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Een grote groep ondergewaardeerde 
leerlingen heeft juist een bijzondere gave: 
het zijn beelddenkers! Zij denken niet in 
woorden, maar in beelden. Daarom wordt 
het lesmateriaal niet begrepen en 
onthouden. Vaak hebben beelddenkers 
een leerachterstand of denkt men aan 
dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks 
omdat er dan nog meer schoolwerk op 
‘foute’ wijze wordt aangeboden. De 
training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof 
naar jouw manier van denken.   
 
Direct resultaat 
Doordat we de lesstof op de juiste manier 
aanbieden aan de leerling, kan hij of zij 
direct vertellen of deze leermethode 
werkt. Dus geen eindeloos traject zonder 
resultaat. Want wanneer we 
overschakelen naar het juiste 
informatiesysteem (visueel) wordt de 

Leerproblemen praktisch en snel aanpakken  met de training ‘Ik leer anders’. 
!

lesstof direct begrepen en onthouden. 
Tijdens de training kunnen bijvoorbeeld 
leerlingen met een taalprobleem, woorden 
foutloos spellen. Van voor naar achter, 
maar ook van achter naar voor. 
Simpelweg omdat ze het woord als 
woordbeeld hebben opgeslagen. 
 
Blijf niet langer worstelen met schoolwerk. 
Ervaar zelf of deze leermethode ook voor 
jou werkt. Leerproblemen aanpakken met 
de training ‘Ik leer anders’ is leuk en 
versterkt het gevoel van zelfvertrouwen. 
De leeftijd om deze techniek aan te leren 
is vanaf 5 jaar tot 100!  
 
!



!DoenCoach:!Ik!leer!anders!!
!

3!

!
!
!

Iedereen gebruikt het zelfde 
informatieproces: 
.  opnemen  
.  verwerken  
.  opslaan/onthouden  
.  gebruiken  
 
Per persoon verschilt de voorkeur van 
het opne- men, verwerken en onthouden 
van de informatie 
(informatiesysteem): 
.  horen (auditief)  
.  voelen (kinetisch)  
.  denken (auditief digitaal)  
.  zien (visueel = beelddenken)  
!

Denk aan het woord stoel. Wat zie je? 
Zie je de letters S-T-O-E-L (auditief 
digitaal) 
of zie je een plaatje van een stoel? 
(visueel). 
Zie je een plaatje? Lees dan vooral verder!!

‘Ik leer in beelden, jij onderwijst in woorden’ 
 
Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen 
(±95%) leert auditief digitaal (via het gehoor). Slechts een kleine groep leert visueel. Tijdens de 
training ‘Ik leer anders’ leer je zelf de lesstof te vertalen naar woordbeelden zodat het wel binnen 
JOUW informatiesysteem past. Deze techniek leer je zelf toepassen binnen vier sessies! Jonge 
kinderen leren de techniek samen met hun ouders. Op verzoek bespreek ik de methode graag 
met de leerkracht op school. 
 
Vervolgens krijgt de informatie een vaste plek in het hoofd. Hiermee krijg je grip op het opslaan, 
verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof en kan je bij toetsing de informatie makkelijk 
terug vinden in je geheugen. Dit geeft ook rust in je hoofd. 
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Individuele training ‘Ik leer anders’ 
 
!Individuele training ‘Ik leer anders’ 
 
De basistraining leert je om informatie te 
vertalen naar JOUW informatiesysteem: 
visueel. Dit kun je (in de toekomst) ook 
toepassen op bijvoorbeeld buitenlandse 
talen enz. 
 
Inhoud training: 
Doelstellingen vooraf bespreken. 
Informatiesysteem testen en 
leerstrategie bepalen. 
Rust en ruimte creëren. 
Op verzoek trainen we ook het sociaal-
emotionele. 
 
Basisinformatie leren via 
beelddenken: 
. -informatie op juiste wijze ordenen 

(beter onthouden)  
. -alfabet en woorden (dictee)  
. -cijferveld, rekenen en tafels (sommige 

coaches ook breuken)  
. -klokkijken (ook digitaal)  
 
Tips voor vakken als topografie, werkstukken, 
spreekbeurten, boekbespreking, geschiedenis enz.!!

!

Samenvatting 
Beelddenken is een gave: een creatieve, 
drie-dimensionale manier van denken. 
Helaas kan deze manier van denken wel 
problemen opleveren met taal (dyslexie), 
rekenen, planning en organisatie. De 
training ‘Ik leer anders’ gaat uit van jouw 
capaciteiten. In vier sessies leer je 
informatie te vertalen naar jouw 
informatiesysteem: visueel. Ervaar zelf dat 
de puzzelstukjes eindelijk op hun plaats 
vallen! 

