
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verstandelijk beperkt en toch intelligent 
KAN JIJ MET MEER DAN WOORDEN TE COMMUNICEREN? 

 



Ons Tweede Thuis heeft maatwerk als één van de speerpunten 

benoemd. We zijn allemaal zo verschillend! En toch zijn we van 

nature geneigd om te generaliseren. Dat werkt makkelijker voor 

het brein. De maatschappij is veelal ingericht op verbale 

intelligentie en ook binnen Ons Tweede Thuis zijn we geneigd om 

vooral met woorden te communiceren.  

 

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben juist hiér 

moeite mee, want woorden zijn abstract en blijven daardoor 

onoverzichtelijk rondzingen in het hoofd. Dit maakt het soms 

lastig voor een cliënt om nieuwe kennis op te doen of 

vaardigheden te leren.  

 

In de jaren 80 stelde Howard Gardner voor het eerst de wortels van het onderwijs ter discussie. 

Hij zag intelligentie als “een pakket mentale bekwaamheden, die zich onafhankelijk van elkaar kunnen 

voordoen en door afzonderlijke delen in de hersenen worden gestuurd”. Ieder persoon ontwikkelt zich 

in een aantal intelligenties sterker dan in de andere intelligenties. De intelligenties zijn wel aan 

elkaar verbonden door de cognitie. Het is daarom belangrijk om niet vanuit één intelligentie 

theorie of een vaardigheid bij te brengen, maar vanuit meerdere intelligenties. Zo wordt het 

brein vanuit allerlei kanten geprikkeld en zal het geleerde sneller en gemakkelijker beklijven.  

 

Praten blijft uiteraard een belangrijk onderdeel van de communicatie. Maar we kunnen woorden 

versterken door meerdere vormen van intelligentie toe te passen. De ene cliënt vindt het prettig om 

structuur en verbanden aan te brengen, de andere cliënt vindt het fijn als iets opgeschreven of 

getekend wordt, sommige cliënten onthouden iets beter door tijdens een gesprek naar muziek te 

luisteren of door een situatie na te spelen tijdens een rollenspel.  

 

In deze brochure zullen we elke intelligentie kort uitleggen 

en zullen we een paar voorbeeldactiviteiten beschrijven die 

je in de ontwikkelingsgerichte ondersteuning bij jouw cliënt 

kan gebruiken, zoals bij een cliëntplanbespreking, een IBM, 

dagafsluiting etc.  

 

Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact op met 

de ACADEMIE. We vinden het belangrijk en leuk om alle 

voorzieningen mee te nemen in deze methode. 

 

Yvonne Waelen en  

Marleen van der Duin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Ter ondersteuning van dit informatieboekje hebben we de volgende theorie gebruikt: 

 “Meervoudige intelligentie, het complete MI boek” van Dr. Spencer Kagan en Miguel Kan.  

Ik leer leren van Tea Adema.  

 

 



 

 

 

HOE BEN JIJ SLIM? 
 

 

 

 

 

Even prikkelen 
Ons brein is van nature snel geprogrammeerd. Dat betekent ook dat we (onbewust) toch uitgaan 

van gemiddelden. Als iets werkt, zet onze brein dat snel weg als standaard. Als een ander dan 

vervolgens niet in dat plaatje past, dan willen we het liefst de ander veranderen, in plaats van ons 

eigen plaatje aan te passen.  
 

Kijk eens eerlijk naar onderstaand grafiek. We denken allemaal wel eens in beperkingen. Lukt het 

jou om te schakelen van beperking naar mogelijkheden? 

  
 

 

  

Je MOET het doen. 

“Fijn dat jij een passende  

werkplek hebt gevonden, maar zorg  

wel dat je 18.00 uur thuis bent voor  

het eten.” 
 

 

 

“Het is niet mijn probleem dat jij 

gisteren uit bent gegaan. De afspraak 

is dat je om 8 uur opstaat”.  

 

Zullen we kijken wat 

WEL uitkomt? 
“Ik zal zorgen dat er wat 

eten voor jou blijft staan, 

zodat jij rustig uit je werk 

kan komen of zullen we 

kijken of jij zelf voor eten 

kan zorgen.” 

“Prima dat je uitslaapt.  

 

 

Dat KAN hij/zij niet 

AAN. 
 “De cliënt kan niet bij het 

cliëntplan bespreking zitten.  

Dat kan ze niet aan”.  

“Dit begrijp je niet” 

 

Je bent verstandelijk 

BEPERKT. 

