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Doelen van de bijeenkomst: 
Deelnemers hebben: 

1. Kennis van de theorie Succesvolle intelligentie
2. Zicht op eigen voorkeur en betekenis voor motivatie
3. Zicht op de inzet van verschillende intelligenties in de doorlopende lijn en 

de valkuilen hiervan
4. Zicht op keuze van materiaal passend bij de verschillende intelligenties. 

Noot: het uitgangspunt bij deze workshop is stimulerend signaleren waarbij 
we kijken naar de kwaliteiten en uitdagingen van kinderen in school: wat zie 
je en hoe daag je ze uit. 



(hoog)begaafdheid

ontwikkelings-
potentieel gedrevenheid

creërend
(denk)vermogen

probleem  oplossing

problemen herkennen

meerdere oplossingen

meerdere invalshoeken

autonoom

scherpe waarneming

intens

snel

zelfsturend

zelf ontdekkend

reflecterend

procesgericht

plezier in creëren

productief

flow

origineel

enthousiast voor passies

brede interesse

specifieke,
diepgaande interesses

kritisch

sterk rechtvaardigheidsgevoel

zoekend naar betekenis

zet dooractief

veel energie

ondernemend

initiatiefrijk

nonconformistisch

nieuwsgierig

intrinsiek gemotiveerd gefocust

veel ideeën

Dweck: 
FIXED vs growth

mindset

Luc 
Stevens

Dabrowski:
overexcitabilities

rijk en levendig 
voorstellingsvermogen

Ken Robinson

rijke fantasie

flexibel

omgaan met 
ambiguïteit

Csikszentmihalyi
perfectionistisch

veeleisend

eigengereid

eigen-wijsheid

veel willend

leergierig

kennishonger

opvallend
gevoel voor

humor

gevoelig



Mens in ontwikkeling

Zelfinzicht en 
Zelfsturing

https://www.youtube.com/watch?v=u7fEmOfkGoI&ab_channel=NationalTalentCentreoftheNetherlands-NTCN

Passend Onderwijs



Uitgangspunt: 
Betrokkenheid 
vergroten levert 
positief leerproces !!!



Een fout vertelt 
me dat ik nog 
iets te leren 
heb!

Ik snap het 
na heel hard 
werken

Ik ben 
beter in 
iets 
geworden

Ik kan iets 
wat ik eerder 
nog niet kon

Ik ben 
perfect

Ik ben beter dan 
anderen

Ik kan het 
wel en 
anderen niet

Ik werk 
snel

Ik maak 
geen fouten

Afbeeldingen: www.learning-knowledge.com/dweck/

Wanneer voel jij je slim? 





Jan Seghers, KU Leuven, gezonder bewegen, hoe pak je dat aan.



sociale ontwikkeling
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Profielen van Betts en Neihart 

Bron: www.talentstimuleren.nl



Streven naar: 
De zelfsturend autonome leerling

• Goede sociale vaardigheden 
• Werkt onafhankelijk, zonder bevestiging 
• Stelt zichzelf SMART doelen 
• Zoekt uitdaging
• Sterk zelfsturend
• Werkt enthousiast voor passies/is bevlogen 
• Goede zelfregulering 
• Komt op voor eigen overtuigingen 
• Veerkrachtig /flexibel 
• Kennisproducent/ontwikkelaar 
• Beschikt over zelfinzicht en zelfacceptatie



Laten we eens inzoemen:

https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/videos/67-denkvaardigheden-sternberg



Sternberg en succesvolle intelligentie



Praktijk opdracht: 
Zet  max 18 kruisjes bij de items die jij leuk/fijn vindt om te doen !!



Groep 1, 2 en 3
gevarieerd

speels
uitdagend

gericht op groei,
ontdekkend,

ondernemend

Nodig: 
creatieve intelligentie en 
praktische intelligentie

Betrokkenheid bij 
voorkeur analytische 

vaardigheden ??



Groep 3 en 4
Gericht op het aanleren van 
de basisvaardigheden: 
Lezen, rekenen en schrijven
Nodig: 
praktische intelligentie en 
analytische intelligentie

Betrokkenheid bij voorkeur 
creatieve intelligentie ??



Groepen 5 t/m 8
Basisvaardigheden 

uitbreiden en verdiepen, 
zaakvakken, werken in 

thema’s, IPC curriculum

Nodig: 
Analytische intelligentie
Praktische intelligentie
Creatieve intelligentie



Circuit in de klas 



Analytische denken



Creatief denken



Praktisch denken



Praktijk opdracht
1. Volg het circuit met de uitdagende materialen 

en ervaar welke denkvoorkeuren je inzet bij 
de verschillende opdrachten.

2. Neem de placemat Denkprofielen van 
Sternberg en beschrijf welk aanbod in de 
school/je groep een beroep doet op welk 
denkprofielen.

3. Waar ligt in jouw school, jouw aanpak de 
nadruk op ? 

4. Wat zou jij als leerkracht, intern begeleider en 
mens kunnen toevoegen aan je aanbod ? 

5. Hoe kun je deze denkprofielen gebruiken 
binnen het team, binnen de groep ? 
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