
Titia van der Ploeg

Wil je samen werken aan een opdracht? Dat kan als je elkaars telefoonnummer hebt via gewoon of Whatsapp- bellen.

Wil je digitaal inspiratie opdoen (bijv. voor de opdracht Meesterwerk)? Prima!

Tot slot: vanaf bladzijde 6 vind je achtergrondinformatie over de actiekaarten. 

Veel plezier ermee! Titia

Titia van der Ploeg
VERWERKINGSOPDRACHT 
Knap Lastig, Faciliteren met IMPACT

Titia van der Ploeg


Titia van der Ploeg
Kies een van de drie volgende opdrachten om uit te werken en later eventueel kort aan je mededeelnemers te presenteren.  
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4 Pleidooi
 ▪ Wat is de belangrijkste informatie over het onderwerp?
 ▪ Wat zijn de voor- en nadelen?
 ▪ Bereid een pleidooi voor over dit onderwerp en zet dit op papier. Een pleidooi is een 

toespraak waarin je probeert anderen ergens van te overtuigen en daardoor iets te 
 bereiken.

 ▪ Maak je pleidooi aansprekend door bijvoorbeeld een stelling te kiezen, voorbeelden en 
 argumenten te verzamelen en citaten of spreekwoorden in te zetten.

 ▪ Presenteer het resultaat aan de groep.
 

Uit een workshop voor docenten over het onderwerp ‘differentiëren’ (studenten 
 verschillende soorten opdrachten geven of laten kiezen, bijvoorbeeld afhankelijk van  
hun tempo, niveau of  interesse).

Kernstelling: 
‘Niets is onrechtvaardiger dan de gelijke behandeling van ongelijken, ook in het onderwijs.’

Argumenten:
 ▪ Studenten zijn geen eenheidsworst. Studies en docenten ook niet. Daarom is het nodig 

om te  differentiëren.
 ▪ Effecten van differentiatie zijn enorm: matig presterende studenten gaan beter preste-

ren maar ook goede studenten kunnen hun talenten verder ontwikkelen en etaleren.
 ▪ De huidige generatie studenten gaat voor ervaringen opdoen, samenwerken en 

multimedia gebruik. Niet aansluiten bij deze groep, mede door differentiatie, betekent 
‘de dood’ van de  opleiding. Mocht deze reden nog niet genoeg zijn, dan hebben we nog 
andere voordelen:  
iedereen doet mee, het is leuker en geeft plezier tijdens de les. Wie wil dat niet?

 ▪ Tegenstanders zeggen dat het veel werk is voor de docent, maar dat hoeft niet zo te  
zijn. Je kunt bijvoorbeeld studenten die geen of weinig ervaring hebben met een 
onderwerp een casus aanbieden. Studenten die deeltijd studeren en daarnaast werken, 
kunnen hun eigen praktijk als casus gebruiken.

 ▪ De nadelen zijn te verhelpen door  kleine  interventies. Hier kom ik in mijn repliek op 
terug. Kortom, strijd voor rechtvaardigheid, strijd voor differentiatie.

W
er

kw
ijz

e
V

o
o

rb
ee

ld



© Lia Bijkerk & Titia van der Ploeg (2012)

13 Schema
 ▪ Wat is de belangrijkste informatie over het onderwerp? Plaats die in een schema.  

Er zijn allerlei soorten schema’s mogelijk:

 ▪ Teken je schema op een flap. Je kunt ook een schema in Powerpoint maken door gebruik 
te maken van SmartArt. Je kunt ook templates van schema’s downloaden via Showeet.

 ▪ Presenteer het resultaat aan de groep.
 

