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3. Communicatie 
In dit hoofdstuk wordt de betekenis van het begrip ‘communicatie’ als conceptmatige 
basis voor de META Methode behandeld. Aan bod komen het grondmodel van de 
communicatietheorie, de ontwikkeling van communicatiemiddelen, de grenzen van de 
taal, de metafoortheorie, metagegevens en onderwijs als gemodelleerde (bewustzijn 
en groeistimulerende) communicatie. Verder het idee van een nader te ontwikkelen 
open-source onderwijs initiatief. Als inhoudelijke basis worden globaal een NLP 
leermodel, de meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner en de 
denkhoeden van Edward de Bono geïntroduceerd. 
 
Communicatie (v. Latijn communicatio = mededeling) heeft als meest algemene 
betekenis: gedrag waardoor een organisme het gedrag of de innerlijke gesteldheid 
van een ander organisme beïnvloedt.  
 
In deze omschrijving wordt de term ‘organisme’ gebruikt omdat deze zowel mensen als dieren 
omvat. In de dierenwereld worden allerlei vormen van communicatie aangetroffen: het 
aannemen van zekere lichaamshoudingen, het uitvoeren van bepaalde bewegingen, het 
produceren van klanken, het afscheiden van geurende lichaamsstoffen zijn slechts enkele 
voorbeelden van gedragingen die een communicatieve functie kunnen hebben. [NLP: alle 
zintuiglijke waarneming, Red.] Dergelijke gedragingen hebben dan een hetzij tot de soort 
beperkte, hetzij tot meer dan één soort zich uitstrekkende signaalfunctie, dwz. zij geven bij de 
waarnemer aanleiding tot bepaalde gedragsvormen zoals vlucht, toenadering, aanval enz.  
 
De menselijke communicatievormen zijn uitermate gevarieerd. Mensen maken veelvuldig 
gebruik van lichaamshouding, gebaren, mimiek; maar daarnaast beschikken zij over de 
spraak en haar welhaast autonoom geworden derivaat, het schrift. De spraak die gebruik 
maakt van het nagenoeg oneindig aantal combinatiemogelijkheden dat het taalsysteem 
toelaat, en bovendien nog speelruimte laat voor talloze tonale variaties, is een communicatie-
middel met onuitputtelijke mogelijkheden. Het schrift overbrugt tijd en ruimte. [Met andere 
woorden: het schrift is een vorm van extern geheugen. Red.] 
 
Behalve media en communicatiemiddelen (zie 3.2) heeft bijvoorbeeld kleding in veel 
omstandigheden ook een communicatieve functie; hetzelfde geldt voor sieraden, parfums e.d. 
Iemands bezittingen: zijn auto, meubels, schilderijen enz. dienen vaak mede om aan anderen 
te tonen dat hij een zekere welstand, smaak, originaliteit enz. bezit. De architectuur wordt 
eveneens herhaaldelijk voor communicatieve doeleinden gebruikt. Zo lieten koningen, 
keizers, dictatoren vaak paleizen en andere gebouwen plaatsen die de indruk van macht, 
rijkdom en onaantastbaarheid van het regime moesten wekken. Ook alle vormen van kunst 
kunnen vanuit het standpunt van communicatie worden beschouwd; dit geldt gelijkelijk voor 
de literatuur, de beeldende kunst, de muziek, de toneelkunst, de danskunst enz. 
 
Ten aanzien van mensen is het onderscheid tussen intentionele en niet-intentionele 
communicatie van belang. Wat deze laatste betreft, de indruk die iemand op anderen maakt 
wordt voor een deel bepaald door zijn uiterlijk voorkomen, dat hij niet zelf gekozen heeft, en 
dat dus moeilijk als intentioneel kan gelden. Zodra het opzettelijk veranderd wordt, is er 
uiteraard wel van een intentie sprake: tatoeëring, haardracht, make-up en plastische chirurgie 
zijn in zeker opzicht communicatiemiddelen. Bovenal is echter van belang dat de intentionele 
communicatie gebruikt kan worden, en vaak ook gebruikt wordt, om anderen te misleiden. De 
niet-intentionele communicatie kan zo iemand dan verraden: bij voorbeeld door zich te 
vergissen of te verspreken kan hij iets mededelen, dat hij eigenlijk verborgen had willen 
houden. Het feit dat de mens zich anders kan voordoen dan hij is of voelt, derhalve als het 
ware niet met zich zelf samenvalt, wordt door sommige filosofen als een fundamenteel 
kenmerk van het menselijk bestaan beschouwd. 
 
In ietwat voorzichtiger termen kan men beweren, dat de menselijke communicatiemiddelen, in 
het bijzonder de taal, een zekere zelfstandigheid hebben verworven ten aanzien van de 
ervaringswereld waarop zij in eerste instantie betrekking hadden. Deze verzelfstandiging 
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biedt enerzijds de mogelijkheid tot de reeds genoemde misleiding, maar anderzijds ook tot 
het discursieve en abstracte denken. Er is welhaast geen menselijke activiteit die niet een 
communicatief aspect vertoont. Dit hangt samen met de omstandigheid dat de gehele 
menselijke cultuur slechts mogelijk is dankzij een voortdurend proces van communicatie, 
waarvan opvoeding en scholing slechts enkele, zij het belangrijke, onderdelen zijn. Storingen 
in de communicatie hebben bijna altijd nadelige gevolgen voor het menselijk functioneren, 
terwijl anderzijds vele psychische storingen kunnen worden begrepen als storingen in het 
intermenselijk contact, dwz. in de communicatie.   

(Bron: Prof. Dr. H.C.J. Duijker uit De Grote Winkler Prins Encyclopedie)  
 
In de sociologie is communicatie als tussenmenselijk proces tevens een proces tussen 
groeperingen en representanten van groeperingen. Het heeft ongeëvenaarde sociale 
functies, daar met name de eensgezindheid, participatie en samenwerking in de maatschappij 
in sterke mate van goede communicatie afhangen. De socioloog zal zich echter niet alleen 
interesseren voor de maatschappelijke werking van communicatie, maar tevens voor de 
sociale invloeden op het communicatieproces zelf. Hij constateert dat communicatie tussen 
mensen, ook als deze van goede wil zijn en open staan voor de ander, in hoge mate beperkt 
en gericht wordt door het eigen milieu van verzender en ontvanger van de boodschap in 
kwestie. Dit milieu is niet alleen gevormd door eigen taal en cultuur, maar ook door kleinere 
maatschappelijke kringen, inclusief directe omgeving van de communicator, die immers 
geneigd is de ontvangen informatie te toetsen aan de inzichten van de hem nastaanden.  
 
Deze sociale gebondenheid verklaart mede het vaak uiterst geringe effect van intense 
communicatieve bewerking van publieken [doelgroepen red.] door massamedia, zoals bij 
reclame, voorlichting en propaganda. De informatie wordt hetzij niet opgenomen, hetzij 
selectief gepercipieerd en geïnterpreteerd. Studies over het effect van massacommunicatie 
verschaffen hieromtrent veel materiaal.  
 
Naarmate de maatschappij in grotere kringen gaat leven en denken (schaalvergroting), wordt 
de betekenis van de communicatie eveneens groter én problematischer. De overbrugging van 
culturele en sociale afstand blijft moeilijk, hoezeer de technische middelen ook worden 
vervolmaakt. De toegenomen ingewikkeldheid van de samenleving dwingt tot een enorme 
uitbreiding van communicatie en tot het ontstaan van tal van beroepen die uitsluitend de 
communicatie tussen groepen tot taak hebben (journalist, voorlichtingsfunctionaris, 
reclamechef, beroepskeuzeadviseur, huwelijksbemiddelaar, public relations officer). De 
huidige studie van communicatieprocessen legt een verbinding tussen de sociale 
wetenschappen enerzijds en taalwetenschap en informatietechniek anderzijds.  

(Bron: Prof. Dr. J.A.A. van Doorn uit De Grote Winkler Prins Encyclopedie) 
 
Alle gedrag is communicatie. Men kan niet niet-communiceren (Watzlawick; 
interpersoonlijk observatieniveau). Naast een al dan niet bedoelde boodschap met een 
bepaalde intentie gebeurt het delen en overdragen van kennis en ervaringen ook 
middels communicatie. De kennis van de verschillende aspecten van ‘communicatie’ 
en het herkennen en gebruiken van de processen die hierbij horen bepaalt in sterke 
mate je bewuste invloed op anderen.  
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3.1  Communicatietheorie 
Het basismodel of grondmodel van de communicatietheorie gaat uit van een zender, 
een ontvanger, een boodschap (met inhoudsaspect en betrekkingsaspect), een medium 
of kanaal door middel waarvan de boodschap wordt overgedragen (waar ruis of 
verstoring in kan plaatsvinden) en de feedback (terugkoppeling) van de ontvanger 
naar de zender.  
 

A B

Boodschap*Z

O Feedback

Kanalen of Media (ruis)

O

Z

Ervaring
Kennis

Coderen
Decoderen

Ervaring
Kennis
Coderen
Decoderen

Z = Zender
O = Ontvanger
* Inhoudsaspect en betrekkingsaspect  

 
In de informatietheorieën staat het concept “informatie en onzekerheid” centraal. Onzekerheid 
bij de ontvanger van informatie wordt omschreven als “er zijn verschillende even goed 
mogelijke alternatieven voor de komende informatie”. Deze onzekerheid m.b.t. de informatie 
wordt als een instabiele toestand gezien en daarmee een relatief onplezierige toestand. Als er 
geen kader is om nieuw materiaal te bevatten worden onzekerheidgevoelens omgezet in 
gevoelens van afkeer en afkeur. Nieuwe informatie verminderd het aantal mogelijke 
alternatieven en maakt de informatie waarschijnlijker: het aantal mogelijke alternatieven 
verminderd tot enige alternatieven. De onzekerheid wordt dus verminderd en de spanning in 
de ontvanger wordt minder. Deze spanningsvermindering wordt verondersteld een bron van 
genot te zijn. Impliciet wordt dus verondersteld dat de mens behoefte heeft aan spanning 
verminderende informatie, en dat er in de mens een verwachting van informatie is.1 

3.2 Ontwikkeling van communicatiemiddelen 
De ‘uitvinding’ van de gesproken taal was een mijlpaal in de geschiedenis van de 
mensheid. Communicatie tussen mensen was vanaf dat moment een stuk eenvoudiger. 
De uitvinding van het schrift was een nieuwe belangrijke ontwikkeling in de 
geschiedenis van de communicatie. Hetzelfde gold voor de uitvinding van de 
boekdrukkunst. Elektriciteit bracht massamedia en computers. Nieuwe media maken 
gebruik van uitvindingen die gedaan zijn in het verleden. Kennis van ‘oude’ media 
draagt dus bij aan ontwikkeling van nieuwe media. Verbetering of innovatie in media 
gebeurt voornamelijk op basis van economische principes: het proces gaat sneller, de 
kwaliteit wordt beter of de (integrale) kostprijs wordt lager (m.a.w. met minder of 
goedkopere grondstoffen en middelen wordt hetzelfde of beter resultaat bereikt).  

