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Recensie

Bron: TvO, Tijdschrift voor Orthopedagagiek
Door: Joke Visker
Voorbij de kaders, Alexandra van der Hilst

Voorbij de kaders is een boek, dat het onderwijs vanuit een verrassend perspectief belicht. Het doet 

een poging om kunst en creativiteit te koppelen aan het onderwijs. Het is een pleidooi om les te geven 

vanuit verschillende invalshoeken en te werken met het model van de meervoudige intelligentie. Het 

doet een beroep op de creativiteit van de leerkracht én de leerlingen. En het geeft tal van voorbeelden 

om je hierbij op weg te helpen.

Aan de uitvoering van het studieboek is heel veel aandacht besteed. Het boek bestaat uit 2 delen: 

Inzichten over leren en Kunst in leren. Elk hoofdstuk begint met een mind map en is snel op te zoeken 

via een gekleurde bovenbalk die correspondeert met de titel in de inhoudsopgave. De kernvraag die 

in het hele boek terug komt is: hoe bereik je dat een kind met hart en ziel bezig is met leerstof en op 

welke manier maakt het zich die leerstof het makkelijkst eigen?

In hoofdstuk 1 wordt de werking van onze hersenen in vogelvlucht uitgelegd, waaronder de verschillen 

tussen het linkerbrein denken en het rechterbrein denken. De manier waarop we informatie opnemen, 

verwerken en weer oproepen komt aan de orde. Ook andere aspecten die meespelen bij het leerproces 

krijgen aandacht: de invloed van emotionele ervaringen en de state of mind waarin de leerling 

verkeert. Het aanbieden van leerstof in een betekenisvolle context, en het belang van beweging en 

variatie in leeractiviteiten worden onderstreept. 

In hoofdstuk 2 wordt informatie gegeven over de verschillende manieren waarop kinderen leren. 

De 8 soorten van meervoudige intelligentie (linguïstisch/verbaal, logisch/mathematisch, lichamelijk/

kinesthetisch/motorisch, visueel/ruimtelijk, auditief/muzikaal, interpersoonlijk, intrapersoonlijk en 

natuur) worden beschreven en als toevoeging worden onder andere de twee vormen van leerstijlen 

genoemd (vanuit het totaal of stap voor stap). Het hoofdstuk eindigt met een mind map van de 

meervoudige intelligentie in beeld én in woorden, hiermee inspelend op de verbale en visuele voorkeur, 

gevolgd door een mind map per intelligentie. Voor elke intelligentie is een kaart met kenmerken 

gemaakt die je kunt kopiëren voor gebruik in de klas. Het hoofdstuk wordt afgesloten met voorbeelden 

uit de praktijk. Hoofdstuk 3 gaat over het creëren van een krachtige leeromgeving. Hierbij speelt onze 

onbewuste waarneming een belangrijke rol. De inrichting van de ruimte is mede bepalend voor wat 

we in ons opnemen (kleur, inrichting van de ruimte). Aspecten van een krachtige leeromgeving zijn 

o.a het prikkelen van de nieuwsgierigheid en de waarneming via verschillende kanalen (kijken, horen, 

doen, materiaal aanraken). Ook spelen psychologische en fysiologische factoren een rol. De VAK-

aspecten (visueel, auditief en kinesthetisch) leveren een belangrijke bijdrage aan het in praktijk brengen 

van meervoudige manieren van leren. Het geheel wordt in een prachtig gekleurd schema nog eens 

bij elkaar gezet. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een link naar het danstheater en de praktijk. 

Hoofdstuk 4 gaat over de verschillende manieren van waarnemen en interpreteren. Hier zien we 

voorbeelden uit de praktijk, zowel in beeldvorm als in verhaalvorm. Er volgt een beschrijving van hoe 

bepalend waarneming en interpretatie zijn en wat het belang is van neutraal observeren. Het laatste 

hoofdstuk van dit deel heeft als titel: is nieuw echt nieuw? Is het inzicht om leren te koppelen aan een 

betekenisvolle context wel zo nieuw of eigenlijk al heel oud? In deel 1 vinden we de inzichten over het 

leren en de variaties die daarbij mogelijk zijn op een rijtje. Dit deel biedt volop inspiratie en nodigt je uit 

om eens kritisch te kijken naar de manier waarop je als leerkracht je lessen vormgeeft. Krijgt ieder kind 

de kans om zich optimaal te ontwikkelen?