Indien je ook nog met sociaal-emotionele 
vaardigheden wilt trainen, zetten we 
daarbij de PAS methodiek in (Paard als 
spiegel). Samen met de methodiek ‘Ik leer 
anders’ is dit een ideale combinatie voor 
een volledig pakket. 

Doe de test hieronder! 
 
Ben jij een beelddenker?² 
1.Denk je vooral in beelden in plaats van 

woorden?  
2.Weet je dingen, zonder in staat te zijn uit te 

leggen waarom?  
3.Los je problemen op ongebruikelijke wijze 

op?  
4.Heb je een levendige verbeelding?  
5.Herinner je wat je gezien hebt en vergeet je 

wat je hoort?  
6.Ben je verschrikkelijk slecht in het spellen 

van woorden?  
7.Kun je zaken visualiseren uit verschillende 

perspectieven?  
8.Ben je organisatorisch gehandicapt?  
9.Verlies je vaak het bewustzijn van tijd?  
10.Lees je liever een kaart dan mondelinge 

aanwijzingen te volgen?  
11.Herinner je plaatsen die je slechts een maal 

bezocht?  
12.Is je handschrift voor anderen moeilijk 

leesbaar?  
13.Kun je aanvoelen wat anderen voelen?  
14.Ben je muzikaal, artistiek of mechanisch 

aangelegd?  
15.Weet je meer dan anderen denken dat je 

weet?  
16.Heb je een hekel aan spreken voor een 

groep mensen?  
17.Voel je je slimmer naar mate je ouder 

wordt?  
18.Ben je een slaaf van je (spel)computer?  
   
 
Als je 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ 
hebt beantwoord, bent je zeer waarschijnlijk 
een visueel-ruimtelijke leerling.  
 
Bron: Silverman, L.K. (2002). Upside-Down Brilliance: The Visual -
Spatial Learner (mag gekopieerd worden). Site in het Engels. 
Nederlands: "Vertaald t.b.v. lezing voor Maria J.Krabbe Stichting 
Driebergen 22 november 2005 Linda Kreger Silverman Ph.D”. 
Omgekeerd Briljant: Lezing Linda Kreger-Silverman Ph.D. : The 
Visual-Spatial learner 
!
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Bron:#www.ikleeranders.nl#

De training is voor leerlingen die problemen hebben 
met:  
 
* Taal: spellen, lezen 
 
* Rekenen: tafels, plus en min sommen 
 
* Onthouden van informatie 
 
* Concentratie: snel afgeleid 
 
* Organisatie en/of klokkijken 
!

1. Kan jouw zoon of dochter goed puzzelen? 
2. Houdt je kind veel van de TV en/of spelcomputer? 
3. Speelt je kind graag met constructiespeelgoed (Lego 

e.d.)? 
4. Heeft je kind een levendige verbeelding en kan 

daardoor op gaan in zijn/haar fantasiewereld? 
5. Wordt hij/zij makkelijk afgeleid? 
6. Moet je instructies vaak herhalen voordat taken worden 

uitgevoerd? 
7. Heeft je kind laat leren lopen? 
8. Wiebelt hij/zij veel? 
9. Eerst doen en dan pas denken? 
10. Is hij/zij overweldigend aanwezig op verjaardagen en 

in pretparken?   (Na eerst de kat uit de boom te hebben 
gekeken.) 

11. Denkt je kind erg zwart-wit? 
12. Is hij/zij erg perfectionistisch, die niet graag faalt 

(gevoelig voor kritiek)? 
13. Wint je kind graag en is het een slechte verliezer? 
14. Herinnert hij/zij gebeurtenissen gedetailleerd (zelfs 

van jaren geleden)? 
15. Heeft je kind problemen met het vasthouden van een 

pen, slecht handschrift? 
16. Heeft je kind een allergie, last van astma of veel 

oorontstekingen (gehad)? 
17. Heeft je kind een goed gevoel voor humor (creatieve 

woordspelingen)? 
18. Moeten de etiketten uit kleding geknipt worden? 

Draagt hij/zij graag zachte stoffen en heeft hij/zij 
bijvoorbeeld een hekel aan harde knoopjes?  

Als je 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ hebt 
beantwoord, is jouw kind waarschijnlijk een beelddenker. 

 
!