3.2.1 Communicatiemiddelen in historisch perspectief 
De eerste bewijzen van abstract denken van de mens zijn 77.000 jaar oud. Het betreft 
kraspatronen op verschillende stukjes oker aangetroffen in de Blombos Grot vlakbij 
Kaapstad in Afrika2. Na de grottekeningen, bewerkte beeldjes en kralen bestaan de 
eerste ‘taalkundige fossielen’ die wij kennen uit spijkerschrift op kleitabletten van ca. 
3000 BC. De Egyptische hiërogliefen in piramides zouden ook uit deze tijd komen 
maar er gaan ook theorieën dat deze met mystiek omgeven culturele uitingen in de 
periode rond 11000 BC ontstaan zouden zijn.  

                                                
1 Bron informatietheorieën: F.W. Schalkwijk ‘Grondslagen van muziektherapie’ p101 
2 Bron: “Krassen van 77.000 jaar oud” NRC Handelsblad Scholieren Weekkrant 21-01-02 
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Het gebruik van het schrift is waarschijnlijk tot het einde van de middeleeuwen 
beperkt gebleven tot religieuzen en mensen van hogere afkomst. Het kopiëren van 
tekst gebeurde vooral handmatig (monnikenwerk) al schijnt er op kleine schaal ook al 
gebruik te zijn gemaakt van stempeltechnieken op basis van houtuitsneden en vanaf 
ca 1300 met gietijzer. 
 
De ontwikkeling van de techniek en communicatiemiddelen heeft het menselijk 
communicatiepotentieel flink doen toenemen. Door de uitvinding van de 
boekdrukkunst in de vijftiende eeuw3 is grootschalige kennisdeling en daarmee 
onderwijs voor iedereen mogelijk geworden. De gedrukte boeken, kranten en later 
tijdschriften met tekst en tekeningen werden uitgebreid met de uitvinding van 
fotografie4 halverwege de negentiende eeuw.  
 
Na deze ontwikkeling van visuele media met geheugen werd met de ontwikkeling van 
elektriciteit voor het eerst lange afstand communicatie mogelijk met het telegraaftoestel5. 
Na de introductie van de telefoon6 en film7 werd rond 1900 ook de grammofoon 
ontwikkeld, het eerste auditieve medium met geheugen. De geluidsgolven zijn bij een 
grammofoon omgezet naar groeven op een draaiende zwarte schijf. De groeven worden 
voor het afspelen fysiek afgetast met een naald en bij de weergave versterkt. De 
grammofoonplaat werd als auditief medium vooral gebruikt voor de opslag en distributie 
van muziek. Rond dezelfde tijd werd ook al over lange afstanden gewerkt met draadloze 
seintoestellen8 en rond de eerste wereldoorlog werden de eerste consumentenradio’s 
gebouwd door amateurs. Na de uitvinding van de iconoscoop9 werd rond 1950 de 
televisie als audiovisueel massamedium geïntroduceerd. Magneetbanden voor audio-
opname werden ook rond deze tijd voor het eerst op de markt gebracht. Later werden de 
grote magneetbanden voor thuisgebruik kleine handzame cassettebandjes welke als 
medium voor cassetterecorders en spelers nog steeds gebruikt worden.  
 
Rond 1970 werden de eerste consumentenvideorecorders (ook gebruik makend van 
magneetband) op de markt gebracht. De ontwikkeling van de grote beeldplaat als 
optisch medium gebruikmakend van lasertechniek resulteerde eind jaren 70 in de 
huidige Compact Disc. De audio-cd, welke gebruik maakt van digitale techniek, heeft 
de ‘analoge’ grammofoonplaten in de loop van de jaren ’80 vervangen.    
 

                                                
3 De officiële uitvinder van de boekdrukkunst is Johannes Gutenberg. Het eerste gedrukte boek was de 
beroemde Gutenberg-bijbel in het Latijns welke verscheen op 23 februari 1455, te Mainz (Duitsland). 
4 De eerste foto op papier: "Lacock Abbey" is gemaakt door Talbot in 1839. Talbot vindt in hetzelfde 
jaar het clotype proces uit. Dit maakt het mogelijk om van 1 negatief een onbeperkt aantal afdrukken te 
maken. 
5 In het voorjaar van 1844 seinde Samuel F.B. Morse met zijn telegraaftoestel een boodschap van 
Washington naar Baltimore. Hij maakte o.a. gebruik van de bekabeling en infrastructuur van de 
spoorwegen. 
6 Alexander Graham Bell sprak op 10 maart 1876 de eerste woorden op een primitieve versie van een 
telefoon: “Mr.Watson, come here, I want you.” (Meneer Watson, kom hier, ik heb u nodig.)   
7 De eerste openbare filmvertoning (cinematografie) gebruik makend van een projectie werd vertoond 
in 1895 door de gebroeders Lumière in Parijs in het “Grand Café”. 
8 Guglielmo Marconi voerde in 1895 zijn eerste geslaagde experiment uit met een radio. Hij zond 
elektrische signalen draadloos door de lucht. 
9 Vladimir Zworykin vond in 1928 de iconoscoop uit. Met dit toestel konden beelden draadloos 
verstuurd worden. Zijn uitvinding was de voorvader van onze televisie. 
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Rond 1980 werden de eerste thuiscomputers geïntroduceerd. De computer maakt 
gebruik van het digitaal (binair) systeem: variaties en combinaties van ‘1’ of ‘0’ ook 
wel te beschouwen als series van stroomschakelaars die ‘aan’ of ‘uit’ staan. De 
computer is eigenlijk een elektronische rekenmachine die op zeer snelle wijze grote 
hoeveelheden in een binair getallenstelsel vervatte informatie kan verwerken. Behalve 
het snel uitrekenen van complexe formules in rekenbladen (o.a. spreadsheets) en 
geautomatiseerde verwerking van gegevens uit zgn. databanken (databases) wordt de 
computer vooral gebruikt voor het bewerken en opmaken van teksten 
(tekstverwerking & DeskTop Publishing: DTP). Door de digitale opslag op 
herschrijfbare media zoals magneetschijven (harddisks / floppy-disks) is het mogelijk 
deze gegevens opnieuw te verwerken, gebruiken, of te kopiëren zonder verlies van 
kwaliteit of informatie. Voor de computer wordt ook gebruik gemaakt van al dan niet 
herschrijfbare Compact Disks en de opvolger Digitale Versatile Disks (DVD) als 
data-opslagmedium. Ook bestaande analoge bronnen van beeld en geluid kunnen 
worden gedigitaliseerd en vervolgens worden opgeslagen en bewerkt. In de 
communicatie heeft de computer behalve een combinatie van bestaande audiovisuele 
media ook een procesmatig besturingselement aan de communicatie toegevoegd: 
interactiviteit. De gebruiker bepaalt hoe en in welke volgorde informatie wordt 
weergegeven en verwerkt.  
 
Vanaf 1989 werden wereldwijd verschillende publieke computernetwerken en 
daarmee ook communities met elkaar verbonden. Hiervoor bestond het ‘Internet’ nog 
voornamelijk uit aan elkaar geknoopte militaire en universitaire netwerken. De 
voornaamste toepassingen van deze toegevoegde connectiviteit waren E-mail, 
Nieuwsgroepen, Internet Relay Chat (IRC), en Gopher10. In 1991 werd het World 
Wide Web (WWW) geïntroduceerd. Dit hypermedium is gebaseerd op een eenvoudig 
concept: de combinatie van HyperText Markup Language (HTML) en Universal 
Resource Locators (URL’s). HTML stelt een gebruiker in staat op een relatief 
eenvoudige wijze documenten met tekst, beelden geluid te vervaardigen die 
vervolgens in een van een uniek URL-adres voorziene site op Internet kunnen worden 
geplaatst. Dankzij in deze HTML-documenten geplaatste koppelingen (links) kan de 
gebruiker met een simpele muisklik van de ene naar de andere WEB-page overgaan, 
het websurfen. Het succes van het World Wide Web is vooral te danken aan de 
gebruiksvriendelijkheid en de mogelijkheid door middel van URL’s alle andere 
Internetdiensten te gebruiken. 
 
Een computer met toegang tot het Internet is in potentie een onuitputtelijke bron van 
informatie. Door de grote hoeveelheid beschikbare data en gegevens is niet zozeer het 
aanbod als wel de ontsluiting en de kwalitatieve selectie van gewenste informatie het 
belangrijkste criterium. Hulpmiddelen die ons op Internet ter beschikking staan zijn 
diverse searchengines (zoekmachines) die webpagina’s en gehyperlinkte documenten 
indexeren volgens diverse criteria11. Een belangrijke toegevoegde waarde van het 
indexeren van elektronische documenten ten opzichte van conventionele 
bibliothecaire classificatiesystemen is de mogelijkheid van “full text search” 
(volledige tekst doorzoeken). Bij full text search wordt de volledige tekst woordelijk 
doorzocht op het voorkomen van aangegeven zoekwoorden. Door in de zoekopdracht 
                                                
10 Gopher is een navigatiesysteem voor het Internet. Via hiërarchisch gestructureerde menu's kan 
informatie op het Internet worden geraadpleegd. Gopher wordt beschouwd als de voorloper van www. 
Bestanden op Gopher-servers worden ontsloten middels Veronica-Indexservers (Gopher-space).  
11 Belangrijke indexcriteria zijn titel, trefwoorden, META-tags en populariteit in ‘hits’ en verwijzingen. 
Kijk voor meer info op “How searchengines work”. 
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combinaties te maken van meerdere zoekwoorden worden als zoekresultaat alle 
webpagina’s opgegeven waarin deze woorden voorkomen. Het gebruik van boleaanse 
operatoren (AND - OR - NOT - NEAR) kan het zoeken nog verder verfijnen. 
 
De mobiele telefoon heeft als medium de laatste jaren ook een razendsnelle 
ontwikkeling doorgemaakt. De conversie van ‘analoge’ naar digitale netwerken heeft 
naast verbeterde geluidskwaliteit ook nieuwe (aanvullende) diensten zoals SMS-
tekstberichten, verzending van computerdata en beelden op de telefoon mogelijk 
gemaakt.  
 
Op basis van de huidige ontwikkeling is een logische verwachting dat nieuwe 
communicatiemiddelen gebruik zullen maken van computers of verwerkte computer-
technologie (al dan niet interactief gebruik van interne of externe digitale content), 
Internet (interactief toegang tot digitale bronnen en applicaties wereldwijd: resources) 
en de netwerken van mobiele telefonie (plaatsonafhankelijke toepassingen). 
 

3.2.2 Kennis en acceptatie van communicatiemiddelen 
In een kenniscontext kunnen voor het optimaal gebruik van communicatiemiddelen 
drie niveaus van alfabetisme of communicatievaardigheden worden onderscheiden: 
 

1. Language-literacy (taalvaardigheid: spreken, lezen en schrijven);  
2. Media-literacy (mediavaardigheid: het bewust gebruik van communicatie-

technieken en media, het herkennen van gebruikte beïnvloeding of 
manipulatie)  

3. Computer-literacy (computervaardigheid: het doelmatig kunnen gebruiken en 
werken met computers en Internet)  

 
Ondanks de snelle ontwikkeling van diverse interactieve multimedia en een ‘relatieve’ 
toename in de gebruiksvriendelijkheid zal voor dagelijks gebruik de noodzaak van 
basiskennis van mediavaardigheden en computervaardigheden toenemen.  
De schoolgaande en studerende generatie zal hier middels het onderwijs automatisch 
in geschoold worden. De oudere generatie zal zich via werk of zelfstudie uiteindelijk 
moeten bijscholen tot het niveau wat cultureel en maatschappelijk gezien als 
basisvaardigheden voor gebruik van algemene diensten en voorzieningen wordt 
gehanteerd.  
 
