrijven. 

• Visuele ondersteuning tijdens uitleg 

voegt veel toe. Sommige kinderen 

doen veel met ritme. Veel leren van 

elkaar (groepswerk). 

• Posters en woorden maken. 

• Instructie, verwerking door opgaven, 

maken posters, maken filmpjes of 

presentaties, doen van onderzoek. 

• Veel toepassing van probleem gestuurd 

onderwijs. 

• Logisch denken, zelfslim. 

• Concreet maken van lessituaties/ laten 

vertellen wat ze zien/ toepassen in de 

praktijk. 

• Visueel, verbaal, interpersoonlijk, 

intrapersoonlijk. 

Welke 

meervoudige 

intelligenties 

gebruikt u in uw 

lessituaties? 

• Verbaal, visueel, interpersoonlijk. 

• Groepswerk/ taken verdelen. 

• Ligt aan het vak, voor logische en 

visuele. 

• Kan goed variëren en lerenden  

motiveren door afwisseling. 

• Probeer afwisseling te brengen in 

mijn lessen door op verschillende 

manieren de leerstof eigen te laten 

maken. 

• Verbaal, visueel, audio, sociaal. 

• Posters woordweb. 

• Geen concreet voorbeeld. 

• Kom niet verder dan denkers, doeners, 

managers... 

• Interpersoonlijk, visueel en ruimtelijke 

info. 

• Samen slim, interpersoonlijk slim. 

• Is nog veel te weinig. Moet veel meer! 

• Lln. werken veelvuldig in groeps- of 

groepjes-verband en reflecteren daar 

op, gezamenlijk kunst beschouwen. 

In hoeverre 

hebben uw eigen 

meervoudige 

intelligenties 

invloed op uw 

lesgedrag? 

• Regelmatig verwacht ik dat lerenden  

datgene kunnen wat bij mij werkt. 

• Weet ik niet. 

• Geen idee. 

 

 

• Beseffen dat anderen anders zullen 

leren. daar blijft het bij. 

• Ben geneigd het creatieve aspect 

minder te gebruiken. 

• Mijn lessen zijn zoals ik ben: intuïtief. 

Anderen zijn weer verbaal of in 

coaching sterker. Het heeft dus zeker 

invloed op de manier waarop je les 

geeft. 

• Ik denk veel onbewust hoor, maar juist 

door dat je zelf op meer gebieden en 

manieren je kennis op lerenden  of 

vaardigheden aanbrengt het bij meer 

lerenden  beter blijft "hangen". 

• Veel manieren iets aanbieden dan is 

maakt het voor de lln. duidelijk. 

• Verbale en visuele intelligentie zijn 

denk ik voorwaarde om beeldende 

kunst te kunnen onderwijzen. 

Intrapersoonlijk heb je nodig om je 

handelen te kunnen relativeren en 

bijstellen. Interpersoonlijk om te 

kunnen motiveren en contact op te 

bouwen met je lln. 
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Bijlage 7 
 

Selectie van uitspraken uit de semi-gestructureerde interviews. 

 

Niveau 1: Reactie 

Wat wist jij van meervoudige intelligenties voordat je aan de didactische training begon? 

Jeroen: “Maar ik moet wel zeggen dat er zeg maar een algemene verwachting van een leerling wordt 

verwacht dus je zegt: zorg ervoor dat je klaar gaat zitten, bijvoorbeeld woordjes leren, dat je woordjes pakt, je 

gaat ze overschrijven en je gaat nakijken, dat je dat stappenplan als het ware aangeeft en je verwacht dat elke 

leerling op die manier leert en dat is natuurlijk in feite niet zo.” 

Jeroen: “Ik was me er wel van bewust dat de leerling op een andere manier leert dan anderen. Niet elk 

leerproces is geschikt voor elke leerling. Wat ik al wel wist en met name wist ik dat omdat dat bij mij 

persoonlijk iets meer heeft, dat beeldende gedeelte en vervolgens de mindmap die jij toepaste rond de 

ontwerpopdrachten zeg maar. Het is wel lastig om dat voor 30 lerenden  precies te weten of in ieder geval 

daar op in te spelen. Maar ik ben ook niet op de hoogte van elk sterk punt van elke leerling in mijn klas.” 