Is#jouw#kind#een#
beelddenker?#

Beelddenker of niet? De meeste ouders 
herkennen hun kind direct bij het 
beantwoorden van bovenstaande vragen. 
Deze lijst benadrukt met name de drukke 
kant van beelddenkers. Er zijn daarentegen 
ook veel beelddenkende kinderen die juist 
rustig zijn. Ieder mens is anders en uit zich 
ook anders.  Gelukkig zie je direct of deze 
leermethode werkt. Een beelddenker spelt 
een woord met gemak van voor naar achter 
en van achter naar voor. Dat lukt alleen als je 
het woord kan visualiseren. Altijd proberen! 
Want als je zoon of dochter in beelden denkt, 
wordt het leren opeens een stuk makkelijker. 
Bij twijfel kun je altijd contact opnemen.!!

!
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Bronvermelding: 
Nederlands: "Vertaald t.b.v. lezing voor Maria J.Krabbe Stichting Driebergen 22 november 2005 Linda Kreger Silverman Ph.D”. Omgekeerd Briljant: 

Bekijk!de!karaktervergelijking.!Wat!voor!leerling!is!uw!kind?!
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Beelddenken is een gave 
 
Op latere leeftijd zie je de groep beelddenkers terug in 
creatieve beroepen: architecten, ontwerpers, aannemers, 
tekstschrijvers, reclame, kunstenaars, muzikanten, 
cabaretiers, ICT-ers, enz. 
Gebruik je gave om eventuele gebreken aan de linker 
hersenhelft te compenseren! Zo voorkom je leerproblemen.!

Jonge kinderen worden geboren met een dominante rechter hersenhelft. Zij maken geen gebruik 
van taal. Door het bewegen van de armen en benen verkennen zij de ruimte om zich heen. Met 
klanken (huilen) maken zij duidelijk dat ze iets willen. Alles is gericht op het direct vervullen van 
een behoefte. 
= PRIMAIR DENKPROCES. 
 
Dan leert een kind praten en in woorden denken. Dit omslagpunt ligt rond het derde/vierde 
levensjaar. Taal gaat overheersen en het kind gaan de wereld ‘beredeneren’. 
= SECONDAIR DENKPROCES. 
 
Een kleine groep mensen (5%?) blijft in beelden denken (primair denkproces).  
De rechter hersenhelft blijft dominant. De linker hersenhelft kan een achterstand gaan vertonen. 
Dit hoeft niet. Hoogbegaafde mensen denken in beelden en zijn ook goed in taal en rekenen. Als 
de linker hersenhelft wel minder wordt ontwikkeld, kan dit leerproblemen veroorzaken.!
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DoenCoach!is!een!gecertificeerd!‘Ik!leer!anders’>coach!!

Ritme 
Beelddenkers hebben vaak gevoel voor muziek. Het herkennen van klanken en ritmegevoel zit in 
de rechter hersenhelft. Hiermee kun je fonetisch leren op klank (alfabet-lied). 
 
Ruimtelijk inzicht 
Driedimensionaal kijken is moeilijk voor te stellen als je geen beelddenker bent. Je kunt een object 
van verschillende kanten bekijken zonder uit je stoel te komen. Dit betekent ook dat je oplossingen 
ziet voor problemen die andere niet kunnen bedenken of zelfs kunnen begrijpen. 
 
Denken vanuit totaalbeeld 
Een beeld is een vast gegeven (als een foto). Door het in stukjes te hakken wordt het beeld juist 
onduidelijker. Een beelddenker kan dus ineens een oplossing voor zich zien, zonder dat hij kan 
verklaren hoe hij daar toe is gekomen. In de klas is dit soms een probleem omdat alles moet 
worden onderbouwd. Op het werk begrijpen collega’s vaak niet wat je bedoelt. “Zie je het al voor 
je?” “Huh, nee.”  
 
Verbeelding 
Buiten de kaders kunnen denken. Zeer creatief. Ook gebruik maken van leuke originele 
woordspelingen. 
 
Beleving 
De wereld niet beredeneren maar beleven! 
 
Geweldige fantasie 
Dagdromen. In deze fantasiewereld kan alles. Er bestaan geen vaste regels. Vraag daarom bij 
onbegrijpelijk gedrag wat er in het hoofd om gaat. Dit verklaart vaak een hoop. 

Kleur 
Tekenen, schilderen, ontwerpen. Uitstekend schaduwen kunnen plaatsen, kleuren mengen. 