“Hoe vaak ik het ook 

(mondeling) herhaal, mijn cliënt 

blijft er maar naar vragen.” 

“Hij kan zich er geen voorstelling 

van maken.” 

 

 

HOE SLIM BEN JIJ? 

Zo HOORT het niet.  
“Je kamer is een rommel.” 

“Je moet elke dag douchen.” 

“Je mag maar 1x opscheppen.” 

  

 Hoe zou JIJ het willen?  
“Wat vind jij acceptabel?” 

“Wat is voor jouw prioriteit?“ 

“Wat vind jij belangrijk?” 

 

Wat werkt WEL? 
“Zullen we het tijdens het 

wandelen bespreken?” 

“Ik zal tekenen waar we het 

over hebben gehad.” 

“Pak een kaartje die 

weergeeft hoe jij je voelt.” 

 

Dat is ook 

MOGELIJK. 
 “Lukt het op de ene manier 

niet, dan proberen we de 

andere manier”.. 

“Hoeveel tijd denk jij nodig 

te hebben? 

 

 

Standaard methode  
is gebaseerd op taal, 
rekenen en schrijven  
intelligentie 
 
 

Welke leerstijl past 

bij je? Dan sluiten 

we daar op aan. 

intelligenties 

Uitgaan van  
1 of 2 
intelligentie 
 

 

Uitgaan van  
meerdere  
intelligenties 

Uitgaan van  
de norm 
 
 

Uitgaan van 
diversiteit 

Uitgaan van 
afspraken 
 
 

Uitgaan van 
flexibiliteit 



 

 

 

 

 

We gebruiken onze naturalistische intelligentie om te denken  

over planten, dieren, wolken, stenen en andere natuurverschijnselen.  

 

Kenmerken bij een sterke natuur intelligentie:  

Houdt van 

verzamelen van 

natuurlijk materiaal. 

Gevoelig voor planten, 

dieren, ecologie, 

natuurbeheer 

Kan de gebruikelijke ‘eisen’ van 

de omgeving makkelijk afsluiten 

als hij in de natuur is. 

Analyseert. 

Observeert. 

Ziet details. Gemoedtoestand is afhankelijk 

van natuur. 

 

Leervoorkeur: 

  

 

   

 
 

 

Werkvorm bij natuur intelligentie: 
Weer metafoor: Gebruik praatplaten met symbolen van het weer van de ACADEMIE (zon, wolken, 

regen, onweer, regenboog) om te praten over levensvragen of over hoe het met je gaat.  

Natuurlijk materiaal 1: Maak een poster aan de hand van verzameld natuurlijk materiaal en 

verbeeld daarin het doel dat je jezelf stelt.  

Natuurlijk materiaal 2: Verzamel steentjes of schelpen voor elk trotsmoment dat je hebt en vul zo 

een pot vol positieve momenten uit je leven.  

Aroma’s: Gebruik buideltjes met geuren in huis als ontspanningsmoment of als prettig klimaat om 

in te kunnen leren/aan de slag te gaan.  

 

              

 

 

  

https://www.naturaldecorations.nl/kaneel/90045.html
https://www.checkdiedeal.be/kinetisch-zand-1-kg.html
http://www.praktijktotaalbeeld.nl/visie.html
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVgayf6e3fAhWNLlAKHdrsC-gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.shutterstock.com/image-vector/circular-pattern-form-mandala-henna-mehndi-532567426&psig=AOvVaw3L0RcmGTpZNw7btpzNHmMT&ust=1547574176948834


 

 

 

 

 

We gebruiken onze visueel ruimtelijke intelligentie om te denken met beelden. 

De intelligentie hangt samen met aandachtsgebieden als gebruik van plaatjes en objecten, 

beeldhouwwerken, verplaatsen door een ruimte.  
 

 

 

 

 

Kenmerken bij een sterk ontwikkelde visuele intelligentie:  

Droedelt tijdens een 

telefoongesprek. 

Denkt snel.  

Schakelt snel.  

Vertelt heel levendig.  

Heeft een goed ruimtelijk 

inzicht. 

Komt soms moeilijk op 

woorden. 

Overziet het geheel. 

 

 

Leervoorkeur:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Werkvormen bij visuele intelligentie: 
Foto’s maken:  Maak foto’s van herkenningspunten van een route. Zo leer je zelfstandig een nieuwe 

route uit het hoofd kennen.  
 