Jeroen: “Bij het ontwerpen gebruiken wij het probleemgestuurd onderwijs, eigenlijk constant die 

verschillende processen die op verschillende manieren worden gestuurd en daar kan je leerlingen ook op een 

bepaalde manier creatief leren denken. Wat ik wel probeer in ieder geval is verschillende varianten aan te 

bieden, niet allemaal maar wel 1 of 2 varianten zeg maar zodat ze de keus hebben bij wijze van spreken. Dat 

ze het onderwerp in ieder geval op verschillende manieren kunnen aanvliegen.” 

Hans: “Ik wist daar van af. Wij hebben een docent CKV en die is daar zeer van overtuigt, ook dat dat een 

heel belangrijk item is. Een stukje rekening houden komt er ook bij verschillende manieren om in de 

mensen[sic]  hun functioneren. Ik was alleen nog niet zo ver om het daadwerkelijk in mijn eigen lessen toe te 

passen.  Mijn lessen bestaan groot en deels uit coaching vervolgens gaan de leerlingen aan de slag.”  

Hans: “Ik ben een organisator en een denker. Ja, ik kan inderdaad niet te lang achter een beeldscherm dan 

moet ik even in de benen om praktisch bezig zijn.” 

Hanneke: “Ik heb 15 jaar geleden of zo heb ik een middag hierover gehad. Ja, verbaal is bij mij sterk. Visueel 

scoorde ik het hoogste op. Wat ik nog weet is dat ik op dat muzikale ‘nul’ had, helemaal niets. En dat ik ook 

op het lichamelijke heel laag scoorde.” 

Judith: “Globaal, ik weet dat ik sterk verbaal en bijvoorbeeld en ik weet dat ik sterk ruimtelijk inzicht heb. 

Naar aanleiding van een assessment weet je natuurlijk wel  waar je sterk scoort en ook mijn relaties 

interpersoonlijk denk ik  met andere mensen. Dat zit wel oké.”  

Saskia: “De dingen die je in de opleiding hebt geleerd. Ik onthoud die namen niet echt.  Ik ben zelf met 

woorden niet echt handig. Je weet dat er een doener is, een denker is en dat er een met beeld werkt...zo’n 

beetje in dat opzicht. Ik had hem weleens een keer gedaan maar ik was het allang weer vergeten.” 

Niveau 1: Reactie 

Positieve uitspraken omtrent gebruikte werkvormen die een appèl doen op meervoudige intelligenties. 

 Jeroen: “Wat ik prettig vond aan de opdracht, is dat er een bepaald tijdslimiet aan zat, op die manier werkt 

het voor mij heel fijn dat ik dat als er een bepaalde druk achter zit dat dan komt er meer bij me los dan dat ik 

er 3 uur voor heb bij wijze van spreken.” 

Jeroen: “En dat wedstrijdelement maakt het er dan voor dat ik, ik weet eigenlijk niet waarom ik dat prettig 

vind, het is toch prettig om te merken, je wordt toch uitgedaagd op die manier en dat vindt ik erg prettig en 

ook al win ik niet, dan vind ik het nog steeds heel leuk. Het hoeft niet per se om het winnen te gaan maar ik 

vind het wedstrijdelement wel een leuke variant.” 

Jeroen: “En bij die mindmap, door dingen op te schrijven hoef je het ook niet meer in je hoofd vast te houden 

want dan staat het op papier en kun je je focussen op een ander gedeelte zeg maar waardoor je voor mij in 

ieder geval m’n hoofd vrij heb om andere dingen te bedenken, ontwikkelen en die mindmap groter te 

maken.” 

Hans: “Jij had een bepaalde methode een aantal stappen waarbij je een project opstart.” 

Hans: “Het verwoorden van teksten, het kunnen en durven presenteren.” 

Hanneke: “Ik ben sowieso dol op puzzelen dus ik vind het leuk om met elkaar een oplossing te zoeken voor 

een gesteld probleem. ” 

Hanneke: “Ook dat stuk vond ik leuk om daar wat van te horen van die school ik heb daar ook heel veel 

opgeschreven en ik denk dat en ik heb daar ook meerwaarde.” 