Hieronder zie je een voorbeeld van een schema met als onderwerp ‘De gezonde school’.  
De 5 belangrijkste thema’s zijn in beeld gebracht, met daaronder de uitwerking om deze 
thema’s te realiseren, dan wel te vermijden:

Fase 1Fase 3

Fase 2
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Depressie Overgewicht

Seksuele  
gezondheid

Alcohol, roken 
en softdrugs

Frisse  
lucht

 ▪ Leerlijn  
in basis-
onderwijs

 ▪ Spreekuren 
op ROC’s

 ▪ Onderzoek 
naar voor- 
komen  
van SOA’s

De gezonde school

Voeding en  
beweging,  
lekker fit

Preventieve 
maatregelen 

via het  
basis- 

onderwijs

 ▪ Plan van  
aanpak  
alcohol  
en roken

 ▪ Voorlichting

Ventilatie 
verbeteren
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29 Muziekinstrument
 ▪ Wat is het belang van het onderwerp voor jou? Welke acties wil je ondernemen?
 ▪ Associeer de uitkomst met een muziekinstrument. Je kunt daarbij bijvoorbeeld letten  

op vorm, klank, betekenis, populariteit of rol in een orkest.
 ▪ Presenteer het resultaat aan de groep.

 

Een voorbeeld uit een training over assertiviteit:

Als ik de betekenis van assertiviteit 
in mijn geval associeer met een 

muziekinstrument, denk ik aan een 
accordeon. Dit instrument staat voor mij 

voor vrolijk en gewoon. Ik wil graag vrolijk 
zijn en om dat te bereiken, moet  

ik duidelijker worden naar mijn omgeving. 
Als ik me te veel klussen laat aansmeren, 

word ik daar niet vrolijk van.

Ik wil mijn grenzen aangeven 
op een gewone manier:  

niet agressief maar ook niet 
onderdanig. Daarvoor moet ik toch 

meer lef hebben. En ookdat associeer ik 
met een accordeon. Je moet ook  

lef hebben om te vertellen dat je dit een 
mooi instrument vindt,  

het is niet echt populair.

Dat je bij een accordeon moet trekken  
en duwen om er geluid uit te krijgen, 

doet mij ook aan assertiviteit denken. 
Soms moet je een beetje meegeven en op 

andere momenten weer afstoten.

Ten slotte denk ik aan oefenen.  
Om goed te leren spelen, is het 

belangrijk veel te oefenen en dat  
zal ik ook moeten doen voordat ik me het 

assertieve gedrag eigen heb gemaakt.

W
er

kw
ijz

e
V

o
o

rb
ee

ld



© Lia Bijkerk & Titia van der Ploeg (2018)

21 Mindmap
 ▪ Wat is de belangrijkste informatie over het onderwerp?
 ▪ Zet een kernbegrip in het midden van een vel papier.
 ▪ Trek lijnen vanuit het midden en zet de overige informatie eromheen.
 ▪ Splits aan het eind elke lijn in verschillende uiteinden en schrijf daar details over  

het thema.
 ▪ Maak tekeningen erbij om de informatie beter te onthouden. Je kunt ook een  

digitale mindmap maken bijvoorbeeld met coggle.it of mindmeister.com.  
De deelnemers kunnen dan vanaf een laptop werken aan een mooi resultaat.

 ▪ Presenteer het resultaat aan de groep.
 

Tijdens een workshop over mindmappen werden de voordelen van mindmappen 
 gevisualiseerd, in een mindmap uiteraard.
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Er zijn drie achterkanten van de Actiekaarten die subtiel van elkaar verschillen:
stip (toetsen), vierkant (opdracht) of driehoek (refl ectie), verwijzen naar de
aard van de opdracht.

Bij de Actiekaarten horen ook 3 losse Job-aids:
 ▪ Overzicht van alle Actiekaarten, zodat je alle werkvormen in een oogopslag 

kunt zien.
 ▪ Snelgids die je helpt om Actiekaarten in de praktijk te gebruiken.
 ▪ Een overzicht van de definities en kenmerken van talenten zodat je snel 

kunt zien welk talent je wilt aanspreken.

Wat  zijn  A c t iek a a rt en?



14

a a n  he t  w er k  me t  a c t iek a a rt en!

De opbouw van de Actiekaarten
Elke Actiekaart bestaat uit vaste onderdelen:

Kleur van de kaart en het kenmerk van het talent  
dat het meest benut wordt
Zo kun je gemakkelijk zien of je voldoende varieert.  
(zie hoofdstuk 3). 

