
INDIVIDU
BOUWSTEEN VAN HET COLLECTIEF



BOUWEN AAN DE PLANEET
● Kunst & architectuur

Betere, gezondere & mooiere toekomst?

● Wereld = één groot  bouwwerk

Wereld begrijpen 

Bouwstenen begrijpen

● NEEM de kartonnen mal

De mal een nieuw leven geven

= Circulariteit! 
(De planeet gezonder maken door hergebruik)



STAP 1: INDIVIDU
● Bouwstenen = materialen (bv. plastic, hout, etc.)

Gemaakt door personen (zoals jij!)

● Personen = makers van het grote bouwwerk~ de wereld



● Personen = makers van het grote bouwwerk ~ de wereld

Allemaal eigen kwaliteiten en talenten

Dezelfde waarde als het nieuwe goud

● Samen op zoek naar jouw talenten!

STAP 1: INDIVIDU



REFLECTIE: INDIVIDU
VERKENNEN VAN DE ACHT INTELLIGENTIES VOLGENS GARDNER

🎯 DOEL: ontdek hoe jij knap bent! (en hoe knap jij bent 😊)

👀 GEACTIVEERDE INTELLIGENTIE: zelfknap, woordknap

⏳ TIJDSDUUR: 30 minuten

📖 VOLG DE OPDRACHTEN IN JE BOEKJE



ZELFKNAP
intrapersoonlijk

WOORDKNAP
verbaal-linguïstisch

BEELDKNAP
visueel-ruimtelijk

BEWEEGKNAP
lichamelijk-kinesthetisch

SAMENKNAP
interpersoonlijk

REKENKNAP
logisch-mathematisch

MUZIEKKNAP
muzikaal-ritmisch

NATUURKNAP
naturalistisch



8 INTELLIGENTIES VAN HOWARD GARDNER



ZELFKNAP
● Word je aangetrokken tot:

innerlijke ervaringen 
waarden en normen
dagboeken
meditatie
...

● Ben je sterk in:
fantasieën, dromen
meningen en overtuigingen
tijd alleen, zelfbeschouwing
vastberaden en doelgericht
filosofisch 
…

● Enkele beroepen die passen: 
filosoof, dichter, politiek leider, 
psycholoog, theoloog, leerkracht, ... 



● Word je aangetrokken tot:
grapjes,  verhaaltjes
brieven, gedichten
boeken, kranten
toneelstukjes, spreekbeurten
...

● Ben je sterk in:
praten en luisteren
lezen en schrijven
discussiëren
vreemde talen leren
spreekwoorden
…

● Enkele beroepen die passen: 
komiek, journalist, schrijver, redenaar, 
tekstdichter, verkoper, ... 

WOORDKNAP



● Word je aangetrokken tot:
cijfers, symbolen
puzzels, vraagstukken
grafieken, schema’s
computers
...

● Ben je sterk in:
analyseren
berekeningen maken
dingen uitdenken, ontwerpen
organiseren en samenvatten
kritisch denken
…

● Enkele beroepen die passen: 
computerprogrammeur, schrijver van 
detectives, ingenieur, wetenschapper, ... 

REKENKNAP



● Word je aangetrokken tot:
tekeningen
film
posters, foto’s
kleuren, vormen
...

● Ben je sterk in:
waarderen architectuur
kleuren combineren
visualiseren
navigatie en goed richtingsgevoel
fotografisch geheugen
…

● Enkele beroepen die passen: 
architect, ontdekkingsreiziger, 
meetkundige, schilder, fotograaf,... 

BEELDKNAP



● Word je aangetrokken tot:
liedjes, rijmpjes
muziekinstrumenten
toonhoogte en klankkleur
schoolorkesten
...

● Ben je sterk in:
muziek componeren
zingen en rappen
optreden
ritmegevoel
instrumenten herkennen
…

● Enkele beroepen die passen: 
componist, muzikant, 
instrumentenbouwer, zanger, .... 

MUZIEKKNAP



● Word je aangetrokken tot:
drama/rollenspelen
dans
sport
lichaamstaal
...

● Ben je sterk in:
acteren
choreografie
uithoudingsvermogen
coördinatie en precisie
gemakkelijk leren door het te doen
…

● Enkele beroepen die passen: 
prof in tennis, voetbal,  atletiek, 
goochelaar, acteur, kok, postbode, ...