Een voorbeeld van dit soort aanpassingsprocessen zien we in het toenemend gebruik 
van virtuele betaalsystemen zoals betaalpassen en chipknip als vervanging van 
papiergeld en muntstukken. Met de onvermijdelijke toename van digitale en virtuele 
technologie zal er een moment zijn dat we verplicht worden betalingen middels deze 
vervangende systemen uit te voeren simpelweg omdat het ‘oude’ bestaande alternatief 
(in dit voorbeeld betalingen met papiergeld en muntgeld) niet meer wordt 
aangeboden. 
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Na de introductie of bekendmaking van nieuwe technologie12 kunnen met betrekking 
tot acceptatie en gebruik, de volgende zes fasen worden onderscheiden: 
 

1. Ontkenning: “het is een hype, gaat wel weer over, kan toch nooit iets worden.” Soms 
is dat inderdaad zo. 

2. Spel / entertainment: deze fase is vaak van doorslaggevende betekenis in de 
doorbraak van de technologie, zoals bijvoorbeeld bij video. Maar ook de eerste 
vliegtuigen werden eerder als duur speelgoed dan als een vervoermiddel 
beschouwd. 

3. Substitutie: in de substitutiefase zie je twee ontwikkelingen. Enerzijds vreest men dat 
de nieuwe technologie de oude manier van werken volledig zal vervangen. De TV 
zou het einde van de bioscoop betekenen en als gevolg van Internet zouden we in 
een paar jaar tijd niet meer weten wat een boek of een krant is. Anderzijds worden 
gangbare werkwijzen rechtstreeks gekopieerd naar het nieuwe medium. Zo las men 
in de begintijd van de TV voor de camera de krant voor. Pas later ging men er met 
de camera op uit om het nieuws zelf te laten zien. Op internet zie je substitutie bij 
sites waar het idee van een winkelcentrum rechtstreeks, als navigatiestructuur voor 
een webwinkel, wordt overgezet naar het beeldscherm, terwijl dat de 
overzichtelijkheid bepaald niet ten goede komt. In veel onderwijssoftware wordt nu 
nog gewerkt met een metafoor van klaslokaal, een schrijf / tekenbord, virtueel 
handopsteken en in opzet een sterk docentgeleide opzet en indeling.  

4. Verrijking / innovatie: in de verrijkingsfase begint men de ware mogelijkheden of 
potentieel te ontdekken en ontwikkelen. Het probleem is echter dat veel gebruikers 
te ver doorschieten en het daarmee, ook letterlijk, vaak veel te bont maken. We 
kennen allemaal de met overdadige kleuren en lettertypen uitgedoste folders uit de 
begintijd van de desktop publishing. Op Internet zie je op veel sites nog een bonte 
kermis van ‘animated gifs’ (bewegende plaatjes) en veel te drukke achtergrondjes. 

5. Transformatie: eindelijk begint de technologie aan de volwassen fase. De 
mogelijkheden worden naar hun juiste proporties ingezet, zonder door te schieten 
maar wel met volledige benutting van de vernieuwende kracht. In deze fase wordt 
het nog wel als nieuw en vernieuwend ervaren. 

6. Transparantie: de transparante fase lijkt veel op de vorige fase, met een belangrijk 
verschil: de nieuwe techniek wordt niet meer als nieuw ervaren, maar als 
vanzelfsprekend, net zo gewoon als water uit de kraan. Je staat er niet meer bij stil 
dat je het gebruikt. Voor een behoorlijke groep, de early majority, hebben zaken als 
e-mail en informatie vergaren via Internet deze fase al bereikt. 

 
De overgang van een fase naar de volgende wil overigens niet zeggen dat van de 
eerdere fases niets meer te zien is. Het spel of entertainmentelement zal bijvoorbeeld 
altijd een rol blijven spelen en het toevoegen van nieuwe gebruiksmogelijkheden gaat 
nog steeds door na het verlaten van de verrijkingsfase. 
 

                                                
12 Vrij naar: Koos de Heer. Succesfactoren van e-business. Column in ISDN-nieuwsbrief nummer 33 
(februari 2000) www.nieuwsbrief.nl  
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3.3  De grenzen van Taal 
Taal en woorden hebben net als symbolen een gecodeerde betekenis. De betekenis 
wordt aangeleerd via ostensieve (=aanwijzende) definities. De ostensieve definities 
funderen de taal op de werkelijkheid. Aangezien mensen ook de werkelijkheid leren 
kennen met behulp van de zintuigen heeft taal en ons denken een nauwe 
verstrengeling. Naast betekenis heeft taal in de dagelijkse omgang ook een 
instrumentele toepassing. De instrumentele toepassing van taal verwijst naar 
processen, taken en procedures. Het coderen van de betekenis van een werkelijkheid 
in taal (naar woorden, symbolen) door een zender, en decoderen van de betekenis van 
deze taal terug naar de werkelijkheid door een ontvanger, wordt door 
communicatiedeskundigen als het belangrijkste proces binnen de communicatie 
beschouwd. Wat wordt er bedoeld met een bepaalde uiting of boodschap? Naast de 
officiële semantiek (woordbetekenis) bestaat er ook een onofficiële, strikt 
persoonlijke. Een semantiek die er niet vanuit gaat wat een woord betekent, maar hoe 
het ‘aanvoelt’, hoe het je persoonlijk raakt, welke gewaarwordingen of gedachten je 
ervaart bij het horen of lezen van de term. In verschillende expressieve kunsten is het 
coderingselement van communicatie als thema gecultiveerd en uitgewerkt.  
 
In de filosofie en wetenschappen speelt zowel de betekenis als instrumentele 
toepassing van taal een belangrijke rol. Fritjof Capra heeft de grenzen en de paradox 
van taal goed beschreven in zijn boek ‘De Tao van Fysica’: 
 
Het besef, dat alle wetenschappelijke modellen en theorieën benaderingen zijn en dat de 
verbale interpretaties ervan altijd onder de onnauwkeurigheid van ons taalgebruik te lijden 
hebben, was al aan het begin van deze eeuw onder de wetenschappers algemeen verbreid, 
toen er opeens een nieuwe en totaal onverwachte ontwikkeling plaatsvond. Door hun studie 
van de wereld der atomen werden de fysici ertoe gedwongen te beseffen, dat onze 
omgangstaal niet alleen onnauwkeurig, maar ook volkomen ontoereikend is om de atomaire 
en subatomaire werkelijkheid te beschrijven. Uit de quantumtheorie en de relativiteitstheorie, 
de twee fundamenten van de moderne fysica, is het duidelijk geworden, dat deze 
werkelijkheid de klassieke logica te boven gaat, en dat we er in onze gewone taal niet over 
kunnen praten. Heisenberg schrijft daarover:  

 
Het grootste probleem. . . wat het gebruik van de taal betreft komt in de 
quantumtheorie naar voren. We hebben daar in eerste instantie geen eenvoudige 
handleiding om de wiskundige symbolen op de begrippen van de omgangstaal te 
betrekken. Het enige dat we vanaf het begin weten is, dat onze gewone begrippen 
niet op de structuur van de atomen toegepast kunnen worden.   

 
Vanuit een filosofisch standpunt gezien is dit één van de meest interessante ontwikkelingen 
van de moderne fysica, en hier ligt één van de grondelementen van het verband met de 
oosterse filosofie. In de westerse filosofische scholen vormden de logica en het redeneren 
altijd de voornaamste instrumenten voor het formuleren van filosofieën, en volgens Bertrand 
Russell geldt dat zelfs voor de religieuze filosofieën. Maar in de oosterse mystiek heeft men 
altijd beseft, dat de werkelijkheid de omgangstaal te boven gaat, en de wijzen van het Oosten 
aarzelden nooit om zich buiten het gebied van de logica en de gewone begrippen te begeven. 
Dat is volgens mij de voornaamste reden, waarom hun modellen van de werkelijkheid een 
geschiktere filosofische achtergrond voor de moderne fysica vormen dan de modellen van de 
westerse filosofie.  
 
Het taalprobleem van de oosterse mysticus is precies hetzelfde als het probleem waarvoor de 
moderne fysicus staat. Zowel de fysicus als de mysticus willen hun kennis overdragen, en 
wanneer ze dat met woorden doen dan zijn hun uitspraken paradoxaal en vol logische 
tegenstrijdigheden. Die paradoxen zijn karakteristiek voor de mystiek van Herakleitos tot en 
met Don Juan, en sinds het begin van deze eeuw zijn ze ook karakteristiek voor de fysica.  
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In de atoomfysica hebben veel van de paradoxale situaties te maken met de tweezijdige 
natuur van het licht of - meer in het algemeen - van de elektromagnetische straling.  
Het vraagstuk waarover de fysici zich in de begintijd van de atoomtheorie zo het hoofd 
hebben gebroken was: hoe kan elektromagnetische straling tegelijk uit deeltjes ('dingen' die 
een zeer klein volume innemen) en uit golven (die zich over een grote ruimte verspreiden) 
bestaan? Met taal noch verbeeldingskracht was dit soort werkelijkheid bevredigend te 
behandelen.  
 
In de oosterse mystiek zijn een aantal verschillende manieren ontwikkeld om met die 
paradoxale aspecten van de werkelijkheid om te gaan. Het hindoeïsme ontloopt ze door 
mythisch taalgebruik, maar het boeddhisme en het taoïsme hebben de neiging om eerder de 
nadruk op die paradoxen te leggen dan om ze te verbergen. Het belangrijkste taoïstische 
geschrift, de Tao Te Ching van Lao Tzu, is in een buitengewoon raadselachtige, schijnbaar 
onlogische stijl geschreven. Het staat vol met intrigerende tegenspraken, en het compacte, 
krachtige en buitengewoon poëtische taalgebruik is erop gericht de aandacht van de lezer 
vast te houden en zijn denken uit het vertrouwde spoor van logisch redeneren te stoten.  
 
Zen-boeddhisten hebben er de slag van, om van de tegenstrijdigheden die in de verbale 
communicatie ontstaan een deugd te maken, en met het systeem van koans hebben ze een 
unieke manier ontwikkeld om hun leringen volkomen non-verbaal over te brengen. Koans zijn 
met veel zorg opgestelde nonsensicale raadsels, die de bedoeling hebben de zen-leerling op 
de meest dramatische manier de beperkingen  van de logica en het redeneren te laten 
ervaren. Door de irrationele formulering en de paradoxale inhoud van deze raadsels is het 
onmogelijk om ze op te lossen door er over na te denken. Ze zijn ontworpen om het 
denkproces tot stilstand te brengen, en de leerling daarmee op de non-verbale ervaring van 
de werkelijkheid voor te bereiden. De hedendaagse zen-meester Yasutani leidde één van de 
beroemdste koans met de volgende woorden voor een westerse zen-leerling in.  