Route metafoor: Gebruik praatplaten van de ACADEMIE met symbolen van een route of 

plattegrond om te praten over de weg die je aflegt om een doel te behalen, inclusief hobbels op de 

weg, kruispunten, splitsingen, parkeervakken, snelwegen, rotondes etc. Je kunt je route ook zelf 

knippen en plakken. 
 

Mindmappen: Noteer op een groot vel papier wat er in een gesprek ter sprake komt aan de hand 

van kernwoorden, tekeningen, pijlen etc. Gebruik verschillende kleuren stiften. Gebruik ter 

inspiratie het boek: teken mijn gesprek. 

Tekenen: Ervaar op een vel papier hoe het is om fouten te maken en om te gaan met deze stress. 

Dit kan door een kader te tekenen (een cirkel of vierkant) binnen en buiten het kader te tekenen. 

Daarna kan je stilstaan bij het gevoel wat het oproept als je buiten het kader kleurt (metafoor voor 

falen). En kun je nagaan hoe je je toch weer prettig voelt. 

Verzamelen: Verzamel trotsmomenten of behaalde tussenstappen van een doel en verbeeldt ze in 

een kunstwerk, op een spiegel, in een schatkistje. Zo kan je visueel terugzien wat je ontwikkeling is.  

Opbergen: Ruim piekergedachten op door op te schrijven of te tekenen. Knip ze gedachten uit en 

stop ze in een pot, prullenbak etc. Spreek af wanneer je weer nieuwe gedachten in de pot stopt en 

dus weer aandacht geeft aan de piekergedachten. Zo kan je het piekeren kaderen.  

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia35ffi-HfAhVEb1AKHVzwBQ0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/f/mindmappen/35181785/&psig=AOvVaw3q2xpOmVIEIFuTnS6DhsCv&ust=1547136735496769
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibysWble3fAhXOa1AKHZI3DWcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.managementboek.nl/boek/9789013116175/het-uitgevouwen-servet-dan-roam&psig=AOvVaw3Bo6QOGqE4FZllacz85rkn&ust=1547551627034859
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDuK22i-HfAhULEVAKHYtRBpkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.libelle.nl/videos/uitgedroogde-stift/&psig=AOvVaw1htp0JSTR8BJyJO68dNAUv&ust=1547136682831394
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy3JPSte_fAhWGYVAKHagDCckQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lobbeseducatief.nl/educatief/creatief/detail/5542540-startpakket-knutselmateriaal&psig=AOvVaw2nwLkAgdseY7Wo3AZ-Lpto&ust=1547628967912985


 

 

 

 

 

We gebruiken onze lichamelijke intelligentie om te denken  

met en over bewegingen, gebaren. Gezichtsuitdrukkingen, handgebaren 

en bewegingen zijn de symbolen waarin de intelligentie wordt uitgedrukt. 

  

Kenmerken bij een sterke lichamelijke intelligentie:  

Voorkeur voor sport, 

spel en bewegen. 

Praat met heel het lichaam. Houdt van 

aanpakken. 

Verveelt zich tijdens veel 

praten.  

Voorkeur om tijdens het luisteren 

iets in de handen te hebben om te 

manipuleren, zoals een stressbal. 

Voorkeur om te 

oefenen. 

 

Leervoorkeur:  

 

 

 

 
 

Werkvormen bij de lichamelijke intelligentie: 
Rolspellen: Oefenen situaties door rollenspellen. Door een na te spelen leer je hoe de situatie 

anders zou kunnen of zie je wat het effect is van bepaald gedrag. Door een situatie te herhalen leer 

maak je een nieuwe vaardigheid eigen en begin je je er comfortabel bij te voelen.  

Omgekeerde bewegingen: Om energie in beweging te brengen, alertheid te creëren, kan je een 

lichamelijke oefening doen. “Loop door de ruimte en volg mijn commando: al ik ja zeg, zeg jij nee. Als 

ik spring zeg, tik jij de grond aan. Als ik tik de grond aan zeg, spring jij in de lucht. Als ik zeg stop, dan ga 

jij lopen. Als ik zeg lopen, dan stop jij.” 

Walk the line: Gebruik je lichaam om aan te geven waar je staat in een leerproces of bijvoorbeeld 

hoe belangrijk je een situatie vindt. Maak in de ruimte een (denkbeeldige) lijn van 0 tot 10. Stel de 

vraag: “Als jij nu een cijfer kan geven op wat jij geleerd hebt, welk cijfer geef je dan?”Ga daar letterlijk 

staan en sta stil hoe dit voelt. Stel dan de vraag: “Op welk cijfer wil je eindigen?” en ga daar staan. 