Judith: “Toen werden we, volgens mij, door jouw oefening om volgens een bepaald stramien te denken, om 

stapjes te nemen en ook om oor te hebben voor de ander. En doordat je dat nu wat kunstmatiger meer aan het 

oefenen was, werd je daar van bewust. Zo van, ik moet niet altijd te logisch redeneren of  wil je mensen 

meenemen in je proces over je denken dan zul je ook bijvoorbeeld het tempo van anderen moeten aangaan 
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dat dat dus dan word je daar een beetje bewust van en daardoor luister je misschien ook wat meer naar 

anderen.” 

Saskia: “Het idee zelf vond ik wel heel fijn want je kon het heel visueel maken om wat wil je, hoe wil je, wat 

zijn de stappen enz.” 

Saskia: “En doordat we er tegelijk mee aan de slag moesten, werd het voor mij veel duidelijker in welke 

richting ik moest denken en hoe ik moest handelen.” 

Niveau 1: Reactie 

Negatieve uitspraken omtrent meervoudige intelligenties tijdens de didactische training 

Jeroen: “Wat voor mij sowieso lastig was, was dat elke terminologie wel een bepaalde betekenis had, maar 

mijn dyslexie-achtige achtergrond heb ik niet bij elk woord een volledig omvattende beschrijving zeg maar.” 

Saskia: “Ik zag het niet zozeer als zijn gekoppeld aan die cursus. Maar het was niet nou heb ik die cursus 

beter begrepen. We zijn met die spaghettibrug bezig geweest en we zijn bezig geweest met het schrijven van 

trainingen en cursussen. Voor mij was dat geen koppeling.” 

Saskia: “Wat ik wel weet is dat ik direct dacht, bijvoorbeeld bij dat elfje, oh dit is niet zo mijn ding, daar 

kwam bij mij ook niks uit.” 

Niveau 2 – Verandering visie 

Uitspraken omtrent rekening houden met het leren van de lerenden. 

Jeroen: “Nu herken ik dat achteraf zeg maar,  maar tijdens de opdracht zelf nog niet. Ik wist wel dat 

mindmappen een manier is om bepaalde intelligenties te gebruiken maar ik was nog niet zover dat ik dacht 

dit is een van de 5 opdrachten die we nu gaan doen.” 

Jeroen: “Nou, jawel, in die zin het is een manier om een training of cursus aan te wakkeren. Je kan de 

lerenden  natuurlijk vertellen; zo bouw je een brug en dit zijn de krachten maar je kan natuurlijk ook zeggen; 

begin met een opdracht, een probleem, los hem op en kom je tijdens het oplossen van je probleem eigenlijk 

nog meer problemen tegen en tijdens het opzoeken daarvan, kom je er dus achter dat je meer zou moeten 

weten dat je daardoor meer kan vragen en daarna kan je als start van een opdracht een bepaalde cursus 

schrijven.” 

Hans: “Ik was alleen nog niet zo ver om het daadwerkelijk in mijn eigen lessen toe te passen. Als ik kijk naar 

mijn eigen situatie bij  technieklessen…dat in de groep verschillende leerlingen elk hun eigen identiteit 

hebben, op hun manier de kracht opzoeken.” 

Hanneke: “Ik hou niet bewust rekening met de zeven intelligenties maar bij het samenstellen van de groep 

kijk je wel naar kinderen die sterk zijn in sociaal of in  samenwerken. Kinderen die daar  heel veel moeite 

mee hebben.”  

Hanneke: “Ik vond ook daarin waar we in principe aangeboden kregen hoe bedenk je in de eerste fase een 

project. Zo heb ik dat bekeken.” 

Saskia: “Ik dacht effe leuk een brug bouwen en een andere manier van samenwerken.”  

Judith: “Nou eigenlijk was het meer een eyeopener van mezelf omdat ik soms te veel woorden gebruik en 

ook in de uitleg naar de kinderen toe. Nou ja, al is het maar om de lesinhoud uit te leggen dus dat vond ik wel 

een eyeopener dat ik dacht van nou ik probeer het altijd heel lastig te zoeken met veel woorden terwijl je met 

minder woorden zoveel krachtiger kan zijn.” 

Saskia: “Het was heel jammer we zijn wel bezig met die ontwikkeling op school, maar ik was hier natuurlijk 

alleen, de enige docent van school, dat vond ik heel lastig, maar door die handreiking van oké, vanuit hier 

kun je gaan nadenken, die vond ik wel heel waardevol.” 

Niveau 3 – Verandering aanpak 

Gebruik van werkvormen die  een appèl doen op meervoudige intelligenties in de onderwijspraktijk. 