De Mu is één van de beste koans, omdat het de eenvoudigste is. Dit is de 
achtergrond ervan: Honderden jaren geleden kwam in China een monnik naar een 
befaamde zen-meester, Joshu, en vroeg: 'Heeft een hond de Boeddha-natuur of 
niet?' Joshu reageerde met: 'Mu!' Letterlijk betekent deze uitdrukking 'nee' of 'niet', 
maar daarin ligt de betekenis van het antwoord van Joshu niet. Mu is de uitdrukking 
van de levende, werkzame, dynamische  Boeddha-natuur. Wat jij doen moet is de 
geest of het wezen van dit Mu ontdekken, niet door middel van intellectuele analyse, 
maar door diep in je innerlijk te speuren. Daarna moet je heel tastbaar en heel 
levendig voor me demonstreren, dat je Mu als een levende waarheid begrijpt, zonder 
je toevlucht te nemen tot voorstellingen, theorieën of abstracte verklaringen. Onthoud 
goed, dat je Mu niet door middel van het gewone ken proces kunt begrijpen - je moet 
het direct, met je hele wezen, vatten.  

 
Een zen-meester zal aan een beginner meestal óf deze Mu-koan of één van de volgende 
twee koans voorleggen:  
“Wat was je oorspronkelijke gezicht - dat wat je had voor je geboren werd?”, “Je kunt geluid 
maken door in je handen te klappen. Wat is het geluid van één hand ?”  
 
Voor al deze koans bestaat, in meerdere of mindere mate, precies één oplossing, die een 
echte zen-meester meteen herkent. Is de oplossing eenmaal gevonden, dan is de koan niet 
langer paradoxaal, maar is hij, beschouwd vanuit de bewustzijnstoestand die hij heeft helpen 
oproepen, een uitspraak met een diepe betekenis geworden.  
 
In de Rinzai-school moet de leerling een lange serie koans oplossen, die elk met een bepaald 
aspect van het zen-boeddhisme te maken hebben. Dit is de enige manier waarop deze 
school zijn leer overbrengt. De school doet uit zichzelf geen uitspraken, maar laat het 
volkomen aan de student over om de waarheid door middel van de koans te vatten.  
 
Hier ligt een opvallende overeenkomst met de paradoxale situaties waarmee de fysici in de 
begintijd van de atoomfysica te maken kregen. Net als bij het zen-boeddhisme lag de 
waarheid verborgen In paradoxen, die niet met logisch redeneren konden worden opgelost, 
maar in termen van een nieuw bewustzijn moesten worden begrepen: het bewustzijn dat bij 
de atomaire werkelijkheid paste. De meester was hier natuurlijk de natuur die, net als de zen-
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meester, geen uitspraken doet. Ze geeft alleen maar de raadsels op. Het vereist een uiterste 
mate van concentratie en betrokkenheid van de leerling om een koan op te lossen. In de 
boeken over het zenboeddhisme kunnen we lezen dat de koan hart en geest van de leerling 
in zijn greep neemt en een echte geestelijke impasse schept, een toestand van aangehouden 
spanning waarin de hele wereld één en al twijfel en vragen wordt.  
 
Altijd als het intellect het wezen van de dingen wil analyseren zal de uitkomst daarvan 
ongerijmd of paradoxaal blijken te zijn. De mystici hebben dat altijd al beseft, maar in de 
wetenschap is het pas vrij recent een probleem geworden. Eeuwenlang hebben 
wetenschappers naar de 'fundamentele natuurwetten' gezocht, die aan de grote 
verscheidenheid van natuurverschijnselen ten grondslag liggen. Die verschijnselen stamden 
uit de macroscopische omgeving van de wetenschapper, en dus uit het rijk van de zintuiglijke 
ervaring. Omdat de beelden en begrippen van hun taal aan die zintuiglijke ervaring waren 
ontleend, waren ze ook toereikend om de natuurverschijnselen te beschrijven.  
 
Het is dus met behulp van het moderne instrumentarium dat we op een indirecte manier de 
eigenschappen van de atomen en hun onderdelen kunnen 'waarnemen', en zo in bepaalde 
mate de subatomaire wereld kunnen 'ervaren'. Maar dit is geen gewone ervaring, 
vergelijkbaar met die in onze alledaagse omgeving. Op dit niveau staat de kennis over de 
materie niet langer rechtstreeks in verband met de zintuiglijke ervaring, en dus is onze 
omgangstaal, waarvan de beelden en begrippen op de wereld van de zintuigen betrekking 
hebben, niet langer geschikt om de waargenomen verschijnselen te beschrijven. Hoe dieper 
we in de natuur doordringen, hoe meer we de beelden en begrippen van de omgangstaal 
opgeven.  
 
Bij deze reis naar de wereld van het oneindig kleine was, vanuit een filosofisch standpunt 
gezien, de eerste stap de belangrijkste: de stap die de wereld van de atomen binnen voerde. 
Door in het atoom binnen te dringen en de structuur ervan te onderzoeken, steeg de 
wetenschap uit boven de grenzen van de aan de zintuigen gebonden verbeeldingskracht. Ze 
kon vanaf dat ogenblik niet langer met volkomen zekerheid op de logica en het gezonde 
verstand vertrouwen. Door de atoomfysica vingen de wetenschappers een eerste glimp van 
het wezen van de dingen op. Net als de mystici hadden de fysici nu met een niet-zintuiglijke 
ervaring van de werkelijkheid te maken, en net als de mystici moesten ze de paradoxale 
aspecten van dit soort ervaring onder de ogen zien. Van toen af aan werden de modellen en 
beelden van de moderne fysica verwant aan die van de oosterse filosofie.  

(Samengevat uit: Fritjof Capra – ‘De Tao van Fysica’ p46-52) 

 
 

3.4.1 Wat is een Metafoor? 
De Metafoor is een linguïstisch fenomeen van bijzonder filosofisch belang omdat het 
gebruik in diverse domeinen vragen oproept over de aard en grenzen van taal en 
kennis. De term ‘metaforisch’ wordt gebruikt in contrast met ‘letterlijke’ betekenis.  
 
De metafoor is een van de meest basale mechanismen die we als mens gebruiken om 
onze innerlijke beleving te begrijpen. Of zoals Aristoteles het zei: “... gewone 
woorden drukken slechts uit wat we al weten, de beste weg naar nieuwe kennis loopt 
via de metafoor”. 
 
Metafoor: “het opvatten van een concept in termen van een ander concept uit een 
verschillend betekenisdomein”. Metaforisch denken is een essentieel kenmerk van de 
menselijke geest. 
 
Een Metafoor is een van de oudste en krachtigste manieren om een situatie vanuit de 
beschouwende META-positie te bezien en aan te pakken. De Metafoor kan op diverse 
manieren worden toegepast. De Metafoor als vergelijking:  
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Lezen is voor de geest wat beweging is voor het lichaam. 
Reading is to the mind what exercise is to the body. (R. Steele) 

 
Een metafoor drukt de ene ervaring uit door middel van de andere: X is als Y. We gebruiken 
in het dagelijks leven voortdurend metaforen om uit te drukken wat er in ons omgaat: we 
voelen ons ‘in een hoek gedrukt’, we ‘zetten onze schouders onder een project’, we ‘komen 
onszelf tegen’. Dit soort spontane metaforen bevat sleutels naar verborgen schatten. 
Normaliter staan we daar niet zo bij stil, maar als er op een goede manier mee gewerkt wordt, 
kunnen spontane metaforen een prachtige manier zijn om verandering te stimuleren. 
Symbolic modelling is een proces dat mensen helpt om hun eigen innerlijke symbolen te 
onderzoeken. Diepe persoonlijke veranderingen ontstaan als een organisch bijproduct van 
het werken binnen het eigen metaforische landschap. 
 
‘Clean Language’ 
Bij symbolic modelling is het de kunst om zo met de ander te praten, dat die zijn eigen 
metaforen kan onderzoeken en uitwerken. Daarvoor is het van belang om zo weinig mogelijk 
invloed uit te oefenen. De huidige taalmodellen in NLP (metamodel en miltonmodel) zijn 
gericht op maximale beïnvloeding van het wereldmodel van de cliënt. ‘Clean language’ is juist 
ontwikkeld voor minimale beïnvloeding. ‘Clean language’ erkent en waardeert zonder 
interpretatie of beoordeling wat er is, en schept zo een kader voor verandering. Als je ergens 
niet uit komt, is het vaak net zoiets als wanneer je je sleutels kwijt bent. Je blijft maar op 
dezelfde plaatsen zoeken, ondanks dat je daar al vijf keer hebt gekeken. ‘Clean language’ 
richt je aandacht op die onwaarschijnlijke plaatsen waar je sleutels uiteindelijk blijken te 
liggen. Symbolic modelling legt eerst de metaforische beschrijving van de cliënt zelf bloot. De 
volgende stap is het “bevragen van de metafoor tot hij zijn kracht onthult en een hulpbron 
wordt.” 
 
Zoeken naar hulpbronnen 
Iemands innerlijke symbolenwereld is qua structuur een exacte tegenhanger van zijn ervaring 
in de wereld om hem heen. Dus als er aan de ene kant iets verandert, heeft de andere kant 
de neiging om mee te veranderen. Soms loopt iemand vast. Dan heeft hij of zij geen toegang 
tot de juiste informatie of de juiste hulpbronnen. Net zoals een puzzel moeilijker te maken is 
als hij op z'n kop ligt en gemakkelijker als er een voorbeeldplaatje op de doos staat, zo kun je 
een probleem gemakkelijker oplossen als je meer informatie en meer hulpbronnen 
beschikbaar hebt. ‘Clean language’ richt je aandacht op de hulpbronnen die wel in je systeem 
aanwezig zijn maar die nog niet toegankelijk waren. 
 
Ik blijf alsmaar rondjes draaien 
Via ‘clean language’ wordt iemand geholpen om zijn eigen persoonlijke metaforen te 
ontdekken en te ontwikkelen, waardoor directe toegang tot nieuwe informatie en hulpbronnen 
ontstaat en iemands ervaring relatief gemakkelijk kan veranderen. Als iemand bijvoorbeeld 
zegt: “Ik blijf alsmaar rondjes draaien”, wordt dat in symbolic modelling opgevat als een 
accurate omschrijving van zijn of haar ervaring. Om meer te ontdekken over de aard van het 
probleem en de mogelijke oplossingen, is het de moeite waard om meer over die rondjes te 
weten te komen. Hoe groot zijn die rondjes eigenlijk? Hoe veel zijn het er? In welke richting 
liggen ze? Hoe verhouden die rondjes zich tot elkaar? Hoe oud zijn ze? En hoe draait hij of zij 
precies door die rondjes heen? Hoe vaak? Wat gebeurt er daarvoor? Wat gebeurt er daarna? 
Clean language maakt het mogelijk dit soort dingen uit te zoeken, zonder als coach al een 
bepaald antwoord te suggereren. In NLP worden metaforen al twintig jaar gebruikt om 
suggesties voor verandering te doen vanuit de coach. Nu kunnen we via symbolic modelling 
ook metaforen van cliënt (individu, team of organisatie) zelf gebruiken.  