“Hoe voelt dat? Wat heb je nodig om… ?” 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim6_jDmu3fAhXLZ1AKHfp1DQsQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.mightyape.co.nz/product/twister/18625549&psig=AOvVaw2BsAcgMRvXNRCPl0bkNlyn&ust=1547552996194123&psig=AOvVaw2BsAcgMRvXNRCPl0bkNlyn&ust=1547552996194123
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3xMuo_uDfAhUHU1AKHSKbA8AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.opzijnplek.nl/energizerkaarten-voor-kinderen-helen-purperhart.html&psig=AOvVaw0a8fjpQcP8OxDDr85RhQCL&ust=1547133163348335
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5w4KejOHfAhXNKlAKHVIBD3kQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/119108862/stockafbeelding-modellering-van-klei-ballen-op.html&psig=AOvVaw056M_MSbQLZiE7KJ420gKI&ust=1547136895907909
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOwuG4le3fAhXDb1AKHXxyDIgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=21597&psig=AOvVaw2dzqZyRx9AG2FapW-E0HGK&ust=1547551689426344
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwichNuWlu3fAhVJUlAKHSkcAygQjRx6BAgBEAU&url=https://www.medipreventie.nl/pionnen-voetbal-large-40-cm-cawila&psig=AOvVaw2l2-DJjjca0YOxXbPvcoGz&ust=1547551883820932


 

 

 

 

 

We gebruiken onze verbale intelligentie om te denken in en over woorden. 

Deze intelligentie wordt uitgedrukt in geschreven en gesproken taal.  

 

Kenmerken bij een sterke verbale intelligentie:  

Houdt van lezen.  Voorkeurvoor stille 

omgeving. 

Houdt van luisteren. 

Discussieert graag. 

Vindt presteren 

geen probleem.  

Maakt  

woordgrapjes. 

Maak gedichten of 

verhalen. Schrijft in 

dagboek. 

 

Leervoorkeur: 
  
 

 

 

 
 

 

Werkvormen bij de verbale intelligentie: 
Luisterboeken: Luister een verhaal over het onderwerp waar je iets over wilt leren. Stop het verhaal 

als je iets interessants hoort en maak er een samenvatting van.  

Debatteren: Organiseer een echt debat. Als je aan de ene kant staat ben je voor en als je aan de 

andere kant staat ben je tegen. Je kunt dit ook met jezelf doen door als je op de ene stoel gaat zitten 

je argumenten voor je doel bespreekt en door op de andere stoel te gaan zitten je argumenten 

tegen het oppakken van je doel bedenkt.  

Citaten: Schrijf citaten op een mooie ansichtkaart. Geef ze aan iemand die ze zo af en toe naar je 

huis opstuurt als inspirerende herinnering. 

Spreekstok: Maak een spreekstok. Pas wanneer je die in je hand krijgt, mag je praten. Zo kun je 

leren beurt nemen of wachten op je beurt.  

  

Maak je eigen 

opdracht 

kaartjes 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNuof--ODfAhWDUlAKHdYIApoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/f/teken-je-gesprek-over-gedrag/9200000032845215/&psig=AOvVaw2Hw4z7GRvem9B-k8dwX6QD&ust=1547131733905557
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBnan0mu3fAhVCmbQKHVGfCXIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/p/pim-pam-pet-kaartspel/1004004000017404/&psig=AOvVaw2C00WyGOUym2JLbz3OAHJ8&ust=1547553138888495


 

 

We gebruiken onze muzikaal-ritmische intelligentie om te denken in,  

 

 

We gebruiken de muzikale intelligentie om te denken met en over muziek.  

Melodieën en ritmes zijn symbolen waarmee dit denken tot uitdrukking wordt gebracht.  

 

Kenmerken bij een sterke muzikale intelligentie:  

Luistert graag naar muziek. Onthoudt liedteksten en 

melodieën gemakkelijk. 

Muziek roept gemakkelijk 

emoties bij op. 

Heeft vaak liedjes in het 

hoofd. 

Trommelt met handen en 

voeten.  

Kan goed luisteren. 

 

Leervoorkeur:  

 

 

 

 
 

 

Werkvormen bij de muzikale intelligentie: 

Theorie op een melodie: Maak een liedje om iets te onthouden. Denk bijvoorbeeld aan hoe je als 

kind het alfabet uit het hoofd hebt geleerd. Je kunt het nu nóg opdreunen.  

Theorie op ritme: Mensen die graag met materiaal of hun handen tikken, kunnen bepaalde 

afspraken onthouden door afspraken in een ritme te tikken.  