BEWEEGKNAP



● Word je aangetrokken tot:
planten/dieren
natuurverschijnselen
landschappen
excursies naar buiten
...

● Ben je sterk in:
“groene vingers”
zorgen voor dieren
verzamelen 
weer voorspellen
soorten herkennen
…

● Enkele beroepen die passen: 
dierentrainer, astronoom, bioloog, 
natuurkundige, landbouwer,... .

NATUURKNAP



● Word je aangetrokken tot:
sociale interactie
groepswerk
gesprekken
spel
...

● Ben je sterk in:
communiceren
leiden en organiseren
oplossen van conflicten 
begrijpen van gevoelens
zorgen voor en leren met anderen
…

● Enkele beroepen die passen: 
antropoloog, dokter, politicus, socioloog, 
talkshowpresentator, verpleegster,...

SAMENKNAP



STAP 2: COLLECTIEF

Collectief = “groep van mensen met eenzelfde doel”

         Mensen zijn (meestal) heel verschillend

               én

Mensen werken samen

Problemen oplossen Elkaar helpen



Voorbeeld:

● Iedereen die een gezondere planeet wil
○ DOET verschillende dingen

■ Bomen planten
■ Zonnepanelen plaatsen, etc.
■ Afvalberg verminderen
■ Circulaire materialen gebruiken
■ ...

○ Maar WERKT SAMEN

STAP 2: COLLECTIEF



STAP 2: COLLECTIEF

Voorbeeld:

● APART is er niemand goed in ALLES
○ Jef kan goed tekenen,
○ Marie is goed in rekenen

● SAMEN zijn jullie wel goed in ALLES
○ Marie berekent hoeveel cirkels met straal 1 cm er in een cirkel 

van straal 3 cm passen. Jef tekent deze cirkels met een passer



REFLECTIE: COLLECTIEF
SAMEN BOUWEN 
🎯 DOEL: Samen sta je sterk!
⏳  TIJDSDUUR: 30 minuten 

? VRAAG: wat zou je met de mallen doen als je die kon samenleggen?

🎬 ACTIVITEIT: jullie gaan samen iets bouwen. Bedenk van tevoren:
■ wat je gaat bouwen
■ wat heb je daarvoor nodig (ruimte, materiaal, elkaar of … )
■ hoeveel tijd heb je hiervoor? (wanneer moet het af zijn?)
■ rolverdeling: wie doet wat? 

Bouw met de groep datgene wat je samen hebt ontworpen 
(en vraag aan de leerkracht om er een foto van te maken, als dat kan) 



REFLECTEREN

🎯 DOEL: samen JOUW knapheid bepalen. 
⏳ TIJDSDUUR: 15-30 minuten 

?? VRAGEN 
○ Wat vond je het leukst om te doen tijdens de laatste opdracht? 
○ Wat heb je geleerd? 
○ Was er iets nieuws dat je zelf niet bedacht had, maar wel cool vond? 
○ Wat vond je echt niet leuk? 

📖 SCHRIJF OF TEKEN DE ANTWOORDEN IN JE BOEKJE

REFLECTIE: COLLECTIEF



Versier de kartonnen mal

     Toon jouw talenten en/of wat je geleerd hebt

     Gebruik materialen uit de doos of uit de klas

     Gebruik je fantasie!

STAP 3: TALENT VERBEELDEN



Inspiratie nodig? Kijk eens rond in de klas of je niks vindt om mee te werken!

STAP 3: TALENT VERBEELDEN



REFLECTIE: WORKSHOP
● Leuk? 

○ Samen geëxperimenteerd ?

○ Veel gelachen ?

○ Samengewerkt, elkaar geholpen ?

● Iets bijgeleerd?

○ Waar ben je goed in ?

○ Wat betekent ‘circulair’ en ‘collectief’ ?

● Onthoudt!

○ Alles vormt een bouwstenen van het grote bouwwerk!

Personen én materialen!



HET EINDE: NIEUW BEGIN?
PROFICIAT!

Jouw persoonlijke mal

Bouwsteen van een kunstwerk in MAAKLEERPLEK

Te bezichtigen vanaf vrijdag 23 april, 
aan de Molens van Orshoven in Leuven



TOT ZIENS!
ENORM BEDANKT VOOR DE INZET!