 
[Tekstbron symbolic modelling: IEP, Literatuur: Metaphors in Mind: Transformation through Symbolic Modelling] 

 

3.4.2 Conceptuele Metafoor Theorie 
Hieronder een schematisch overzicht van de Conceptuele Metafoor Theorie (CMT) 
van Lakoff en Johnson. Het bestaat uit acht stellingen, ingedeeld in drie groepen, die 
als de hoofdpunten van de theorie beschouwd kunnen worden. 
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1a De meeste menselijke gedachten en uitspraken zijn gedeeltelijk metaforisch - strikt letterlijk 
taalgebruik is een uitzondering. 

1b Conventionele metaforen zijn niet ‘dood’ en zelfs niet ‘slapend’. Integendeel, juist doordat ze niet 
bewust herkend worden, zijn ze bepalend voor het wereldbeeld van een (sub)cultuur of 
taalgemeenschap. 

1c De menselijke geest ervaart de werkelijkheid niet direct, maar via een cultureel bepaald 
conceptueel systeem. 

2a Een metafoor bestaat uit het ten dele begrijpen van een concept ‘in termen van’ een ander 
concept, uit een ander betekenisdomein, maar van een vergelijkbare ‘cognitieve structuur’; dat 
andere domein heet het brondomein, het domein dat daardoor op metaforische wijze beschreven 
wordt heet het doeldomein. 

2b Met uitzondering van de meest originele gevallen zijn metaforen geen willekeurige verbindingen 
van concepten; het verband is geworteld in een ervaringsgrond. 

2c Het conceptuele systeem is grotendeels door metaforen gestructureerd. Specifieke conventionele 
metaforen worden niet (alleen) als oneigenlijke woordbetekenis onthouden en verwerkt, maar 
(ook) als toepassing van een basis- of algemene metafoor. Metaforen zijn onderling gerelateerd 
door middel van categorisatie (specifieke als onderdeel van algemene) en overeenkomst of 
contrast in brondomein, doeldomein of ervaringsgrond. 

3a Een metafoor kan in taal uitgedrukt worden, maar ook in gebaren, afbeeldingen, handelingen, 
grammaticale structuren en mogelijk nog andere media. 

3b Er is geen onoverkomelijk verschil in aard tussen betekenissen en beelden (mentale repre-
sentaties of simulaties van zintuiglijke waarnemingen); de cognitieve structuur van een complex 
concept wordt onthouden door middel van een tussenvorm: het image-schema. 

3.4 Metagegevens 
Metagegevens zijn gegevens of informatie over een medium of situatie. Het is niet 
tastbaar, het is beschrijvend, classificerend. 
 
Metagegevens zijn, eenvoudig gezegd, gegevens over gegevens. Er is een sterke traditie in 
het gebruik van metagegevens in de opslag- en archiefwereld, maar het begrip 
‘metagegevens’ won pas echt aan belang in de jaren negentig, met de opkomst van  digitale 
bestanden en de bijbehorende problemen. Professor A.J. Gilliland-Svetland heeft een goede 
definitie gegeven van metagegevens: “De som van alles wat gezegd kan worden over een 
informatieobject op ieder niveau van aggregatie”, met inbegrip van alle informatie over het 
bestand met betrekking tot inhoud, context en structuur (en in het geval van digitale 
bestanden dikwijls ook gedrag en verschijningsvorm). Bibliotheekcatalogi verschaffen 
bijvoorbeeld metagegevens over publicaties, zoals auteur, titel, publicatiedatum en ISBN. 
Voor digitale archiefbestanden is echter een veel uitgebreider pakket metagegevens nodig, 
teneinde te kunnen vaststellen dat het bestand authentiek is. 
 
Authenticiteit is een vereiste voor elk archiefstuk. Als van een archiefstuk niet zonder twijfel 
kan worden aangenomen dat het authentiek is, kan de inhoud ervan niet worden geverifieerd 
en kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat de informatie dezelfde is als op het 
oorspronkelijke moment van capture [bijv. inscannen van document]. Om de authenticiteit van 
een archiefstuk vast te stellen is men afhankelijk van de juiste metagegevens van het bestand 
op het moment van opname in een depot of archief. Voor verschillende documenten gelden 
verschillende vereisten ten aanzien van de authenticiteit. De makers van de documenten 
kunnen over het algemeen het beste aangeven of voor hun bestanden authenticiteitvereisten 
gelden, zoals bijvoorbeeld de gebruikte PKI (Public Key Infrastructure). Ook komen veel niet-
technische metagegevens van het archiefbescheid bij hen vandaan, zoals het betrokken 
bedrijfsproces. Authenticiteitsvereisten en metagegevens voor digitale bewaring zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn onmisbaar voor iedere langdurige 
bewaarmethode. 

Bron selectie uit: Testbed Digitale Infosheet. Versie 1.7 Datum: 19 September 2001 

 
Meta in formele communicatieve zin betreft gestandaardiseerde informatie over het 
medium en de vorm van de communicatie. Door tekstverwerkers op computers wordt 
deze informatie bijvoorbeeld vaak al mee opgeslagen in het document. De taal, het 
aantal letters, woorden, hoe lang je hiermee bezig bent geweest, wanneer het 
document voor het laatst is opgeslagen, afgedrukt, de inlognaam van de gebruiker, de 
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naam van de computer. Voor het makkelijker ontsluiten van informatie wordt ook de 
titel, een omschrijving, trefwoorden, de auteur, versienummers etc. toegevoegd. 
Mediatheken gebruiken standaard Meta-informatie voor het catalogiseren van 
collecties.  
 
Het gebruik van zogenaamde META-tags voor webpagina’s gaat ook om redenen van 
ontsluiting door zoekmachines vaak nog verder. Naast de titel, auteur, beschrijving, en 
trefwoorden wordt soms ook een inhoudsbeoordeling toegevoegd, een soort keurmerk.  
Dit wordt vooral verwacht (en soms opgelegd) op het moment dat een pagina aanstoot-
gevend kan worden ervaren door grof taalgebruik, foto’s van agressie of geweld, seks 
etc. Voor films, video’s en televisieprogramma’s wordt een vergelijkbare 
metaclassificatie toegepast middels de pictogrammen van de kijkwijzer13.   
 
De uitdaging is bestaande en nieuwe documenten (in welke ‘multimediale’ vorm dan 
ook) met behulp van metagegevens zodanig te classificeren dat we hier in de 
toekomst nog steeds gebruik van kunnen maken. Bij een goed classificatiesysteem 
dient men te beschikken over metagegevens. 
 

3.5 Onderwijs 
Bewustzijn wordt vergroot door het herkennen van verbanden, concepten en culturele 
betekenis. Het overdragen van concepten is een vorm van communicatie die vooral 
wordt toegepast in het onderwijs. Leren is een algemene term die gebruikt wordt om 
veranderingen in gedragspotentieel te beschrijven die voortkomen uit ervaring. 
Conditionering (klassiek of instrumenteel) wordt meer specifiek gebruikt als term om 
bepaalde procedures te beschrijven die gedrag kunnen aanpassen.  
 
Als kennisoverdragende coach onderscheid ik drie soorten leercontext:  

• Collectieve, klassikale groepspresentatie, vanuit een educatief systeem of 
school. 

• Individueel, (veelal een op een) aangepast leren van ambachten of 
vaardigheden vanuit een professionele of educatieve achtergrond.  

• Individueel, autodidactisch leren door persoonlijk lezen, oefening en/of 
ervaring, geïnspireerd door persoonlijke motieven.  

 
We kunnen formeel en informeel (intentioneel) onderwijs onderscheiden. Met name 
de conditionering is een opvoedkundig aspect wat sterk terugkomt in formeel 
onderwijs. 
 
De conventionele onderwijssystemen die we gebruiken zijn gebaseerd op oude 
tradities en de wisselwerking van de maatschappij. De conventionele systemen kunnen 
worden beschouwd als aanbod gestuurd lineair studieaanbod met een duidelijk begin 
en einde.  
Nieuwe onderwijssystemen zouden meer flexibel en meer modulair vraaggestuurd 
moeten zijn omdat er grote verschillen zijn in ervaring, achtergrond en vooropleiding. 
Een modern systeem moet ook passen bij niet-lineaire leerscenario’s wat vandaag de 
dag gebruikelijk is.   
 

                                                
13 Zie: http://www.kijkwijzer.nl  
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In mijn visie zou onderwijs voor alle niveaus, altijd, voor iedereen en overal 
beschikbaar moeten zijn. Mijn ideaal zou zijn een wereldwijd open-source (open 
bron), elektronisch toegankelijk onderwijs systeem, met directe bilaterale (tweeweg) 
vertaling van alle gestructureerde meta- en inhoudsinformatie (inclusief multimedia) 
benodigd om een onderwerp volledig te begrijpen.  
 

3.5.1 Open Source Onderwijs 
Open source onderwijs als concept heeft veel overeenkomsten met open source 
software. De ontwikkeling van Linux, het meest bekende (en populaire) alternatieve 
open-source besturingssysteem, is daarom interessant om meer redenen dan alleen de 
gerelateerde softwareproducten.  
 
Open-source software is het proces van systematisch inzetten van open ontwikkeling 
en gedecentraliseerde controle / recensie door gelijken om kosten te drukken en de 
kwaliteit van de software te verbeteren. Het idee is simpel: als programmeurs de 
broncode van een stuk software kunnen lezen, verspreiden en aanpassen zal deze 
software evolueren. Mensen verbeteren het, mensen passen het aan, en mensen 
repareren bugs (fouten). En dit kan gebeuren met een snelheid die, als iemand gewend 
is aan de langzame snelheid van conventionele softwareontwikkeling onvoorstelbaar 
lijkt14.  
 
Omdat de broncode of programma instructies toegankelijk bij de distributie, kan 
iedereen het aangeboden programma veranderen, hieraan toevoegen of zelf eigen 
programma’s schrijven met delen van de beschikbare gedistribueerde content. Door 
ons huidige gebruik van informatie en communicatie techniek zou dit concept van 
delen, aanpassen en verbeteren van content (en ik verwijs hier ook naar onderwijs) 
best het leidende constructieve principe van onze nieuwe informatiemaatschappij.  
 
De uitdaging is om nieuwe manieren te creëren om formele en informele 
leerprocessen te combineren en wereldwijd collectieve overeenkomsten te sluiten 
over de bekostiging en het publiek gebruik van educatieve informatie. Initiatieven 
zoals open source voor de ICT infrastructuur en transcopyright15 voor de informatie 
content zou mondiale educatieve informatie-uitwisseling dichterbij kunnen brengen.  
 