Jeroen: “En de opdrachten, dan zit ik even te kijken naar een heel concreet voorbeeld, is dat we 

soms meer kleine ontwerpwedstrijdjes er in gooien waarbij we door die ontwerpwedstrijd 

leerlingen weer laten motiveren en activeren om na te laten denken hoe ze bijvoorbeeld een 

momento of elektromotoren kunnen gebruiken en het probleem er in gooien en kijken hoe ze het 

probleem oplossen en dat gebruiken we nu wel meer dan dat ik dat eerst deed.”  
Jeroen: “Wat bij ons dan vooral anders is, in het begin deden we vooral veel mindmaps maken en dat was dan 

een mooi startpunt, terwijl als je ze bijvoorbeeld met woorden zeg maar laat verbinden in plaats van alleen 

maar een voorbeeld laat tekenen, dan krijg je andere situaties.” 

Judith: “Bijvoorbeeld een debatopdracht. Dat is een opdracht voor sommige kinderen dus heel erg lastig en 

vooral de kinderen die verbaal niet zo heel sterk zijn. En dan maak ik de opdracht altijd in twee delen. En de 

één kan het schriftelijk deel waar ze onderzoek moeten doen, waar hun  intelligenties wel wordt 

aangesproken en ze zelf toch kunnen beïnvloeden dat proces en aan de andere cijfer is bijvoorbeeld hoe doe 

je dat verbaal, hoe doe je het debat zelf in de klas en daar weet je van dat die kinderen soms lager scoren dus 

daar houd ik wel rekening mee.” 

Saskia: “Maar nu merk ik, ook aan mijn lerenden , ze vragen het ook voor een toets: kunnen we het niet nog 
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een keer zo. Ik probeer mijn opdrachten niet alleen uit het boekte maken maar ook wat praktischer en wat 

kleiner te maken." 

Negatieve opmerkingen ten aanzien van gebruik van werkvormen die  een appèl doen op meervoudige 

intelligenties in de onderwijspraktijk 

Jeroen: “Het is meer dat het een blinde vlek is. Ik zou ook niet weten of ze er wel behoefte aan hebben en als 

dat zou kunnen en of het daar beter of handiger van wordt. En dan zou ik gewoon testen moeten doen denk 

ik.” 

Hans: “Ik heb er totaal geen ervaring in hoe je dat het dan in je lessen het beste aanpakt. Hoe pak je dat aan, 

als beginnend docent? Rekening houden met meervoudige intelligenties? Hoe pak je dat aan?”  
 

Niveau 4 – Uitwisseling collega’s 

Jeroen: “En ik heb meervoudige intelligenties aangekaart, dat verschillende leerlingen  misschien een variant 

hebben om te leren.” 

Jeroen: “In ons ontwerp- en ontwikkelteam heb ik het ook toegepast, dus ik heb het eigenlijk in 2 teams 

besproken en aangekaart. Vaak zijn collega’s en wel van op de hoogte dat leerlingen op verschillende 

manieren leren.”  

Jeroen: “Wat ik achteraf heel leuk vond om te zien of om te horen, daar was ik zelf niet bij, dat was dat 

ritmische, met klank en hoe je bepaalde rijmpjes en woorden er in kan krijgen bij leerlingen, dat vond ik heel 

interessant om te horen.” 

Judith: “Nou we hebben bijvoorbeeld laatst in het team, er waren een paar mensen van het team bij elkaar en 

we zijn een ondernemingsgroep aan het opstarten en toen hebben we bijvoorbeeld om het er even over te 

hebben in het teamoverleg hebben we het elfje gebruikt zo van nou die woorden, te veel woorden en al die 

drie kantjes of vier kantjes waarin dat uitgelegd word dat lezen ze vaak niet en terwijl je ze wel triggert met 

dat elfje.” 

Saskia: “We hebben hem [sic] inderdaad op school neergelegd en heb ik het [sic] ook nog met mijn collega’s 

gedaan. En dat heeft inderdaad weer een stukje betere visie neergelegd.” 

Opmerkingen  

Jeroen: “Wat ik eerder ook al wel heb gezegd tijdens de cursus is soms is het ook wel handig om een opzetje 

op papier te hebben waarop. Ik heb nu opgezocht op Google.” 

 


