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De theorie van de Meervoudige Intelligentie van Howard Gardner heeft het onderwijs veroverd. Niet in het
minst omdat ze de kijk op intelligentie en intelligent gedrag grondig heeft veranderd. Intelligent gedrag is
veel ruimer dan het resultaat van een klassieke intelligentietest. De klassieke intelligentietest die men de
laatste jaren steeds vaker op de korrel neemt. Maar dat is een andere discussie. Volgens Howard Gardner is
intelligent gedrag de bekwaamheid om:




problemen op te lossen
vragen op te roepen
iets te vervaardigen in een gewone en betekenisvolle omgeving

Howard Gardner onderscheidt acht soorten intelligenties. Deze staan elk voor een bepaalde competentie
bij leerlingen. Niet al deze intelligenties, competenties zijn bij een mens even sterk ontwikkeld. Het is in het
onderwijs dan ook goed om daar zicht op te krijgen. Het Nederlandse Bazalt ontwikkelde daarvoor een
kaartspel.
Het is de bedoeling dat een leerling de veertig kaarten (5 per intelligentie) sorteert. Jonge kinderen doen dit
door de kaarten te verdelen over de selectiekaarten [kan ik goed] / [kan ik niet goed] of [leuk] / [niet leuk].
Of door eerst de 40 kaarten te verdelen over de selectiekaarten [kan ik goed] / [kan ik niet goed] en daarna
de kaarten onder [kan ik goed] nog eens te verdelen over de kaarten [leuk] / [niet leuk]. Oudere kinderen
kunnen die veertig kaarten meteen in een matrix leggen die men vormt door de vier selectiekaarten twee
aan twee op een as te leggen. Deze matrix ziet er zo uit:
kan ik
goed

kan ik
niet
goed

leuk
niet
leuk

Is de leerling klaar, dan kan de begeleider de kaartjes die vallen onder de selectiekaarten [kan ik goed]
en/of [vind ik leuk] verdelen over de verschillende intelligenties. Op die manier krijgt hij een indruk hoe de
leerling intelligent is.
Op http://www.bazalt.nl/mi-kaartenspel kun je terecht voor de handleiding en de instructies, een
toelichting bij de afbeeldingen die symbool staan voor de verschillende intelligenties en enkele toepassingsmogelijkheden van dit kaartspel.
Een heel leuke en leerrijke manier om met kinderen rond meervoudige intelligentie te werken.
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