
24 september 2021
Programma
Conferentie

Meervoudige 
Intelligenties

uit/in de 
praktijk 

Bloemerd 2, Leiderdorp

Kinesthetische Intelligentie

"Intelligent bewegen"

Visuele Intelligentie

“Leer met  verbeeldingskracht 

nieuwe kansen te scheppen”

Naturalistische en 

 Interpersoonlijke Intelligentie

"Leef je leven en BLIJF!"

 

Muzikale Intelligentie

 “De stem. Hèt instrument 

 dat raakt en beïnvloedt.”

Het belang van 
de verwaarloosde 

en ondergewaardeerde 
"andere intelligenties".

“MIDAS & KMnet”
  Volg en ontwikkel het 
MI-vermogen door het 

structureren van 
praktische

leersituaties en 
(peer)coaching.

 

“MI maakt 
Onderwijs passend”

Kom tegemoet aan de 
onderwijsbehoeften 

van leerlingen

www.stichtingami.nl
www.meervoudigeintelligentie.nl

1 (800) 000-0000
www.yourwebsite.com

“Leer met verbeeldingskracht nieuwe 
       kansen te scheppen”
             Samen naar een eindbeeld!

              Eugène Zaaijer

                                 werkt aan gebouwen, 
                                 gebieden en communities 
                                 voor een levende stad.

     

Tijdplanning
09.00 uur   Inloop
09.30 uur   Welkom door voorzitter 
   Frits Schoeren

10.00-10.45 uur   Branton Shearer Ph.D.
   Het belang van de verwaarloosde en 
   ondergewaardeerde intellgenties

11.00-11.45 uur 
Sessie 1   Cynthia op den Brouw
   Naturalistische Intelligentie
Sessie 2   Harrie Spronken
   Muzikale Intelligentie
Sessie 3   Eugène Zaaijer
   Visueel-Ruimtelijke Intelligentie

12.00-12.45uur
Sessie 4   Pishtiwan Kalmet
   Kinesthetische intelligentie
Sessie 5   Ruud Lamers & Haiko Jessurun
   MIDAS & KMnet
Sessie 6   Joyce van Deursen & Mat Custers
   MI maakt onderwijs passend

13.00-14.00uur Lunch
14.00-14.30  Prof. dr. Gabriël Anthonio
   Over achterste voren lopen, 
   geduld hebben en oordelen uitstellen. 
14.30-15.15 uur  Herhaling Sessie 1, 2 en 3
15.30-16.15uur  Herhaling Sessie 4, 5 en 6

16.30 uur  Nabeschouwing, afsluiting en borrel
17.00 uur   Afscheid   
  
   

Branton Shearer Ph.D.

is een internationaal erkende autoriteit op 
het gebied van 

meervoudige intelligentiebeoordeling 
en de praktische toepassingen ervan om 
de prestaties en het leren voor zowel 

individuen als organisaties te verbeteren.

Cynthia 
op den Brouw

Mede-oprichter van de 
Stichting ‘Leef je leven’ 
(een vooruitstrevende manier 
van wonen, welbevinden, 
begeleiding en zorg aan ouderen met 
dementie) 
& Stichting BLIJF (inzet van contacthonden 
voor mensen met dementie)

Het belang van de verwaarloosde 
en ondergewaardeerde 
‘andere intelligenties’.

Mat Custers
Senior Onderwijsadviseur
(gecertificeerd MIDAS) 

coach-mentor

Joyce van Deursen
Leerkracht en 

(gecertificeerd MIDAS) 
coach

“De 
stem. Hèt 
instrument dat 
raakt en beïnvloedt.”

Harrie Spronken

Docent zang/piano (o.a. aan 
conservatorium Maastricht) dirigent, 
componist, oprichter en artistiek leider 
bij Stichting ‘Zingen Leer je wel’. 

drs. Pishtiwan Kalmet

“Hoe intelligent 
beweegt men?”

MIDAS & KMnet
Brengt verbinding tot stand 
tussen 
functieprofiel en persoonlijk profiel.

drs. Haiko Jessurun
Dir. MIresearch

drs. Ruud Lamers
Dir. OKM

Volg en ontwikkel het MI-vermogen door het structureren 
van praktische  leersituaties en (peer)coaching”  

Arts,
 in opleiding voor 
medisch specialist

orthopedie

      “MI maakt Onderwijs passend”

Kom tegemoet aan de onderwijsbehoeften van 
     leerlingen, zonder het curriculum te veranderen.
          Geef leerlingen die vastlopen in ons 
                onderwijssysteem een nieuw perspectief. 

Prof. dr. Gabriël Anthonio

Een kort 
intermezzo:

Over achterste 
voren lopen,

geduld hebben en
oordelen 

uitstellen.

Over achterste voren lopen, 

geduld hebben en 

oordelen uitstellen.
 