 Soort opdracht
De vorm van het symbool verschilt per soort opdracht. Een stip ● staat voor 
toetsende opdrachten, een vierkant ▪ voor creatieve opdrachten en een  
driehoek ▴ voor reflectieopdrachten. Zo kun je snel zien of je ook hierin varieert.

Nummer van de kaart
De kaarten zijn van 1 t/m 64 genummerd en geordend per talent.  
Binnen deze ordening is de alfabetische volgorde aangehouden.

Titel opdracht
In een of enkele trefwoorden 
weet de deelnemer wat hij  
kan verwachten. 

Werkwijze
Toelichting van de opdracht.  
Deze is bij de toetsvormen  
uitgesplitst in voorbereiding  
en uitvoering.

Voorbeeld
Uitwerking of beeld om het  
aanschouwelijk te maken.
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3 Waarom zijn er acht kleuren  
Actiekaarten?

Er zijn acht kleuren kaarten omdat elke kleur verwijst naar één van de talenten 
die mensen kunnen hebben. De naamgeving van deze talenten is geïnspireerd 
door de theorie van Meervoudige Intelligenties (MI) van Howard Gardner.

Kenmerken van de verschillende talenten
De kenmerken kun je ook puntsgewijs terugvinden in de losse job-aid. Dit is 
een informatiekaart die je helpt om snel inzicht te krijgen in de verschillende 
talenten.

Verbaal-linguïstisch talent
Dit is het vermogen om te lezen, te schrijven en te communiceren. 

Deelnemers die hoog scoren op dit talent zijn erg gericht op verhalen en an-
dere vormen van expressief taalgebruik. Ze kunnen makkelijk formuleren en 
ideeën onder woorden brengen en lezen veel, snel en met inzicht en tonen 
interesse voor literatuur. Woordgrapjes vinden ze leuk en ze zien vaak de dub-
bele betekenis van een woord in een context, zij denken ook in woorden.  
Ze kunnen goed argumenteren en schrijven graag verhalen, opstellen en 
 gedichten.
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Logisch-mathematisch talent
Dit is het vermogen om te rekenen en te werken met numerieke symbolen. 
Dit talent kenmerkt zich door het gebruik van analytische, logische en geor-
dende stappen in de denkstructuur.

Deelnemers die hoog scoren op dit talent hebben een voorkeur voor puzzels 
en opdrachten die een beroep doen op logisch inzicht. Ze kunnen heel geor-
dend en systematisch werken en kunnen op een abstracter niveau denken en 
verbinden daar vaak conclusies aan. Ze kunnen vaak goed en snel rekenen en 
hebben snel principes en oplossingen door.

Visueel-ruimtelijk talent
Dit is het vermogen om waar te nemen en te herscheppen.Dit talent ken-
merkt zich door zaken ruimtelijk (of in beelden) te willen voorstellen. Dat 
beeld kun je oproepen met taal of met foto’s, afbeeldingen of figuren.

Deelnemers die hoog scoren op dit talent tekenen graag en hebben gevoel 
voor kleur, vorm en verhoudingen. Ze begrijpen dingen beter als je de uitleg 
ondersteunt met afbeeldingen en maken zelf bij een presentatie ook veel ge-
bruik van  ondersteunende materialen, afbeeldingen, enzovoort.

Muzikaal-ritmisch talent
Dit is het vermogen om melodieën, ritme en klanken te waarderen en te 
gebruiken.

a a n  he t  w er k  me t  a c t iek a a rt en!
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Deelnemers die hoog scoren op dit talent pikken snel melodietjes op en  spelen 
graag op een muziekinstrument. Ze hebben een sterk gevoel voor maat en 
ritme. Vaak gebruiken ze ezelsbruggetjes en rijmpjes om dingen te onthou-
den. Ze kunnen boeiend vertellen. Ze reageren op muziek, maar ook sterk op 
geluiden.

Lichamelijk-kinesthetisch talent
Dit is het vermogen om (fijn- en grof)motorische handelingen goed uit te 
voeren.

