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Titia van der Ploeg





Resultaat

Na vandaag:

• herken je de kenmerken van 
8 verschillende intelligenties 

• kun je je werkvormen kiezen 
die verschillende soorten 
deelnemers aanspreken.



Meervoudige intelligenties



Waar loop jij warm voor?



Tweekeuzevragen

• Sudoku

• Lesgeven

• Bos

• Muziek maken

• Scrabble

• Gecoacht worden

• Museum

• Sporten



Meervoudige Intelligenties (MI)

Iedereen bezit 
acht 
verschillende 
intelligenties

Howard Gardner



Howard Gardner is 
hoogleraar cognitie en 
onderwijs aan de Harvard
Graduate School of 
Education en hoogleraar 
neurologie aan de Boston 
University School of 
Medicine.



Veelgebruikt voorbeeld hierbij is wonderkind, autist, 
uitvallen van functie na hersenattack. Intelligenties
ontwikkelen zich min of meer zelfstandig, kunnen
onafhankelijk van elkaar existeren. Steun voor het feit dat 
het hier om acht onafhankelijke capaciteiten gaat, vindt 
Gardner in onderzoek naar hersenbeschadiging. 

Eén van deze vermogens kan beschadigd raken terwijl de 
andere in tact blijven. Voorbeelden van een laesie zijn: 
het verlies aan ruimtelijk inzicht (niet meer in staat een 
tekening te herkennen) of verlies van 
bewegingscoördinatie (bepaalde geordende bewegingen 
niet meer kunnen uitvoeren) of een aanzienlijke 
persoonlijkheidsverandering.



Uitgangspunten 

 Bij sommige mensen is een intelligentie 

extreem ontwikkeld (talent)

 Intelligenties kunnen samenwerken



Bij de meeste activiteiten
gebruik je meerdere intelligenties: 

• Boodschappen doen: 
redeneren/plannen/prijzen vergelijken, 
ruimtelijk (winkelruimte, visualiseren wat je wilt 
eten), sociaal verkeer, naturalistisch: 
gezondheid/ingrediënten

• Autorijden: rekening houden met ander 
wegverkeer, verkeersborden interpreteren, 
richtingborden lezen, voorsorteren, radio 
luisteren, schakelen, spiegels kijken, via mp4 
een nieuwe taal leren, nadenken over 
ingewikkelde vraagstukken.



Verbaal Linguïstische intelligentie
(VL)



Logisch Mathematische intelligentie
(LM)



Visueel Ruimtelijke intelligentie
(VR)



Muzikaal Ritmische intelligentie
(MR)



Lichamelijk Kinesthetische intelligentie
(LK)



Naturalistische intelligentie 
(N)



IntrApersoonlijke intelligentie
(IA)



InteRpersoonlijke intelligentie
(IR)



Matching & stretching

• Matching:

Insteken op sterke 

kanten 

en op voorkeur

• Stretching: 

Optimaal ontwikkelen 

en stimuleren van 

alle intelligenties. 



Matching & stretching

• Matching:

Insteken op sterke 

kanten 

en op voorkeur

• Stretching: 

Optimaal ontwikkelen 

en stimuleren van 

alle intelligenties. 

Motivatie

Capaciteit





Groeien als trainer

 Zet je MI-bril op

 Ken je eigen intelligentiepatroon

 Varieer: neem systematisch 

minimaal 4 intelligenties op 

(VL, VR, IA & IR zijn makkelijk)

 Wees veelzijdig, creatief en 

toon lef



Doorgroeien



Meer werkvormen met MI?
https://www.managementboek.nl/zoeken?q=ti
tia+van+der+ploeg

https://www.managementboek.nl/zoeken?q=titia+van+der+ploeg


Kijk op 
www.5voor9.com voor 
gratis:

• 75 presentatietips 

• artikelen in 
TrainersTips

• e-book over zakelijke 
tweegesprekken

• Inspiratievideo’s en 
meer!

http://www.5voor9.com


Contact? Graag!

• Titia van der Ploeg

• www.5voor9.com

• (0317) 319 088

• (06)27 066 391

http://www.5voor9.com

