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Diversiteit in creativiteit
Meervoudige intelligentie (H. Gardner)

Welke soort intelligentie past het beste bij jou? Maak de test.
Bruin betekent: deze uitspraak past echt helemaal niet bij mij.
Oranje: deze uitspraak past niet echt bij mij.
Lichtgroen: ja, deze uitspraak klopt wel een beetje.
Donkergroen: helemaal mee eens, zo ben ik!
Woordslim
Verbaal/ linguïstische intelligentie
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Scrabble, Wordfeud, galgje… Ik hou van woordspelletjes!
Ik schrijf graag gedichten en/ of verhalen.
Ik verzin regelmatig eigen woorden en betekenissen.
Voordat ik een woord zeg, lees of opschrijf, heb ik het al in mijn hoofd gehoord.
Ik kan met woorden goed uitleggen wat ik bedoel.
Ik kan niet zonder boeken!
Ik onthoud dingen die iemand anders heeft gezegd.
Als ik een nieuw spel wil leren, lees ik altijd eerst de handleiding.
Totaal:
Rekenslim
Logisch/ mathematische intelligentie
Ik hou van sudoku’s maken.
Rekenen is/ was mijn lievelingsvak.
Ingewikkelde vragen of problemen, ik vind het leuk om ze op te lossen.
Ik puzzel graag.
Als ik iets moet doen, werk ik graag volgens een plan.
Ik vind technische ontwikkelingen interessant.
Ik hou van spelletjes waar je een strategie moet uitdenken, zoals schaken,
Carcassonne, vier-op-een-rij en Rolit.
Wat gebeurt er als ik … doen? Ik vind het leuk om iets te onderzoeken.
Totaal:
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Beeldslim
Visueel/ ruimtelijke intelligentie
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Ik herinner vaak mijn dromen, en in mijn dromen gebeurt van alles!
Ik vind het prettig als er plaatjes bij een tekst staan.
Ik hou ervan om iets te ontwerpen.
Ik teken graag.
Ik maak vaak foto’s of een filmpje van de omgeving.
Als ik denk en mijn ogen dicht doe, zie ik allerlei beelden voor me.
Ik verdwaal niet snel, ik vind makkelijk mijn weg want ik kan goed kaartlezen.
Ik heb veel fantasie.
Totaal:
Muziekslim
Muzikaal/ ritmische intelligentie
Ik hou ervan om een achtergrondmuziekje aan te hebben als ik bezig ben.
Ik kan een muziekinstrument bespelen.
Ik kan goed ritme houden met een instrument, of als ik dans.
Ik heb altijd wel een liedje of melodietje in mijn hoofd.
Als een muzieknoot vals is, hoor ik dat direct!
Als ik een liedje heb gehoord, kan ik hem al snel meezingen.
Ik luister graag naar muziek.
Ik hou ervan om zelf liedjes, melodieën en ritmes te bedenken.
Totaal:
Beweegslim
Lichamelijke/ kinesthetische intelligentie
Ik hou van sporten.
Stilzitten… dat vind ik lastig.
Ik leer het liefst door iets zelf te oefenen en te ervaren.
Ik vind het leuk om te dansen.
Als ik in beweging ben (lopen, dansen, sporten) verzin ik allerlei goede ideeën.
Ik gebruik graag mijn handen om iets te leren.
Ik werk graag met mijn handen aan iets creatiefs.
Als ik iets vertel gebruik ik mijn handen om iets duidelijk te maken.
Totaal:
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Natuurslim
Natuurgerichte intelligentie
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Ik ben graag in de natuur.
Ik hou bij wat voor weer het wordt.
Als ik op pad ben verzamel ik stenen, schelpen of iets anders uit de natuur.
Als ik vrij ben, ben ik het liefst buiten.
Ik hou van heel veel soorten dieren.
Ik vind het leuk om in de tuin bezig te zijn, om te vissen en/ of te koken.
Ik vind het leuk om proefjes te doen.
Als ik ergens kom, kijk ik altijd naar de omgeving en hoe de natuur eruit ziet.
Totaal:
Mensslim
Interpersoonlijke intelligentie
Ik hou ervan om opdrachten samen te doen.
Ik vind het leuk om iemand te helpen.
Ik heb meer dan drie goede vrienden.
Ik leef met andere mensen mee.
Als ik ergens ben, merk ik op hoe de sfeer is.
Las iemand zich niet fijn voelt, merk ik dat direct.
Als ik sport, doe ik dat graag in een team of met een groep.
Als ik ergens mee zit of ergens niet uit kom, zoek ik iemand die mij kan helpen.
Totaal:
Zelfslim
Intrapersoonlijke intelligentie
Ik werk graag op een plek waar het rustig is.
Ik hou ervan om alleen te zijn.
Ik heb een dagboek (gehad) waar ik veel in schrijf.
Ik weet waar ik goed in ben, en waar ik niet goed in ben.
Als ik iets gedaan heb denk ik na over hoe het ging.
Wat wil ik bereiken? Ik stel belangrijke doelen voor mijzelf.
Ik denk veel na over het leven, de zin van het leven en andere levensvragen.
Ik doe veel vanuit mijn gevoel.
Totaal:
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Tel de punten per intelligente op. Elk bruine aangekruiste vakje is 1 punt, elke oranje 2,
elke lichtgroene 3 en elke donkergroene 4.
Welke drie intelligenties hebben bij jou de hoogste score?
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