Deelnemers die hoog scoren op dit talent beheersen de grof-motorische be-
wegingen en de fijn-motorische activiteiten. Ze hebben vaak geen angst of 
 onzekerheid, maar zijn zeker van hun bewegingen. Ze zijn graag handelend 
bezig. Ze vinden het leuk om door middel van beweging en mimiek uitdrukking 
te geven aan hun emotie.

Naturalistisch talent
Dit is het vermogen om te kunnen ordenen en verbanden en samenhang te 
zien. Vaak wordt dit gerelateerd aan de natuur en het milieu.

Deelnemers die hoog scoren op dit talent kunnen goed waarnemen en/of obser-
veren en kunnen vervolgens goed onder woorden brengen en  beschrijven wat 
ze zien, horen, proeven of ruiken. Ze werken meestal volgens het principe kij-
ken, observeren, analyseren en redeneren. Alles wat groeit en bloeit, heeft hun 
belangstelling maar ook natuurverschijnselen als het weer, het klimaat, stenen, 
mineralen, dieren enzovoort, vinden ze interessant. Ze leggen vaak verzamelin-
gen aan waarvan alles wordt vastgelegd, beschreven en bijgehouden.

Wa a r o m  zijn  er  a c h t  k l eur en  A c t iek a a rt en?
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Interpersoonlijk talent
Dit is het vermogen om de gevoelens en behoeften van anderen waar 
te nemen en te begrijpen. Hierbij gaat het om de vaardigheid om van en 
met elkaar te leren. De reactie van de ander is van invloed op de eigen 
ontwikkeling.

Deelnemers die hoog scoren op dit talent zijn erg gericht op anderen en tonen 
ook interesse in de ander. Ze kunnen emoties en gevoelens van  anderen goed 
aanvoelen. Ze werken graag samen in groepen en maken gemakkelijk contact. 
Ook durven ze makkelijk op een ander af te stappen en zijn ze bereid anderen 
te helpen en voor anderen op te komen. Daarnaast vinden ze het organiseren 
van dingen leuk.

Intrapersoonlijk talent
Dit is het vermogen tot zelfinzicht. Dit vraagt om de vaardigheid om na te 
(kunnen) denken over het eigen handelen en zelfreflectie toe te passen, om 
daar van te leren.

Deelnemers die hoog scoren op dit talent stellen zich graag op de achtergrond 
op en werken graag alleen. Het lijkt alsof ze een beetje in een eigen wereldje 
leven. Ze zijn zich sterk bewust van de sterke en zwakke kanten en weten goed 
wat ze willen. Daardoor handelen ze vaak doelgericht en hebben er goed over 
nagedacht. Ze hebben gevoel voor het reflecteren op dingen en gebeurtenissen 
en kunnen zich al op jonge leeftijd met grote levensvraag stukken bezighouden.

Aandacht voor talentontwikkeling
Een belangrijk aspect waar deelnemers en studenten beter in kunnen worden 
is het koesteren en ontwikkelen van talent(en). Daarmee bedoelen we het 
benutten van alle talenten die ze in huis hebben en alle bijzondere talenten de 
ruimte geven om tot volle bloei te komen.

a a n  he t  w er k  me t  a c t iek a a rt en!



23

Uit onderzoek blijkt dat talent niet alleen meervoudig is, maar ook dynamisch 
is in zijn ontwikkeling. Talent is een bijzondere eigenschap van een persoon 
die in de kern is aangeboren, maar die je door oefening (in een leerproces) kunt 
ontwikkelen en door relevante ervaringen kunt verrijken: nature én nurture. Dit 
leerproces vindt overal en op allerlei manieren plaats, zowel in het onderwijs 
als daarbuiten.

De brede benadering van het talentbegrip biedt zicht op een cultuur waarin 
het  normaal is trots te zijn op eigen prestaties en waardering op te brengen 
voor de prestaties van anderen. Door in het leerproces het perspectief te 
draaien en aan te sluiten op wat iemand kan — vooral wat iemand goed kan 
zowel op het cognitieve als op het niet-cognitieve vlak — nemen zelfwaar-
dering en zelfrespect toe en daarmee ook het plezier in het leren.