 

Beelddenken is een gave, dit betekent dat je primair denkt met je rechter hersenhelft (zie het 
hoofdstuk Hersenhelften). Helaas heeft een dominante rechter hersenhelft vaak een zwakkere 
linker hersenhelft als gevolg. Misschien heb je moeite met leren, last van impulsief gedrag, weinig 
tijdsbesef, dyslexie enz. 
 
In onze maatschappij hechten we veel waarde aan zaken als taal, geduld, op tijd komen enz. Je 
kan veel compenseren met je sterke rechter hersenhelft, maar moet ook accepteren dat je nu 
eenmaal anders denkt en reageert! Enne.... wie bepaalt de norm? 
 
!
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Mogelijke gevolgen van zwakke linker 
hersenhelft 
(dit verschilt per beelddenker): 
 
. •Woorden (taal); mogelijk dyslexie  
. •Nummers, probleem met rekenen; mogelijk 

dyscalculie  
. •Slechte planning en weinig tijdsbesef  
. •Denken vanuit totaalbeeld  
. •Details over het hoofd zien  
. •Primair voorkeursdenken  

Woorden (taal); mogelijk dyslexie 
Beelddenkers zien letters als losse plaatjes. Volgens kleine kinderen: “De letters zijn bijna 
allemaal hetzelfde want b = d = p = q”. Klanken worden daarom niet op juiste wijze aan deze 
plaatjes gekoppeld. 
Als beelddenkers lezen, slaan ze vaak de woorden zonder beeld over: de, het, dat, 
hulpwerkwoorden enz. Als ze stil lezen, kunnen ze dus heel snel lezen. 
Moeite met taal? Na de training ‘Ik leer anders’ kan je bijna altijd direct sneller hardop lezen (1 of 
2 AVI-niveaus) en woorden (dictee) leer je onthouden via woordbeelden. 
 
Nummers, probleem met rekenen; mogelijk dyscalculie 
Cijfers zijn abstract, dat maakt rekenen moeilijk. Of beelddenkers blinken juist uit in rekenen, 
doordat ze het zien als puzzelen! 
Veel beelddenkers leren fonetisch (op klank). Vijfentwintig, je hoort eerst de vijf en dan pas de 
twee. Toch schrijf je 2-5. Vaak schrijven ze eerst de vijf en dan de twee ervoor. Of op jonge 
leeftijd: 5-2. 
Cijfers staan bij beelddenkers vaak niet achter elkaar, het zijn losse plaatjes. 28 klinkt hoger dan 
30 (30 is een drie met een nul, drie dus). 
Leren rekenen gaat makkelijker met behulp van het cijferveld (totaalbeeld). Tafels kan je visueel 
opslaan met deze leermethode. Breuken vermenigvuldigen, delen, optellen of aftrekken, leg ik 
uit in een uur.   
 
Slechte planning en weinig tijdsbesef 
Beelddenkers staan bekend om chaos! Werken met visuele planborden, taken afbakenen en de 
dagindeling helder houden kan de nodige rust opleveren. 
 
Bij beelddenkers draait de interne klok vaak te snel. Daarom worden er onmogelijk veel zaken 
op een dag gepland. Of worden taken tegelijkertijd uitgevoerd. Dit kan zeer uitputtend zijn. Voor 
kleine kinderen kan je de tijd visueel maken met bijvoorbeeld een grip-op-de tijd-horloge. Tijdens 
de training ‘Ik leer anders’ leer je klokkijken. 
!
!
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Denken vanuit totaalbeeld 
Een niet-beelddenker verzamelt informatie en maakt daar een geheel van. Een beelddenker kijkt 
vanuit een totaalbeeld en bouwt dit niet op vanuit losse deeltjes. Hij is wel in staat om vanuit een 
geheel terug te beredeneren (omgekeerd leren). In het onderwijs wordt informatie altijd 
opgebouwd, een bijna onmogelijke opgave voor een beelddenker. Je kunt jezelf aanleren om 
eerst het totaalbeeld te overzien (samenvatting hoofdstuk of boek, alfabet, cijferveld 1-100) om 
vervolgens terug te beredeneren om de lesstof in de klas te kunnen volgen.  
 
Details over het hoofd zien 
Een beelddenker ziet het totaal en heeft weinig oog voor details. maak daarom gebruik van 
computers, spelling-check, controle door derden enz. 
 
Primair voorkeursdenken 
Direct behoefte willen vervullen, heeft impulsief gedrag als gevolg. Daarom is het moeilijk om 
geduld op te brengen. Soms helpt het om in te spelen op het gevoel. Zelf beelden laten oproepen 
(visualiseren) van de situatie en de mogelijke (negatieve) gevolgen. In sommige gevallen kan 
afleiden de oplossing bieden.!

