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  Plato   Einstein    Da Vinci 

Tijdens deze opleiding laten we ons inspireren door Geniale denkers die de geschiedenis heeft 

voortgebracht. 

 

Acht  Geniale denkers met 8 verschillende soorten intelligenties: 

1.Verbaal-liguïstisch, Logisch-mathematisch, 3.Visueel-ruimtelijk,4.Muzikaal-ritmisch, 5.Lichamelijk-

kinetisch, 6.Naturalistisch, 7.Interpersoonlijk, 8.Intrapersoonlijk. 

 

We verdiepen ons in de biografie en eigenschappen van deze grote denkers. 

Deze eigenschappen gaan we verkennen en oefenen bij ons zelf. 

 

We gaan ook op zoek naar jouw specifieke talenten die gekoppeld zijn aan de bijbehorende 

intelligenties. 

Met het maken van diverse analyses ontdek je jouw persoonlijke blauwdruk. 

 

Door een kruisbestuiving van jouw persoonlijke talenten met de eigenschappen van genialiteit  ontstaat 
de mogelijkheid genialiteit te genereren. 
 

Het programma werkt als katalysator voor creatieve verandering en begeleidt je bij het bepalen en 

genereren van jouw intelligenties en mogelijke genialiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copernicus     Gandhi   Mozart 

“Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar hoe je intelligent bent”. 

Howard Gardner 
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Voor wie? 

- Voor iedereen die zijn grenzen wil verleggen en nieuwsgierig is naar zijn potentieel. 
- Voor de kunstenaar in jou die zichzelf wil begrijpen, ontwikkelen en scheppen. 
- Voor iedereen die van zichzelf aanvoelt of vermoedt dat hij meer in zijn mars heeft dan er 

momenteel uit komt. 
- Voor iedereen die weet dat oplossingen voor problemen niet ophouden met één of drie ideeën, 

maar onvermoede mogelijkheden in zich dragen tot orginele verandering en 
onvoorspelbaarheid. 

- Voor de Leonardo Da Vinci’s van deze tijd.. 
 

Waarom zou je het doen? 

- Omdat je van uitdagingen houdt en jezelf wil verbeteren. 

- Omdat je je potentieel zoveel mogelijk wil benutten en inzetten. 
- Omdat je toe bent aan verandering en deze verandering binnen jezelf zoekt. 
- Omdat je aan persoonlijke ontwikkeling een grote waarde toekent aangezien deze tot zelfinzicht 

en groei leidt. 
- Omdat je er naar verlangt te mogen worden wie je bent. 

 

Inbreng: 

- Na een persoonlijke intake ontvang je een programma op maat met aandachtspunten voor 
tijdens de training. 

- Totale inzet en openheid. 
- Commitment. 

 

Tijdsinvestering:  

- 5 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Start twee keer per jaar met een nieuwe groep. 

Afsluiting met certificaat Geniaal Denken 

- Voor bedrijven op aanvraag. 

 

 

Docent: Henny W.M.Schopman, deskundige op het gebied van Creatief Denken. 