Door de nadruk te leggen op multidisciplinair werken en samenwerking, leren 
deelnemers anderen waarderen en worden hun eigen mogelijkheden aange-
vuld met de talenten van anderen.

Wa a r o m  zijn  er  a c h t  k l eur en  A c t iek a a rt en?

logisch-
mathematisch

visueel-
ruimtelijk

muzikaal-
ritmisch

lichamelijk-
kinesthetisch

intra- 
persoonlijk

inter- 
persoonlijk

naturalistisch 

verbaal-
linguïstisch



Samenwerkende talenten
Benut elke Actiekaart maar één talent? Zeker niet. Sterker nog, er zijn  
eigenlijk bijna geen werkvormen waarin het verbaal-linguistische talent 
geen rol speelt. Ook als iemand bijvoorbeeld iets heeft gekleid, volgt er een 
verbale toelichting. Talenten hangen  dus met elkaar samen, in sommige 
oefeningen worden wel vier of meer verschillende talenten aangesproken.

Voor het overzicht hebben we bij de indeling van de Actiekaarten wel steeds  
een talent de hoofdrol gegeven, maar een paar kaarten is inzetbaar op meer-
dere vlakken. Dan kan bijvoorbeeld blijken dat een bepaalde opdracht deel-
nemers extra aanspreekt of dat ze juist door een andere opdracht minder 
 geboeid zijn, ook al  vallen deze binnen dezelfde categorie.

Een voorbeeld van een combinatie van talenten is metaforen bedenken 
 gekoppeld aan fruit en de gekozen vruchten op een flap moeten tekenen. Hier 
worden  de naturalistische, de verbaal-linguïstische, de lichamelijk-kinestheti-
sche en de  visueel-ruimtelijke talenten gecombineerd. Soms kiezen deelne-
mers deze opdracht omdat ze van de natuur houden, anderen kiezen deze op-
dracht weer omdat ze van tekenen houden of het leuk vinden om een beeld te 
maken bij woorden.
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a a n  he t  w er k  me t  a c t iek a a rt en!
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Over de docent/trainer 

 
 Titia van der Ploeg is eigenaar van Bureau 5 voor 9. Zij helpt 
professionals uit te blinken in hun eigen vak. Titia werkt als 
communicatietrainer, coach en facilitator. Ze heeft mensen getraind in 
allerlei profit en non-profit organisaties. Ook heeft zij zeven jaar 
lesgegeven als hogeschooldocent bij de Faculteit Communicatie en 
Journalistiek.  
 

Inmiddels heeft zij ruim vijfentwintig jaar ervaring in het maken en toepassen van 
activerende werkvormen. Haar werkmotto: ‘Help mij het zelf te doen’, vormt de basis van 
elke training of coaching die zij geeft. Zij laat deelnemers zelf het heft in handen nemen, 
van mindmappen tot presenteren.  
 
Titia van der Ploeg is auteur van het boek 
Mindmappen: slimmer informatie verwerken en 
onthouden (uitgeverij THEMA).  
 
 

Titia is daarnaast auteur 
van boeken over 
vergaderen en het 
voeren van zakelijke 
tweegesprekken. Ook maakte zijde toolkit. ‘Aan het werk 
met Actiekaarten!’. Nieuw (september 2016) is Training 2.0, 
met de zes elementen voor een succesvolle training. 
 
Dit is een tijdbesparende tool voor docenten en trainers om 
hun deelnemers leerstof veel beter te laten verwerken, dat 
ze samen met Lia Bijkerk heeft ontwikkeld. Samen met de 
auteur van het succesvolle boek ‘Het gaat steeds beter! 
Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk’ heeft zij 
tientallen soorten trainingen en een leergang Activerend 
Opleiden ontwikkeld en gegeven. 
 

 
Als docent is zij geregistreerd bij het CRKBO, daarnaast is  
zij erkend door de Nederlandse Orde van Beroepstrainers en  
verkozen tot NOBTRA Trainer van het Jaar 2014/2015. 