Denken in beelden 
 
Denk eens aan het woord ‘HUIS’. Velen zien dan de letters H-U-I-S in hun gedachte. Anderen 
zien echt een plaatje van een huis. Compleet met schoorsteen en rookwolkjes. Beelddenkers 
moeten het beeld vervolgens omzetten naar taal. Dit kost tijd. Op school heb je dus meer tijd 
nodig om een dictee of proefwerk te maken. Ook kunnen beelden de aandacht afleiden omdat ze 
een eigen leven gaan leiden. Uit het huis komt een mannetje dat zijn hond uit gaat laten.... enz.!



!DoenCoach:!Ik!leer!anders!!
!
!

11!

Een woord, meerdere betekenissen 
 
Op jonge leeftijd is het moeilijk te begrijpen dat er verschillende beelden bij hetzelfde woord horen. 
Ook andersom. “Dit is een meeuw.” “Nee, mama, het is een vogel!” Nieuwe informatie moet 
aansluiten bij de informatie in het geheugen. Of je moet bewust een nieuw vakje aan maken in het 
hoofd.!
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“Lege” woorden 
Bij een aantal woorden kan je geen beeld oproepen: geen, niet, de, het, een, omdat, die, dat, 
hulpwerkwoorden, enz. Een beelddenker onthoudt beelden. Dus hoe moet je een woord 
onthouden als er geen beeld bij hoort?! Deze woorden zeggen je niks en tijdens het lezen sla je 
deze woorden waarschijnlijk over. Begrijpend lezen is dan ook een probleem. Zeker bij vragen op 
het examen als: Waar slaat het woord ‘omdat’ op. Tijdens de training ‘Ik leer anders’ slaan we al 
deze woordjes op als plaatjes. Lezen gaat daarna een stuk makkelijker!!

Maak je t-shirt niet vies! 
of 

Houd je t-shirt schoon!!

De meeste woorden kun je visualiseren: hond, huis, lopen enz. Het gelezen woord kan worden 
omgezet in een beeld. Dit kost tijd. 
Wanneer een beelddenker schrijft, moeten alle beelden worden omgezet in taal. Een examen 
neemt dus meer tijd in beslag. 
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Op school wordt het lesmateriaal logisch opgebouwd. Kleine stukjes informatie worden 
uiteindelijk een geheel. Dit is voor een beelddenker geen makkelijke opgave! De beelddenker 
ziet een totaalbeeld. Het systematisch opbouwen van dit beeld schept alleen maar verwarring. 
De losse stukjes gaan een eigen leven leiden en dragen niet bij aan het geheel. Want de 
beelddenker koppelt nieuwe informatie graag aan bestaande informatie. In het geheugen gaat hij 
op zoek naar verbanden vanuit verschillende 
gezichtspunten (drie-dimensionaal denken). 

 
Op jonge leeftijd zie je kleine beelddenkers vaak 
hun speelgoed sorteren. Ze zoeken naar gelijken 

Denkwijze, sorteergedrag beelddenker 
 
Voorbeeld op school. Leerlingen die in beelden denken, moeten eerst het eindresultaat ‘zien’ of 
de samenvatting vooraf lezen. Anders wordt de lesstof in het verkeerde ‘vakje’ opgeslagen. 
Deze kinderen bundelen de informatie dan aan eigen informatie / herinneringen zoals in het 
onderstaande voorbeeld. 
 
Les 1: De meester bespreekt het varken. 
“Ik ben naar de bioscoop geweest naar Babe het varkentje.” De informatie verdwijnt in het hoofd 
in dit vakje. 
 
Les 2 (week later): De meester bespreekt de koe. 
“Bij de Mc Donalds zijn de hamburgers van koeien gemaakt. Ze hebben daar een ballenbak!” 
 
Les 3 (weer een week later): De meester bespreekt de kip. 
“Mijn hond heeft een speelgoed-kip. Ik speel vaak met mijn hond in de tuin.” 
 
Na drie weken zegt de juffrouw: “Zo, we hebben de dieren van de kinderboerderij besproken”. Bij 
de beelddenker passen de in zijn hoofd gevormde bioscoop, ballenbak en rubberen kip niet in de 
kinderboerderij.  
 