Een aantal interessante achtergrondartikelen over open source softwareontwikkeling 
zijn geschreven door Eric S Raymond16. In zijn eerste (nog steeds evoluerende) boek 
“de kathedraal en de bazaar” legt hij o.a. de wetten en theorie van een open source 
project uit: 

1. Elk goed stuk software begint als middel tegen de persoonlijke jeuk van een 
programmeur.  

2. Goede programmeurs weten wat ze moeten schrijven. Hele goede weten wat ze 
moeten herschrijven (en hergebruiken).  

3. Ga er van uit dat je er een [versie / oplossing] moet weggooien, dat doe je toch. Om 
het anders te zeggen: je snapt het probleem vaak niet werkelijk tot je de eerste 
oplossing hebt uitgevoerd. De tweede keer weet je misschien voldoende om het goed 
te doen. Dus, als je het goed wilt doen, wees erop voorbereid minstens een keer 
opnieuw te beginnen. 

                                                
14 Open source initiative: www.opensource.org (vertaald uit engels) 
15 Zie voor meer info over transcopyright: http://xanadu.com/tco/  
16 Zie origineel: http://www.tuxedo.org/~esr/writings/homesteading/ ; Nederlandse vertaling van de 
kathedraal en de bazaar: http://www.opensource.nl/bazaar.html   
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4. Als je de juiste instelling hebt, vinden interessante problemen je. 
5. Als je de interesse in een programma [project] verliest is je laatste taak om het te 

overhandigen aan een competente opvolger.   
6. Uw gebruikers behandelen als mede-onwikkelaars is uw meest ongecompliceerde 

weg naar snelle verbetering van de code en naar effectief ontluizen. 
7. Geef vroeg vrij. Geef vaak vrij. En luister naar je klanten. 
8. Gegeven een voldoende grote omvang van beta-testers en ontwikkelaars kan bijna elk 

probleem snel worden benoemd en is de oplossing ervan voor iemand voor de hand 
liggend. Of, wat minder formeel: “gegeven voldoende ogen zijn alle fouten 
oppervlakkig”. 

9. Slimme datastructuren en domme code werken een stuk beter dan andersom. 
”Laat me uw [code] zien en verberg uw [data structuren], en ik blijf verward. Laat me 
uw [data structuren] zien en ik zal over het algemeen geen behoefte aan uw [code] 
hebben, die zal voor de hand liggen.” 

10. Als je je beta-testers als je meest waardevolle bron behandelt zullen zij reageren door 
je meest waardevolle bron te worden. 

11. Na het zelf hebben van goede ideeën, is het het beste de goede ideeën van je 
gebruikers te herkennen. Soms is dat zelfs beter. 
Interessant genoeg zul je er spoedig achterkomen dat, als je er volledig en zonder 
jezelf te ontzien eerlijk over bent hoeveel je aan anderen te danken hebt, de wereld je 
over het algemeen behandelt alsof je elk stukje van de uitvinding zelf hebt gedaan en 
je je slechts bescheiden opstelt waar het je overduidelijke genialiteit betreft. 

12. Vaak komen de meest verbluffende en innoverende oplossingen voort uit de realisatie 
dat je concept van het probleem fout was. 

13. “Perfectie (in ontwerp) wordt bereikt, niet als er niets meer toe te voegen valt, maar 
meer als er niets meer weg valt te halen.” 

14. Elk gereedschap moet inzetbaar zijn op de manier die je verwacht, maar een werkelijk 
groots gereedschap is inzetbaar op manieren die je niet voor mogelijk hield.  

15. Als je een of ander soort gateway software schrijft [infrastructuur], probeer dan ten 
koste van alles om de datastroom zo weinig mogelijk te verstoren - en gooi NOOIT 
informatie weg, behalve als de ontvanger je er toe dwingt.   

16. Als je [programmeer]taal de volledigheid van een Turing machine niet benadert, kan 
syntactische suiker [de vereenvoudigde essentie] een vriend zijn. 

17. Een beveiligingssysteem is slechts zo goed beveiligd als het geheim wat eraan ten 
grondslag ligt. Pas op voor pseudo-geheimen. 

18. Om een interessant probleem op te lossen dien je te beginnen met een probleem op te 
sporen dat jij interessant vindt. 

19. Gegeven dat de ontwikkelcoördinator een minstens evengoed medium als het Internet 
heeft en weet hoe je leiding moet geven zonder dwangmiddelen, zijn vele hoofden 
onvermijdelijk beter dan 1. 

 
Motieven voor het gebruik van ‘open source’-toepassingen worden in positieve zin 
ingegeven vanuit een idealisme van contributie [fase 7 van de metamethode] aan de 
gemeenschap en in negatieve zin uit het vermijden van (ongewenste) 
licentiestructuren, machtsstructuren en afhankelijkheid gebaseerd op gebruik van 
intellectueel eigendom wat beschermd wordt door patenten en copyrights. 
 

3.5.2 Leermodellen 
Vanuit onderwijskundig onderzoek worden diverse leermodellen onderscheiden. 
Sommige studenten zien studeren als het opnemen van aangeboden kennis [passief]. 
Andere studenten vatten studeren op als het opbouwen van eigen kennis en inzichten 
[actief gestuurd]. Weer andere studenten vinden dat het onderwijs stimulerend moet 
zijn [motivatie] of studeren en overleggen graag samen met medestudenten [sociaal]. 
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Daarnaast zijn er studenten die vinden dat men de kennis die men verwerft moet leren 
gebruiken [toepassing]. 
 
Bernice McCarthy ontwikkelde het 4MAT-model17 als uitvloeisel van haar studie van enkele 
andere leermodellen, waaronder NLP en de Leerstijl-theorie van David Kolb. Kolb had 
opgemerkt dat leerlingen verschillen in hun voorkeur voor leerstijlen. Eenvoudig gezegd: 
leerlingen vragen 4 verschillende vragen in relatie tot het leerproces: 
 

• Waarom? – Deze leerlingen willen de reden om te leren kennen. Kolb noemt deze 
groep de “Divergers”. 

• Wat? – Deze leerlingen willen feiten en concepten kennen. Kolb noemt hen 
“Assimilators”. 

• Hoe? – Deze leerlingen willen praktisch handelen. Kolb noemt ze “Convergers”. 
• Wat als? – Deze leerlingen willen varianten uitproberen. Kolb noemt ze 

“Accommodators”.  
 
Kolb merkt op dat elk van deze vier typen studenten zich voornamelijk richt op slechts één 
van deel van de leercyclus. Deze cyclus begint met het identificeren en vaststellen van de 
reden tot leren [waarom], het formuleren van concepten over het onderwerp [wat], het actief 
gebruikmaken van de concepten [hoe], het speculeren over de resultaten van het gebruik van 
de concepten samen met het uitproberen elders in het leven, en het identificeren van nieuwe 
redenen om meer te leren [wat als]. Uit Kolb’s onderzoek bleek dat leerlingen zich over deze 
vier typen verdelen. 
McCarthy laat zien dat er verschillende onderwijsstijlen nodig zijn voor elke fase in dit 
leerproces en dat modellen voor versneld leren, zoals NLP, de gereedschappen leveren om 
de behoeften van al deze vier groepen in te vullen. 
De informatie over de vier kwadranten wordt kort in de tabel weergegeven: 
 
Leertypen volgens Kolb:  
4. Wat als? - Accomodators 
Deze studenten willen overwegingen maken 
over toekomstige toepassingen van de leer 
stof. Voor hen zijn leraren raadgevers voor 
wanneer vragen rijzen over wat zich allemaal 
kan voordoen op tijden dat zij zichzelf of 
anderen bijstaan. Vraag na een oefening:  
“Welke vragen en opmerkingen heb je nog?” 
32,7% vrouwen en 19,6% mannen 
 

1. Waarom? - Divergers 
Deze studenten willen weten waarom ze iets 
moeten leren. Leraren kunnen hen motiveren 
door aan het begin van de training(sessie) 
redenen te geven. Om hun bereidheid tot 
leren te onderzoeken kun je vragen:  
“Kun je hier iets mee?” 
25% vrouwen en 19,4% mannen 
  

3. Hoe? - Convergers 
Deze studenten willen ervaringen en 
practische oefeningen uitvoeren met de 
gegeven informatie. Leraren kunnen hen een 
oefening geven en hen daarbij begeleiden. 
Om na te gaan of ze genoeg informatie 
hebben om de oefening uit te voeren, vraag:  
“Wat heb je nog meer nodig om de oefening 
te doen?” 
14,8% vrouwen en 23,5% mannen 

2. Wat? - Assimilators 
Deze studenten willen de informatie kennen 
en daar concepten over formuleren. De leraar 
kan informatie geven en daar uitleg over 
geven. Om te zien of zij alles begrijpen, 
vraag:  
“Wat wil je nog meer weten?” 
27,5% vrouwen en 37,5% mannen 

 

                                                
17 Bron 4MAT: Het onderwijzen van NLP door Richard Bolstad  
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Het gebruik en toepassen van de 4MAT in (NLP)-training kan, eenvoudig gezegd, door: 
 

• Uit te leggen waarom het onderwerp waard is om geleerd te worden. Er kan dan 
nagegaan worden of de “waarom”-vraag voor de divergers is beantwoord door te 
vragen: “Is dit bruikbaar voor je?” Mocht dit niet het geval zijn, dan is het zinvol door 
te gaan met het waarom verder uit te leggen en aan te tonen, tot de studenten 
gemotiveerd zijn. 

• Leer hen feiten over het onderwerp en de opzet van het proces, mochten die 
bestaan. Men kan checken of die informatie adequaat is overgekomen door de 
assimilators te vragen: “Wat wil je nog meer weten?” 

• Het demonstreren van het gebruik van deze informatie (b.v. door het proces te 
demonstreren) wat de studenten indirecte ervaring verschaft (“Hoe”). Daarna door 
hen een oefening te geven waarin de informatie praktisch wordt toegepast. Check 
dan of zij convergers zijn en de oefening willen beginnen met de vraag: “Wat heb je 
nog meer nodig om deze oefening te doen?” Vermijd voorlopig vragen over dingen 
die ‘misschien zouden kunnen gebeuren’, of die iets suggereren als: ‘wat als. . .?’ 
Deze vragen zijn zinvoller ná de oefening. 

• Uitnodigende vragen en opmerkingen na de oefening. Tijdens deze fase kunnen 
vragen over toepassingen buiten de trainingsruimte worden beantwoord, naast 
vragen over wat er anders had kunnen verlopen dan werd verwacht van het 
gedemonstreerde proces. Dit voedt speciaal de behoeften van de accomodators. 

 
Ook is het belangrijk te beseffen dat mensen sterk hechten aan één enkele leerstijl, en dat zij 
zich prettig voelen om tijdens de gehele training alleen hun eigen soort van vragen te 
beantwoorden. Divergers willen een gemotiveerde spreker: zij kunnen altijd zelf achter de 
feiten komen en die later uitproberen. Als je ze nu maar inspireert. De ideale leersituatie voor 
een assimilator is in collegevorm. Convergers willen niet praten, want zij willen aan de slag, 
meteen al vanaf het begin, zelfs nog voordat ze er helemaal achter zijn wat de oefening 
precies inhoudt. Hun ideale leerstof is een pakket “laboratoriumvaardigheden”, om gewoon de 
dingen uit te proberen, in plaats van erover te theoretiseren. Accomodators willen 
hypothetiseren over wat er zou gebeuren in een ondoorzichtige situatie, zelfs voordat ze 
weten wat het basisproces precies inhoudt. Zij willen je als collega om erover te speculeren. 
Het is aan de trainer om te zorgen dat alle vier vragen beantwoord worden en om de volgorde 
te coördineren volgens de natuurlijke leercyclus (waarom – wat – hoe – wat als). 
 
