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Howard Gardner 
De afgelopen jaren is het onderwijs erg veranderd.  
Een grote reden hiervan is de ‘meervoudige 
intelligentie’ (MI) theorie van Howard Gardner.  
Hij publiceerde in 1983 een theorie waarin de 
hersenwerking van het kind een grote rol speelt. 
Volgens Gardner is elk kind op een andere manier slim. 
Het onderwijs is altijd erg gericht geweest op de linker  
hersenhelft, maar volgens Gardners theorie moet bij 
veel leerlingen ook de rechter helft getriggerd worden.   
De verschillende manieren van ‘slim zijn’ bracht hij 
onder in acht intelligentiegroepen. Door het onderwijs 
voor elk kind aan te bieden op een manier dat binnen 
zijn of haar intelligentie gebied past wordt leren 
makkelijker en leuker.

“De grootste fout van de afgelopen eeuwen in het 
onderwijs was dat kinderen behandeld werden alsof 
het varianten van hetzelfde  
individu waren en dus voelde men zich 
gerechtvaardigd om hen dezelfde onderwerpen op 
dezelfde manier te leren.”

Howard Gardner

Eind jaren ‘90, begin jaren ‘00 begon deze theorie  
langzaam zijn weg naar Nederland te vinden. De 
theorie werd opgenomen in nieuwe lesmethodes en 
langzaam toegepast op scholen. Anno 2018 heeft elke 
leerkracht wel van deze theorie gehoord of werkt er al 
mee.  
Toch valt er naar mijn mening nog veel meer uit MI te 
halen. Er zou nog meer gekeken kunnen worden naar 
de sterke intelligenties van elk kind. Ook zouden er 
meer MI-oefeningen daadwerkelijk toegepast kunnen 
worden in de lessen.  

Samenknap  
Een kind dat sterk interpersoonlijk is, geniet van werken 
met, zorgen voor en leren met anderen.

Rekenknap 
Een kind dat sterk logisch-mathematisch intelligent 
is, geniet van het oplossen van problemen en het 
vaststellen van verbanden.

Woordknap
Een kind dat sterk verbaal-linguïstisch intelligent is, richt 
zich primair op taal; op dat wat hij of zij leest, hoort en 
op wat gezegd wordt.

Zelfknap
Een kind dat sterk intrapersoonlijk is, geniet van 
afzondering, stilte, dromen, reflectie en van de 
gelegenheid om gedachten te kunnen verkennen.

Natuurknap
Een kind dat sterk naturalistisch is, voelt zich 
aangetrokken tot planten, dieren, landschappen en 
natuurlijke fenomenen zoals het weer, het klimaat, 
stenen e.d. 
Beeldknap 
Een kind dat sterk visueel-ruimtelijk intelligent is, geniet 
van ontwerpen, tekenen, kleuren, combineren, 
objecten ordenen en heeft vaak een goed 
richtingsgevoel.
Beweegknap
Een kind dat sterk lichamelijk-kinesthetisch is, geniet  
van fysieke activiteiten, praktische ‘doe’activiteiten,  
toneelspelen en het ontwikkelen van fysieke 
vaardigheden.
Muziekknap 
Een kind dat sterk muzikaal-ritmisch is, geniet van het  
luisteren naar en/of het maken van muziek in allerlei 
vormen en waardeert muziek in het algemeen.

De acht intelligenties

Onderzoek en testen 
Om erachter te komen wat er allemaal al is en waarom 
bepaalde dingen nog niet toegepast worden, begon 
ik aan een uitgebreid onderzoek. Dit deed ik zowel 
vanuit scholen en leerkrachten, als vanuit de kinderen. 
Op die manier wilde ik op zoek gaan naar het perfecte 
klaslokaal waarin de MI-theorie optimaal toegepast 
kan worden.

Eindeloos verbouwen 
Samen met verschillende leerkrachten ben ik gaan 
kijken naar wat voor hen bij elke les de ideale 
lokaalindeling zou zijn. In een grote maquette konden 
zij hun ideale opstelling samenstellen. Per les en 
leerkracht verschilde dit enorm. Dit zou betekenen 
dat een juf elke 30 minuten haar lokaal zou moeten 
verbouwen om haar les te kunnen geven zoals ze dat 
het liefst zou willen.  
Met de zware meubeltjes van tegenwoordig is dit 
onhaalbaar. Tijdens het bijwonen van lessen kwam 
ik erachter dat het voor een kind van 8 al bijna 
onmogelijk was om zijn stoel op tafel te zetten. 
 
Je zou minimaal 10 minuten kwijt zijn om het lokaal 
geschikt te krijgen voor een oefening van een kwartier. 
En daarna moet alles weer terug.                        
                                                                           Juf Elise

De ideale indeling per les

Handenarbeid Rekenen

Toneel Muziek
Met behulp van een blokkendoos bouwden verschillende 
docenten hun ideale lesopstelling per schoolvak. Van lege 
lokalen tot tribunes, alles kwam voorbij. Hierdoor werd het 
duidelijk dat elke docent hele verschillende wensen heeft die 
onmogelijk zijn te realiseren met het huidige meubilair. 