Op de volgende pagina staat hoe een leerling de informatie wel goed had kunnen ordenen en 
onthouden.!
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Een beelddenker ziet een totaalbeeld en kan dit moeilijk opbouwen vanuit losse deeltjes. Hij is 
wel in staat om vanuit een geheel terug te beredeneren (omgekeerd leren). In het onderwijs 
wordt informatie altijd opgebouwd. Een bijna onmogelijke opgave voor een beelddenker. 
Aanleren om eerst het totaalbeeld te overzien om vervolgens terug te beredeneren om de lesstof 
in de klas te kunnen volgen. 
 
We gaan de komende weken de dieren van de boerderij bespreken. 
Het beelddenkende kind maakt een vakje in zijn hoofd: de boerderij. Dit zal waarschijnlijk een echt 
beeld zijn van een stuk land, een huis, een tractor, stallen enz. De komende lessen kan de 
informatie over de dieren hierin worden verzameld.!

Beelddenkers -> Lees bijvoorbeeld eerst de samenvatting van een hoofdstuk. Of geef voor het 
tellen eerst het cijferveld van 1 tot 100, dan weet je waar al die cijfertjes op slaan en waar de 
lesstof uiteindelijk voor bedoeld is.!



!DoenCoach:!Ik!leer!anders!!
!
!

15!

B. Denkwijze, sorteergedrag beelddenker: 
Een beelddenker gaat de lesstof ziften (uit elkaar trekken) en op zijn manier ordenen (wat zijn de 
verbanden vanuit de verschillende gezichtspunten). Het eindresultaat is daarom anders dan dat 
van zijn klasgenoten. Als vooraf het eindresultaat duidelijk zou zijn, had hij de informatie anders 
opgeslagen in zijn geheugen.!

Logopediste mevrouw M.J. Krabbe over beelddenken en het verwerken van informatie: 
. 1. Bekijken, ziften (uit elkaar trekken) en ordenen (wat zijn de verbanden vanuit de 

verschillende gezichtspunten).  
. 2. Van overtolligheden ontdoen.  
. 3. Vereenvoudigen (de essentie zoeken of het complicerende weglaten).  
. 4. Verkleinen en verscherpen, dus concreet of ‘in the mind’ handelend bezig zijn.  
 
Bekijk ook eens de site van de Maria J. Krabbe Stichting: www.beelddenken.com. 
 
Voorbeeld wiskundeles op school: 
A.Denkwijze, sorteergedrag niet-beelddenker:!
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Direct behoefte willen vervullen: 
impulsief gedrag 
 
Ieder kind wordt geboren met een dominante rechter hersenhelft. 
Logisch, want de taalontwikkeling en het beredeneren komt pas op 
latere leeftijd. 
 
Een goed voorbeeld: een baby heeft honger. Hij gaat huilen, 
krijsen en met zijn armen en benen zwaaien om de aandacht van 
zijn moeder te krijgen = PRIMAIR DENKPROCES. 
 
De baby zal niet beredeneren dat zijn moeder aan het stofzuigen 
is, en dat hij dus even moet wachten. 
= SECONDAIR DENKPROCES.!

Rond het tiende levensjaar is de linker hersenhelft zo goed als ontwikkeld en neemt het 
secondaire denkproces de overhand. 
 
Bij beelddenkers is dit niet het geval, zij blijven de voorkeur houden voor het primaire 
denkproces.  
 
Dit heeft als gevolg dat zij altijd direct hun behoefte willen vervullen. Autoriteiten maken niet veel 
indruk, het gevoel van binnen overheerst. Alleen “nee” zorgt daarom voor veel onrust. Geduld 
moet worden aangeleerd door bijvoorbeeld begrip te vragen voor de ander. Soms kan je de 
aandacht afleiden van het (gevoelige) onderwerp. 
 
Kind wil limonade 
Het beelddenkende kind wil ook direct zijn behoefte bevredigen. Beredeneren kent hij niet en hij 
voelt alleen een dringende behoefte: EEN GLAASJE LIMONADE, NU. Elk argument van zijn 
moeder zal het kind verwerpen, simpelweg omdat het niet in zijn denkproces past. Als hij zijn 
behoefte niet direct kan bevredigen, kan dit een driftbui veroorzaken. Hij krijgt uiteindelijk het 
stempel van een ongeduldig kind dat nooit wil luisteren. 
 
Vraag of mama tegelijkertijd kan stofzuigen en limonade inschenken. Het kind vormt zich nu een 
beeld van de situatie. Schrik niet van een creatief antwoord want beelddenkers zijn heel 
vindingrijk als ze iets voor elkaar willen krijgen. 
Bij driftbuien (kortsluiting noem ik het ook wel eens) kan afleiden van het onderwerp soms de 
oplossing bieden. Zeker als je het als ouder even niet meer weet. Roep lolly (of suikervrije 
kauwgom), en het is stil... Vaak zijn ze direct afgeleid van het kritische onderwerp. 
 