Het 4MAT is praktisch gesproken de strategie-op-grote-schaal van lesgeven. In termen van 
NLP kan elk proces gezien worden als een strategie in vier stappen (TOTE): 
 
1) Trigger: (input: datgene dat de stoot geeft), iets dat je laat weten dat het tijd is om te 

beginnen en dat de uitkomst definieert. 
2) Operation: het actief vergaren van informatie. 
3) Test: het vergelijken van de resultaten uit de Operation-fase met die uit de Trigger-fase. 
4) Exit: het resultaat van het vergelijken, de indicatie dat het afgerond is of dat de strategie 

herhaald moet worden. 
 
Het beantwoorden van de “Waarom”-vraag is de Trigger die de operatie van het lesgeven laat 
beginnen (het “Wat?”) Als je daarna de studenten een oefening laat uitvoeren kun jij, als 
docent, de resultaten vergelijken met de verwachte resultaten, en de resultaten van deze Test 
worden bevestigd in het eindoverzicht, in de “Wat als?”-fase. Dit laatste houdt de Exit in. 
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3.5.3 Meervoudige intelligentie 
Een algemene definitie van intelligentie is de vaardigheid om alledaagse problemen 
op te kunnen lossen. Het algemene uitgangspunt is dat de intelligentie door het 
‘genieten’ van onderwijs wordt vergroot. Van oudsher spreekt men over IQ 
(Intelligentie Quotiënt) als de intelligentieleeftijd gedeeld door de werkelijke leeftijd. 
Gemiddeld is de IQ 100. De laatste jaren zijn wordt ook de emotionele intelligentie, 
populair gezegd de EQ (Emotionele Quotiënt) als kwalitatieve beoordeling 
meegenomen. 
 
Volgens Dr. Howard Gardner, psycholoog en docent aan Harvard kan menselijke 
intelligentie in acht verschillende categorieën worden verdeeld: 

• Taalkundig (communicatie)  
• Logisch (gebruik en waardering van abstracte relaties)  
• Muzikaal (scheppen en begrijpen van de betekenis die voortkomt uit geluid)  
• Ruimtelijk (het opnemen van beelden, ze omvormen en opnieuw weergeven)  
• Kinesthetisch (gebruik van het lichaam op een hoog ontwikkeld niveau)  
• Intrapersoonlijk (het onderscheiden van gevoelens en het vermogen om 

nauwkeurige geestelijke modellen van zichzelf te maken)  
• Interpersoonlijk (het onderscheiden en herkennen van gevoelens van anderen)  
• Natuurlijk (het onderscheiden, classificeren en gebruiken van de aspecten van 

de omgeving)  
 
De verschillende intelligenties geven vaardigheden aan welke aangeleerd kunnen 
worden en iemand bezit (of een bepaald talent voor heeft). Vanuit onderwijskundig 
perspectief kunnen de intelligenties gebruikt worden voor een benadering van 
leerstof.  
 
Een vergelijking van deze intelligenties met de zeven vrije kunsten (Artes Liberales) 
van de oude Grieken ligt voor de hand. De oude Grieken onderscheidden zeven vrije 
kunsten (nu zouden we zeggen wetenschappen of disciplines) van waaruit alle kennis 
onderwezen werd en gekend. Deze zeven vrije kunsten werden gebruikt als 
classificatie voor de menselijke kennis, maar ook als curriculum van het onderwijs. 
Hierbij werd een onderverdeling gehanteerd in het trivium: Grammatica, Logica (of 
Dialectica) en Retorica; en het quadrivium: Meetkunde, Rekenkunde, Astronomie en 
Muziek.  
 
Van de Griekse wijsgeer Pythagoras is bekend dat muziek een zeer belangrijke rol 
speelde voor zijn school in Crotone. De mathematische snaartheorie en het 
Lambdoma-diagram18 welke een numerieke afspiegeling zou zijn van de wereldziel 
zijn o.a. van Pythagoras afkomstig. 
 

                                                
18 Voor meer informatie over Lambdoma zie: http://www.new-
universe.com/pythagoras/lambdoma.html  
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Intelligentie Omschrijving Vaardigheden Belangrijk voor: 
Taalkundig - vaardigheid in schrijven en lezen, spreken en naar taal luisteren 

- omvat het begrijpen van verbale nuances en schakeringen en 
tevens definities en bijbetekenissen van afzonderlijke woorden 

schrijvers, filosofen en 
journalisten 

Logisch-
wiskundig 

- vaardigheden in analyse en rekenen, oplossing van problemen en 
besluitvorming 
- de vaardigheidssfeer waarop bij formeel onderwijs en tests de 
meeste nadruk wordt gelegd 

wetenschappers en 
zakenmensen 

Muzikaal - vaardigheid in melodische en harmonische expressie 
- omvat in hoofdzaak muziek produceren, maar omvat ook muziek 
beluisteren en muziek lezen 

zangers/zangeressen en 
instrumentalisten 

Ruimtelijk - vaardigheid in werken met vormen, modellen en perspectieven 
- omvat zowel het visualiseren van ruimtelijke mogelijkheden als 
het fysiek vormgeven van ruimten 

schilders, architecten, en 
stadsplanners 

Kinesthetisch - vaardigheid in bewegen en objecten hanteren 
- omvat gecoördineerde fysieke en mentale controle 

dansers, atleten en chirurgen 

Intrapersoonlijk - vaardigheid in het begrijpen van de eigen diepste geaardheid en 
diepste geaardheid van anderen 
- omvat het ontwikkelen van zelfbewustzijn, intuïtie en 
invoelingsvermogen 

psychologen en geestelijk 
leiders 

Interpersoonlijk - vaardigheid in het interpreteren en beïnvloeden van en omgaan 
met gedrag van anderen 
- een zeer veelomvattende vaardigheidssfeer, die nauw verbonden is 
met veel van de andere vormen van intelligentie 

verkopers en politici 

Natuurlijk - vaardigheid in het herkennen van flora en fauna om als gevolg 
onderscheidingen te maken in de natuurlijke wereld en deze 
vaardigheid productief te gebruiken.  

jagers, agrariërs, en biologen  

 
Iedereen heeft elke intelligentie tot zijn of haar beschikking. Enkele eenvoudige 
hulpmiddelen om het bewust gebruik van meerdere intelligenties aan te leren: 

- Taalkundig 
Formuleer nieuwe kennis in je eigen woorden, herschrijf het en schrijf het op, maak 
notities van wat jij denkt dat de meest belangrijke aspecten zijn. 

- Logisch-Wiskundig 
Maak een lijst van de hoofdpunten in een logische volgorde en nummer ze. Gebruik 
een grafiek, schema of diagram om de punten te illustreren.  

- Muzikaal 
Je kunt een liedje, gedicht of jingle maken om samen te vatten wat je leert. Maak 
gebruik van ritme, melodie en klankvariatie. 

- Ruimtelijk 
Creëer een leerkaart met het centrale thema wat je bestudeerd in het midden en 
takken naar alle kanten met de subthema’s en verschillende punten die uit deze 
takken komen. 

- Kinesthetisch 
Speel het uit of modelleer de informatie op een of andere manier. 

- Intrapersoonlijk 
Denk na en reflecteer over waarom dit onderwerp belangrijk voor je is. Waarom heb je 
er überhaupt mee te maken? Waarom wil je het leren? Hoe zal het je leven 
beïnvloeden?  

- Interpersoonlijk 
Bespreek wat je aan het leren bent met iemand anders en luister zorgvuldig naar hun 
reacties. 

- Natuurlijk 
Gebruik een natuurlijke metafoor als vergelijking of analogie voor wat je leert. Welke 
natuurlijke principes zijn van toepassing? 

 
Hoewel iedereen wel iets heeft van alle intelligenties, mag je aannemen dat je een 
persoonlijke voorkeur of talent hebt voor een of enkele ervan. Met onderstaand schema kun je 
je dominante intelligentie(s) ontdekken: 
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 Intelligentie Persoonlijke Kenmerken 
Taalkundig Houd van theater, poëzie, boeken lezen, radiopraatprogramma’s, conversatie en taal 

van hem of haarzelf en anderen. Is een goede vloeiende expressieve spreker, is goed 
in dingen aan anderen uitleggen, schrijft dingen op om het in eigen woorden te 
zeggen. Kan goed ideeën en gedachten onder woorden brengen. 

Logisch-
wiskundig 

Oplossen van puzzels en problemen, houd van en staat op logische uitleg van dingen 
die om hem/haar heen gebeuren Ongeduldig met zaken die niet logisch lijken. 
Rangschikt taken in een verstandige, ordelijke volgorde, hebben een erg opgeruimde 
werkplek, kijkt naar patronen en relaties tussen dingen. Gelooft sterk in directe 
oorzaak-gevolg relaties in de dingen die om hem/haar heen gebeuren. Pakt taken en 
problemen aan in een logische stap voor stap manier. 

Muzikaal Houd van natuurlijke geluiden als oceaangolven of vogels die zingen. Hij of zij is 
geïnteresseerd in muziek en waarschijnlijk een verzamelaar. Houd van het luisteren 
naar of maken van muziek. Bespeelt waarschijnlijk een muziekinstrument. Heeft een 
goed gevoel voor ritme en melodie en houd erg van excellente muzikale 
uitvoeringen. Heeft een parate vaardigheid om teksten van liedjes te leren en 
onthouden. Muziek zal een groot deel van het leven uitmaken. Heeft een goede 
stereo-installatie en grote muziekverzameling. 

Ruimtelijk Heeft een goed richtingsgevoel. Hij of zij is een goede waarnemer en zal dingen zien 
die anderen niet opmerken. Hij / zij is sterk visueel georiënteerd en kan dingen in 
gedachten al zien. Hij of zij vind het leuk om te leren met films, dia’s en video’s. Hij 
of zij zal ook makkelijk kaarten, schema’s of diagrammen gebruiken. Houd van 
leerkaarten als manier om informatie te verwerken. 

Kinesthetisch Houd ervan fysiek met problemen te werken en direct betrokken te zijn. Heeft 
behoefte de handen te gebruiken of ervaren om dingen te leren en doen. Is vaardig 
om met dingen te werken. Heeft een natuurlijke mechanisch talent. In gelegenheid 
dingen uit elkaar te halen, uit te vinden hoe het werkt en weer in elkaar te stoppen. 
Houd van sport, spelen en fysieke oefening. Houd ervan met dingen waarvan je iets 
leert bezig te zijn, aan te raken of bewegen. Houd er niet van lang stil te zitten. 
Onthoud dingen het beste wat is gedaan met handen en hoofd dan zittend in een 
klaslokaal of collegezaal. 