Ook bespraken we de MI-methodes die er beschikbaar 
zijn. Veel worden niet toegepast, omdat het te veel werk is 
om het lokaal gereed te maken. 
 
Van de 100 aangerijkte opdrachten uit het boek  worden 
er vaak maar 20 gebruikt, de andere zijn bijna onhaalbaar 
in een klassiek leslokaal. 

Wens van de leerlingen 
Naast alle wensen van docenten en de testresultaten, 
leek het mij ook belangrijk om te kijken hoe de leerlingen 
hun droomlokaal voor zich zien.  
D.m.v. een tekenwedstrijd kreeg ik inzichten in de wensen 
van de kinderen. 
Bijna 100 kinderen tekende voor mij hun droomlokaal.  
Van huisdieren tot spelcomputers, discolampen tot 
zwembaden, alles kwam voorbij.  
Toch bleken ‘felle kleuren’ en ‘sport en spel’ de grootste 
wensen van de kinderen. 
 
Lekker bewegen 
Van de vele beschikbare MI-opdrachten worden vooral 
degene gebruikt die geörienteerd zijn op de linker 
hersenhelft. Hiermee zijn we dus eigenlijk weer terug bij af. 
 
Om er achter te komen welke opdrachten bij het grootste 
gedeelte van de kinderen aan zou slaan voerde ik 
verschillende testen uit bij 40 groep-vier-leerlingen.  
Met deze testen kreeg ik een reëel beeld van de MI-
verdeling in groep vier. Beweegknap scoorde erg hoog en 
woordknap erg laag. 

Het droomlokaal van Yannick, groep 6.

Het droomlokaal van Laurens, groep 5.

Mi top 3 - Elk kind heeft elke vorm van intelligentie in zich, maar het een is sterker ontwikkeld dan het ander.  
In dit staafdiagram ziet u de voorkeurs top 3. Per intelligentie aangegeven hoeveel leerlingen deze op plaats 1, 2 en 3 hebben 
staan. Van links naar rechts: 1e, 2e en 3e plek.

Visie 
Voor mij was het duidelijk dat ik voor klassieke leslokalen 
wilde gaan ontwerpen, met als doel het lokaal zonder 
grote ingrepen zo flexibel mogelijk te maken. 
De lokalen zijn over het algemeen vierkant en hebben 
gemiddeld een vloeroppervlakte van 45m².  
Hierin is niet heel veel mogelijk, aangezien je ook 25-30 
leerlingen moet herbergen. 
 
D.m.v. een speciale meubellijn wil ik flexibiliteit creëren.  
De meubels moeten aan de volgende eisen voldoen:  
- Lichtgewicht    - Veilig 
- Multifunctioneel   - Kleurrijk 
- Makkelijk op te bergen
 
De meubels moeten zo multifunctioneel worden dat 
er meer is dan alleen de basisfunctie. Ze moeten de 
verschillende activiteiten en lesmethodes ondersteunen. 
Ook moeten ze een verlengstuk zijn van het al beschikbare 
ontwikkelingsmateriaal. Schoolmeubellijn FLEX - standaard les opstelling.



De meubels 
Meubellijn ‘Flex’ bestaat uit twee basis meubels: een tafel 
en een stoeltje.  
Beide onderdelen zijn gemaakt van piepschuim (EPS), 
waardoor ze erg licht zijn, zodat de kinderen ze zelf met 
gemak kunnen tillen. 
 
De tafel 
De basistafel bestaat uit een vierkant blad van 1,2 x 1,2 
meter en vier kegelvormige poten. De onderdelen zijn 
los, waardoor de tafel in een paar seconden volledig 
opgebroken kan worden. De poten kunnen eenvoudig 
in de gaten van het tafelblad geplaatst worden en de 
tafel staat. Het tafelblad is aan twee kanten te gebruiken. 
De ene zijde is een effen blad dat voor de standaard 
lessen gebruik kan worden. Op de andere zijde staat een 
spelbord dat gebruikt kan worden tijdens één van de 
lesactiviteiten. Ook de poten kunnen los gebruikt worden 
als spelelement. 

De stoel 
Het stoeltje heeft een standaard zithoogte van 46cm. 
Doordat de voetsteunen verschillende hoogtes hebben, is 
er voor elk kind een passende stoel.  
Ieder kind heeft een eigen laatje, dat in het stoeltje past, 
maar ook los in de kast gezet kan worden. Hierdoor 
wordt het erg makkelijk om op een andere plek te gaan 
zitten, omdat alleen het laatje en niet meer de hele tafel 
verplaatst hoeft te worden.  
Ook het stoeltje kan gekanteld worden. Hierdoor ontstaat 
er een laag loungestoeltje waarop de kinderen heerlijk 
een boek kunnen lezen.  
 
“Met deze meubels kun je het lokaal binnen no-time 
ombouwen tot laboratorium of spellokaal. Zo kan elke 
manier van lesgeven uitgevoerd worden.” 
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