Hyperfocus 
Beelddenkers kunnen extreem hyperfocussen op een onderwerp. Het laat je niet los! Op latere 
leeftijd zie je dit gedrag terug in bijvoorbeeld spontaan/impulsief aankoopgedrag. En als je het niet 
koopt, blijft het in je hoofd zitten.  !
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Secondair denkproces: De 
wereld beredeneren.  
“Ik zie een boom.” 
 
Daardoor kan je jezelf 
buiten het beeld plaatsen. 
Dit geeft rust en overzicht. 
 
Een rot gevoel kan vaak 
worden opgelost door de 
situatie van afstand, logisch 
te beredeneren.!

Beelddenkers-> 
Primair denkproces: De 
wereld beleven.  
“Ik ‘beleef’ een boom.” 
 
 
Binnen is buiten en 
buiten is binnen in 

mij! 
 

Tip: go with 
the flow...!
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De school kan ook een 
koptelefoon aanschaffen die 
speciaal voor kinderen is gemaakt 
om stil te 
kunnen werken.!

De wereld beleven is heerlijk, maar het kan ook een gebrek aan overzicht betekenen. Daarom zie 
je dat veel beelddenkers eerst (lang) de kat uit de boom kijken voordat ze zich ergens  
IN STORTEN. Voor buitenstaanders lijkt dit gedrag tegenstrijdig (verlegen - wild). 
 
Beelddenkers voelen hun omgeving Beelddenkers lezen lichaamstaal en voelen spanning en 
emoties sterker aan. Geluiden, reuk en beelden worden niet gefilterd. Alle indrukken komen 
binnen. In boeken over hoogsensitiviteit herkennen beelddenkers veel eigenschappen. 
 
Concentratieproblemen in de klas: oordopjes In de klas reageren deze leerlingen op elk 
onverwacht geluid. Een soort instinct. Dit los je op door oordopjes te gebruiken tijdens uren dat er 
‘stil’ wordt gewerkt. Koop goedkope dopjes bij de drogist, die kan je bijknippen voor kleine oortjes. 
Ik heb laatst voor mijn zoontje Pluggerz swim oordopjes gekocht. De verkoopster van Beter Horen 
heeft daar geluidsdempertjes in gezet. Die zitten volgens mijn zoontje erg goed.!

Concentratieproblemen in de klas  Beelddenkers zitten vaak met hun gezicht naar de muur in 
het lokaal om afleiding te voorkomen. Gebruik liever een PC. De leerling is dan gefocust op het 
scherm en minder met de omgeving bezig. Aan de buitenkant van de klas met het gezicht naar 
het bord is vaak de beste werkplek. 
 
In de klas kan een StudyBuddy uitkomst bieden. Een tijdelijk schot helpt je concentreren. Je kiest 
zelf wanneer je de StudyBuddy open klapt. Dicht is het een tafelblad. Kijk op http://www.study-
buddy.eu voor meer informatie of download de Study Buddy Introductie.pdf.!

Overprikkeld raken 
Veel invloeden van buiten af en gebrek aan overzicht, kunnen uiteindelijk angsten veroorzaken. 
Zorg voor voldoende rustmomenten (prikkel-vrij) gedurende de dag om weer op te laden. Denk 
daarbij aan bijvoorbeeld een koptelefoon uit de bouw (stilte). Vaak helpt een TV-programma of 
computer(spel) om de wereld even buiten te sluiten. Kijk wat voor jou prettig voelt! 
 
Rot gevoel 
Beelddenkers kunnen een rot gevoel vaak moeilijk van zich afzetten (angst, spanning, boosheid of 
verdriet). Praten en de situatie logisch beredeneren helpt meestal niet. Je kunt voor je gevoel 
geen afstand nemen van de pijnlijke situatie. Het gevoel is met jou verweven. Het is jouw interne 
beleving!  
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Geen tijdsgevoel, altijd te laat op afspraken, afspraken vergeten, de verkeerde boeken in je 
schooltas, sporttas vergeten... Zomaar een aantal vervelende voorbeelden uit het dagelijks leven 
van een extreme beelddenker. Geen tijdsbesef en een slechte planning maken je onzeker. De 
oplossing is simpel. Krijg grip op je leven door de tijd te visualiseren! Het kost anders onnodig veel 
energie om de zaken te ordenen in je hoofd of op papier. Ga niet aan de slag met potloden of 
stiften, hou het simpel. Als het teveel tijd kost, haak je toch uiteindelijk af.!