Aan de hand van muziek je gevoelens uitdrukken: Als je het lastig vindt om je gevoel te 

verwoorden, kan je een muziekstuk opzetten die je gevoel verwoord en aan de hand daarvan het 

gesprek beginnen. Als je iets wilt verwerken of je gevoel even wilt uiten, kan je ook muziek 

opzetten. Je kunt ook op de muziek dansen. 

Discussiëren over muziek: Luister verschillende soorten muziek en geef je mening hierover. Doe 

dit in een groepje om zo te leren om een gesprekje te voeren en je mening te geven.  

Zingen: Zing een liedje om je te ontspannen. Of zing om te oefenen met het verwoorden van “Nee” 

zeggen of te oefenen wat het juiste volume is om jezelf te verwoorden.  

Dansen: Dans om je te ontspannen of om je gevoel te uiten.  

 

  

http://2de-leerjaar.blogspot.com/2015/09/er-zit-meer-in-muziek-boomwhackers.html
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM-vXamu3fAhUDYlAKHSM1BTAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.agconnect.nl/artikel/youtube-perkt-verplicht-reclame-kijken&psig=AOvVaw3h-KaSftABWhyfXDDra_2_&ust=1547553104432167
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4vuuvy_ffAhUJ2aQKHXLHB7EQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fsportinbalansdreumel.nl%2F%3Fp%3D1123&psig=AOvVaw0LQt2O4f7L4QpGaxHwNh1z&ust=1547909716736695


 

 

 

 

 

We gebruiken onze interpersoonlijke intelligentie om anderen te 

begrijpen en succesvol met hen om te gaan. Deze intelligentie komt tot uitdrukking 

 in het zorgen voor en genieten van werken met anderen.  

 

Kenmerken bij een sterke mensen intelligentie:  

Werkt graag samen. 

Houdt van groepssporten. 

Kan zich goed in een 

ander verplaatsen. 

Is gevoelig voor sfeer.  

Neemt graag de leiding.  Vindt het leuk om ideeën 

van anderen te horen.  

Accepteert hoe de ander is.  

 

Leervoorkeur:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Werkvormen bij de mensen intelligentie: 

Spelletjes doen: Bij deze intelligentie is het een uitgelezen kans om alle theorie of gespreksstoffen 

te verwerken in een spel. Ganzenbord of mens-erger-je-niet zijn daar een goed middel voor. Of 

maak je eigen speelbord of dobbelsteen met diverse gekleurde vlakken. Als je op een gekleurde 

vlak komt (bijvoorbeeld blauw) dan moet je een (blauw) kaartje pakken.  

Rollenspel: Speel samen een situatie na. Of laat een ander jou spelen en bekijk hoe hij/zij de situatie 

anders aanpakt. Zo leer je van elkaar.  

Tutor-leren: Geef uitleg over iets waar jij heel goed in bent of waar jij veel kennis over hebt aan een 

ander. Zo leert de ander van jou en jij bent gelijk ook nog eens met jouw kennis/interesse bezig. 
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We gebruiken onze intrapersoonlijke intelligentie om te denken over gevoelens en  

stemmingen. Droombeelden en gevoelens zijn de symbolen van deze intelligentie.  

 

Kenmerken bij een sterke intrapersoonlijke intelligentie:  

Is graag alleen. Kan goed  

tegen stilte. 

Houdt van evalueren. 

Heeft tijd nodig om na te 

denken. 

Doet graag 1 ding tegelijk. Schrijft graag gedachten op. 

 

Leervoorkeur: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Werkvormen bij de intrapersoonlijke intelligentie: 
Praatkaarten: Gebruik praatkaarten om je gevoelens te uiten. Praatkaarten zijn plaatjes met een 

bepaald beeld. Iedereen ziet er wat anders in. Je kunt ze kopen, maar ook zelf maken.  
 

 

 

Persoonlijk dagboek: Houdt een dagboek bij om een situatie in kaart te brengen, een zogenoemde 

nulmeting. Bijvoorbeeld over het eetgedrag of slaapgedrag of de gevolgen van medicijninname. Je 

kunt ook een dagboek bijhouden om bij te houden hoe je doel vordert of dat het je lukt om je aan je 

dagelijkse afspraken te houden. Hier kun je op reflecteren.  
 

 

Cognitief denkschema: Bespreek een situatie aan de hand van 4 G’s. Gebeurtenis, gedachte, 

gevoel, gevolg.  
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We gebruiken onze logische – mathematische intelligentie om te denken in, met en over 

hoeveelheden en verhoudingen.  