Intrapersoonlijk Dagdroomt, verbeeld of fantaseert over dingen die hij of zij zou willen doen en 
plaatsen waar hij of zij naartoe zou willen gaan. Houd ervan dingen onafhankelijk 
van anderen te doen. Kan zeer individualistisch zijn. Houd van privacy en stilte om 
te werken en denken. Houd ervan zelfstandig te werken in een gestructureerde 
omgeving. Heeft een diep inzicht in eigen gevoelens en gedachten en waarom het 
dingen doet die het doet. Kan beslissingen en acties makkelijk uitleggen aan 
anderen. Hecht veel belang aan wat het is dat hij of zij leert en doet. Denkt na over 
ideeën en concepten, is extreem doelgeoriënteerde en denkt na over wat hij of zij in 
het leven wil bereiken en hoe daar te willen komen. 

Interpersoonlijk Is excellent om  te helpen bij moeilijkheden tussen mensen. Een goede bemiddelaar, 
intermediair en onderhandelaar. Is erg gevoelig voor de stemmingen en reacties van 
anderen. Weet onderscheidend hoe ze voelen en waarom ze op een bepaalde manier 
reageren. Is erg geïnteresseerd in hoe anderen denken en voelen en zullen mensen 
veel vragen stellen over hun innerlijk leven. Is betrokken bij clubs en gemeenschaps-
activiteiten. Houd ervan om met anderen te werken om dingen gedaan te krijgen. 
Houd erg van teamwerk, overleg en samenwerking zowel op het werk als thuis. Is 
een echt mensenpersoon.   

Natuurlijk Houd van natuur en buiten zijn. Is gefascineerd door alles wat groeit en bloeit. 
Verzamelt dingen uit de natuur zoals stenen, bladeren, fossielen, schelpen, en veren. 
Hebben sterk ontwikkelde zintuigen. Gaat graag met dieren om en maakt er snel 
contact mee. Houd van tuinieren, natuurwandelingen en buitenexcursies. Observeert, 
herkent en verklaart graag patronen en veranderingen in de natuurlijke omgeving. 
Herkent snel kenmerken van planten en dieren. Kan goed catalogiseren en 
classificeren. Voelt aan of iets natuurlijk of kunstmatig is. Is in sterke mate 
betrokken bij het milieu en milieuvraagstukken. 

Bron: gebruik van de meervoudige intelligenties werd o.a. geïnspireerd door het audioprogramma van Brian Tracy & 
Colin Rose – ‘Accelerated Learning’. De theoretische basis ligt echter bij Dr. Howard Gardner’s ‘Frames of Mind’ 1983. 
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3.5.4 De zes denkhoeden 
Edward de Bono19 gebruikt een hoeden-metafoor om manieren van denken te 
onderscheiden en stimuleren.  
 
De zes denkhoeden is een methode om één soort denken tegelijk te doen. In plaats van te 
proberen alles ineens te doen, ‘dragen’ we telkens maar één hoed. Er zijn zes gekleurde 
hoeden en elke kleur vertegenwoordigt een soort denken.  
 
WITTE HOED Feiten, cijfers en informatie. Welke informatie hebben we?  

Welke informatie moeten we zien te krijgen?  
Hoe komen we aan de informatie die we nodig hebben? 

RODE HOED Emoties, gevoelens, ingevingen en intuïtie.  
Wat voel ik op dit moment over deze kwestie? 

ZWARTE HOED Voorzichtigheid. Waarheid, beoordeling, de feiten naast elkaar leggen.  
Klopt dit met de feiten? Zal het lukken? Is het veilig? Is het uitvoerbaar?  
Wat zijn de gevaren en de problemen? 

GELE HOED Voordelen, pluspunten, besparingen. Waarom het uitvoerbaar is.  
Waarom het voordelen oplevert. Waarom het goed is om het te doen. 

GROENE HOED Onderzoek, voorstellen, suggesties, nieuwe ideeën, creativiteit. Andere 
gedragslijnen. Provocaties. Wat kunnen we hier doen? Zijn er andere 
ideeën? 

BLAUWE HOED Denken over denken. Macht over het denkproces.  
Samenvatting van waar we nu zijn. De volgende denkstap zetten.  
Het denkprogramma vaststellen. Observatie en commentaar. 

 
Als u naar een projectie van televisiebeelden op een groot scherm kijkt, ziet u dat elk van de drie 
buizen een andere kleur uitstraalt. Op het scherm komen alle kleuren bij elkaar als echte 
kleurenbeelden. Hetzelfde geldt voor gewone televisietoestellen, alleen kunnen we de afzonder-
lijke kleuren niet zien. Hetzelfde gebeurt ook bij kleurenfotografie, waarbij de verschillende 
basiskleuren apart worden behandeld, maar daarna in fullcolour samenkomen. Hetzelfde gebeurt 
bij fullcolour drukwerk. Elk van de basis kleuren wordt apart gedrukt (kleuren scheiding), maar de 
verschillende kleuren komen in fullcolour samen. Precies hetzelfde vindt plaats bij denken 
volgens de zes hoeden. De kleuren worden afzonderlijk behandeld, zodat we elke kleur goed 
kunnen toepassen. Daarna komen de kleuren samen en denken we in fullcolour.  
 
Hoofddeksels definiëren vaak een rol die we op een bepaald moment spelen: een 
honkbalpet, een soldatenhelm, een verpleegsters kapje enzovoort. De hoeden zijn geen 
categorieën. Het is volkomen onjuist om te zeggen: ‘Ze is een groene-hoed denker,’ of ‘Hij is 
een zwarte-hoed denker.’ Het doel van de hoeden is juist het tegenovergestelde. In plaats 
van mensen een etiket op te plakken en hen in hokjes onder te brengen, zijn de hoeden er 
om mensen aan te moedigen alle vormen van denken te gebruiken.  
 
De zes denkhoeden kunnen op twee manieren worden gebruikt:  

1. Incidenteel  
2. Systematisch (in volgorde)  

 
INCIDENTEEL GEBRUIK: Dit is de meest voorkomende toepassing. Er wordt één hoed 
gebruikt (of twee hoeden, als u om een wisseling van hoeden vraagt). Op een vergadering of 
in een gesprek stelt iemand voor één van de hoeden te gebruiken. Daarna wordt de 
vergadering of het gesprek voortgezet. De hoed die is ingevoerd, wordt slechts twee of drie 
minuten gebruikt. Dit incidentele gebruik van de hoeden staat iemand toe om een bepaald 
type denken te vragen of een overschakeling in het denken voor te stellen. De hoeden 
voorzien in een middel om van het ene denken over te schakelen op het andere.  
 
SYSTEMATISCH GEBRUIK: Hier wordt van tevoren een opeenvolging van hoeden 
vastgesteld, en past de denker de ene na de andere hoed toe. Dit gebeurt soms wanneer het 
nodig is een of ander onderwerp snel en effectief te behandelen. In zekere zin wordt de 

                                                
19 Uit: Edward de Bono ‘Leer uw kind denken’ p78 e.v. 
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blauwe hoed gebruikt om de volgorde van hoeden te bepalen, die vervolgens een programma 
voor denken over het onderwerp wordt. Deze methode is ook bruikbaar wanneer er ruzie of 
discussie over een onderwerp is en er geen nuttig denkwerk wordt gedaan.  
 
Er is niet één correcte volgorde, omdat de volgorde naargelang de omstandigheden zal 
variëren. Het staat u vrij uw eigen volgorde te bedenken, maar hier volgen enkele regels of 
richtlijnen.  

1. Elke hoed in de volgorde mag een aantal malen worden gebruikt.  
2. Over het algemeen is het het beste om de gele hoed vóór de zwarte hoed te 

gebruiken, aangezien het moeilijk is positief te zijn nadat u kritisch bent geweest.  
3. De zwarte hoed wordt op twee manieren gebruikt. De eerste manier is de zwakke 

punten in een idee aan te wijzen. Hierna dient gebruik te worden gemaakt van de 
groene hoed, die het zwakke punt probeert te verhelpen. De tweede manier om de 
zwarte hoed te gebruiken is beoordeling.  

4. De zwarte hoed wordt altijd gebruikt voor de definitieve beoordeling van het idee. 
Deze definitieve beoordeling dient altijd te worden gevolgd door de rode hoed. Dat is 
het geval omdat  we dan kunnen zien wat we van het idee vinden, nadat we het 
hebben beoordeeld.  

5. Als u denkt dat er sterke gevoelens leven ten aanzien van een onderwerp, zou u het 
denken altijd met de rode hoed beginnen om die gevoelens aan de oppervlakte te 
krijgen.  

6. Als er geen sprake is van sterke gevoelens, zou u met de witte hoed beginnen om 
informatie te vergaren. Na de witte hoed zou u de groene hoed gebruiken om enige 
alternatieven te produceren. Vervolgens zou u elk alternatief beoordelen met de gele 
hoed, gevolgd door de zwarte hoed. U zou daarna een alternatief kiezen en uw keuze 
tenslotte beoordelen met de zwarte hoed, gevolgd door de rode hoed.  

 
Een idee zoeken:  
De volgorde van hoedkleuren zou kunnen zijn:  
WIT:  Om beschikbare informatie te vergaren.  
GROEN:  Voor verder onderzoek en om alternatieven te creëren.  
GEEL:  Om de voordelen en haalbaarheid van elk alternatief te beoordelen 
ZWART:  Om de zwakke punten en gevaren van elk alternatief te beoordelen.  
GROEN:  Om de meest veelbelovende alternatieven verder uit te werken en een keuze te 

maken.  
BLAUW:  Om samen te vatten en te beoordelen wat tot dusver is bereikt.  
ZWART:  Om tot een definitieve beoordeling van het gekozen alternatief te komen.  
ROOD:  Om erachter te komen welke gevoelens het resultaat oproept.  
 
Op een voorgesteld idee reageren:  
Hier is de volgorde anders, omdat het idee bekend is en doorgaans ook de 
achtergrondinformatie bekend is.  
ROOD:  Om achter de gevoelens te komen die over het idee bestaan.  
GEEL:  Om te proberen de pluspunten in het idee te vinden.  
ZWART:  Om op zwakke punten, problemen en gevaren in het idee te wijzen.  
GROEN:  Om te zien of het idee kan worden aangepast om de gele-hoed-pluspunten te 

versterken en de zwarte-hoed problemen te overwinnen.  
WIT:  Om te zien of beschikbare informatie kan bijdragen tot aanpassing van het idee om 

het aanvaardbaarder te maken (als de rode-hoedgevoelens tegen het idee zijn).  
GROEN:  Uitwerking van het definitieve voorstel.  
ZWART:  Beoordeling van het definitieve voorstel.  
ROOD:  Om erachter te komen wat de gevoelens over het resultaat zijn.  
 
Heel vaak worden de hoeden om verschillende redenen in korte reeksen gebruikt.  
GEEL / ZWART / ROOD:  Voor snelle beoordeling van een idee.  
WIT / GROEN: Om tot ideeën te komen.  
ZWART / GROEN: Om een bestaand idee te verbeteren.  
BLAUW / GROEN: Om de alternatieven samen te vatten en nauwkeurig te omschrijven.  
BLAUW / GEEL: Om te zien of het denken enig voordeel heeft opgeleverd.  

 
 


