
 

   

    
 

 
Uitnodiging Workshop 

‘MI in Business’ 
door Harriët van Dalfsen 

 
Inzicht in je eigen leerstijl kan je helpen om informatie gemakkelijker op te nemen en te onthouden. 
Daardoor krijg je meer plezier in het leren, haal je betere resultaten en groeit je zelfvertrouwen.  
 

In samenwerking met Harriët van Dalfsen van NHI Studiebegeleiding organiseert Aepos Carrière 
Counseling op 29 september een workshop waarin er wordt ingezoomd op de toepassingen van 
Meervoudige Intelligentie (MI) binnen het bedrijfsleven. 
 

Er is veel nagedacht en geschreven over hoe mensen leren. Mensen leren op verschillende manieren. 
De een leert door te doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de 
informatie eerst voor zichzelf ordenen om het te kunnen begrijpen. In de jaren ‘80 is door Howard 
Gardner de meervoudige intelligentie theorie ontwikkeld. Gardner gaat ervan uit  dat mensen op veel 
verschillende manieren “intelligent” zijn. Niet alleen op de manier die door de ouderwetse (nog steeds 
gebruikte) IQ test gemeten wordt. Gardner onderscheidt 8 verschillende intelligenties: 
verbaal/linguïstisch, logisch/mathematisch, visueel/ruimtelijk, muzikaal/ritmisch, lichamelijk/kinestherisch, 
interpersoonlijk, intrapersoonlijk en natuurgericht.  
 

Ieder mens bezit alle verschillende intelligenties, maar slechts enkele zijn sterk ontwikkeld. Deze sterk 
ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop je leert en bepalen je voorkeur voor bepaalde 
activiteiten. 
 

Als de leerstof aangeboden wordt op de manier die bij jou past: 
• leer je makkelijker 
• krijg je meer plezier in leren  
• haal je betere resultaten 
• groeit je zelfvertrouwen 
 

In een avondvullend programma gaat Harriët toelichting geven op de verschillende intelligenties aan 
de hand van een leerstijlenprofiel van een deelnemer aan de workshop. Ook jij wordt in staat gesteld 
om (vooraf) de Meervoudige Intelligentie Leerstijlen inventarisatie (MILS) te doorlopen. Ontdek welke 
leerstijl bij jou past. Welk effect heeft jouw leerstijlvoorkeur op jouw gedrag ten opzichte van mensen 
met (een) andere leervoorkeur(en)? Verheldering hierin kan begrip kweken voor elkaars verschillen in 
leerstijl en gedrag binnen teams.  
 

Over Harriët van Dalfsen 
Harriët is gecertificeerd MILS-coach en is mede-eigenaar van NHI Studiebegeleiding BV. Daarnaast 
werkt ze als zelfstandig coach en mediator.   
 

Kosten:  € 40,00  (inclusief afname van de MILS).  
Datum:   dinsdag 29 september 
Tijd:   19.30 uur 
Locatie:  Galerie Aepos 
Inschrijving: apostma@aepos.nl  