 

Kenmerken bij een sterke logische intelligentie:  

Lost graag 

problemen op. 

Heeft een voorkeur voor 

concrete afspraken. 

Heeft een voorkeur voor 

structuur en overzicht 

Houdt van rekenen Is goed in oorzaak en 

gevolg redeneren. 

Houdt van logica.  

 

 

 

 

Leervoorkeur: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkvormen bij de logische intelligentie: 
Vormbaar/abstract materiaal: Gebruik vormbaar materiaal als middel om het gesprek te 

verduidelijken. Met magic zand/klei kan je proporties aan geven, met blokken kan je 

stapelen/tussenstappen van doelen weergeven, met poppetjes kan je verhoudingen weergeven. 
 

 

 

 

Weegschaal: Moet ergens een besluit over genomen worden, maar is kiezen lastig? Dan is een 

weegschaal een mooi middel. Gebruik bijvoorbeeld knikkers die staan voor de voor- en nadelen. 

Maak zo visueel welke kant zwaarder weegt en dus prioriteit heeft. 
 

 

 

 

Stoomdiagram: Teken de volgorde van de tussentappen in een leerproces in een stoomdiagram. 

Categoriseren: Verdeel de supermarkt in een aantal zones (bijvoorbeeld groente/fruit, brood, 

zuivel, frisdrank, overig) en geef elke zone een kleur. Verdeel je boodschappenlijstjes standaard in 

die zones of markeer je boodschappen per kleur.  

Quiz of puzzel: Leer nieuwe theorie door het doen van een puzzel of quiz. Of maak zelf een quiz. 

Bijvoorbeeld groente leren kennen of wanneer je iets wel/niet moet gebruiken. 

Patroon herkennen: Houdt in een dagboek bij of het lukt om je aan de afspraken te houden of om 

aan te geven hoe je je voelt. Probeer hier een patroon in te herkennen en bepaal dan wat je wilt 

verbeteren.   

https://nbg-web01.opitec.com/img/630/980/630980-04-x.jpg
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij_Z6ii-HfAhWLKFAKHfkzAHkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.toys42hands.nl/webshop/rubbabu-zachte-cijfers/ws-pr/pr2187&psig=AOvVaw1Ss8IXk1GwT0YQqrZy69UO&ust=1547136634534789
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqy6bZjuHfAhVLKFAKHYKeCYgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.ninico.nl/kindercoachmaterialen/tag/rood en groen&psig=AOvVaw3Gy88xrkMsevWle75V9ovX&ust=1547137554843966&psig=AOvVaw3Gy88xrkMsevWle75V9ovX&ust=1547137554843966
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5_IiFi-HfAhXCLFAKHdKdDYYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/p/houten-weegschaal/9200000014371310/&psig=AOvVaw0ENOAmLEA1R1blJig7rGqJ&ust=1547136548106521


 

 

 

 

Wil je meer weten over meervoudige 

intelligentie? We hebben wat 

informatiebronnen op een rij gezet:  

 

 Op onze website van de ACADEMIE gaan we de komende tijd ter inspiratie 

werkvormen plaatsen. Deze kan je downloaden en gebruiken.  

 ikleerleren.nl. Hoewel dit voor kinderen is beschreven, kan je dit makkelijk 

vertalen naar de mens in het algemeen. Leerstijlen verleer je niet. Ieder mens heeft een 

leervoorkeur.  

 Het boek Ik wil een pizza die met de brommer komt is ‘de bijbel’ voor 

de ACADEMIE. Het staat vol werkvormen die beroep doen op de meervoudige intelligentie.  

 In het boek Soorten intelligentie van H. Gardner kan je meer lezen over de 

grondlegging van meervoudige intelligentie. 

 Marjolein Klijn van Ons Tweede Thuis geeft regelmatig een workshop ondersteunend 

tekenen. Wil je nog meer verdieping in het leren tekenen tijdens ondersteuning van een 

gesprek? Kijk dan bijvoorbeeld eens op de website: debetekenaar.nl of  

huisvanverbeelding.nl  
 Er worden allerlei kennisbundels, filmpjes en opdrachten gedeeld van zorgorganisaties 

op het Kennisplein Gehandicaptensector Kijk bijvoorbeeld op: 

www.kennispleingehandicaptensector.nl/verstandelijke-beperking/gespreksvoering 

https://ikleerleren.nl/
https://www.bol.com/nl/c/h-gardner/532622/?lastId=2019