Waarom geen agenda? 
Alle geschreven tekst in blauw of zwart lijkt teveel op 
elkaar. De kracht van een visueel planbord is dat je een 
foto in je hoofd opslaat van de gekleurde afspraken. Je 
maakt dus gebruik van je capaciteiten als beelddenker. 
Voor kinderen werkt een planbord met plaatjes.   
 
Planbord met T-kaartjes 
Door de vaste activiteiten te blokken (werk, school), 
ontstaat een goed beeld van de vrij te besteden uren. Zo 
voorkom je een over volle agenda met dubbele afspraken 
(er past namelijk maar 1 kaartje in een vakje van het 
planbord. Ook kan je bewust tijd inplannen om te 
ontspannen. Gebruik daarvoor verschillende kleuren 
kaartjes. Vooral de afspraken moeten opvallen. Maak dan 
gebruik van fel oranje kaartjes. 
 
Kleuren kaartjes 
Zacht geel: weekindeling (dagen) en dagindeling 
(ochtend, middag, avond) Blauw: vaste activiteiten / werk 
/ school 
Fel oranje: afspraken 
Zacht roze: ontspanning 
 
Voor een voorbeeld van een planbord, zie laatste pagina. 
!
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Taken organiseren Op school moeten kinderen vaak een aantal 
taken per dag maken. Plannen is moeilijk. Vaak zijn leerlingen niet 
op tijd klaar en kunnen ze niet meer spelen of tekenen aan het 
eind van de dag. Door een systeem aan te bieden leren ze 
zelfstandig plannen. De ervaring is dat de werkhouding van de 
leerling direct verbetert doordat ze grip krijgen op het werk. De 
taken worden dan binnen de tijd gemaakt. 
Tijd voor ontspanning is voor deze groep leerlingen erg belangrijk. 
Plan dit tussen het werk. Door er een tijd aan te hangen, kunnen ze 
daarna weer aan het werk. Bijvoorbeeld na twee werkjes mag je 15 
minuten tekenen. 
 
Uitleg planbord voor op bureau Links liggen de taken. Als je 
klaar bent met het werkje, leg je het kaartje op de tweede kolom. 
Op de derde kolom liggen de kaartjes met de tijd. De leerling zet 
zelf de Time Timer-klok. Ben je eerder klaar, begin dan aan het 
volgende werkje. Ben je niet klaar binnen de tijd? Bespreek dit dan 
met de leerkracht.  

Ideaal voor het maken van huiswerk 
De Time Timer is een klok die de tijd visueel maakt. 
Als je bijvoorbeeld afspreekt om een half uurtje 
woordjes te oefenen, trek je de klok uit. Het rode vak 
geeft een half uur aan. Dit vak wordt steeds kleiner.... 
De leerling weet daardoor precies waar hij of zij aan 
toe is. Erg prettig. Ook in de klas is dit een handig 
hulpmiddel bij een toets of werkje. Beelddenkers 
hebben weinig tijdsbesef en dankzij de Time Timer 
weet je wanneer je klaar moet zijn met je werk. Kijk 
voor meer informatie en uitleg op www.timetimer.nl. 
www.cats-wesco.nl levert ook aan particulieren. 

Een visueel planbord geeft jonge kinderen veel rust. Ze hebben vaak het gevoel dat iedere 
nieuwe activiteit ze overvalt. Stel je voor, dat je zelf ieder moment van de dag gebeld kan 
worden: “Nu moet je daar heen”. Trrrring: “Nu moet je direct daar heen”. Daar wordt iedereen 
gek van en erg onrustig! Met een planbord worden de overgangen zichtbaar en kunnen daardoor 
beter verwerkt worden. Het is anders onmogelijk voor kinderen om een hele week te 
overzien. Nu weten ze bijvoorbeeld welke dag ze naar de crèche / school gaan en 
wanneer ze op bezoek mogen bij opa en oma. Sportactiviteiten, uitjes en bezoek 
krijgen ook een plekje op het bord. 
 
De dagen van de week hebben we verduidelijkt met plaatjes: 
Maandag: plaatje van de maan. 
Dinsdag: kin (klinkt als..., dat hebben ze snel genoeg door). 
Woensdag, plaatje van een schoen (rijmt een beetje). 
Donderdag: onweer, donder. 
Vrijdag: boef ontsnapt, wil vrij zijn. 
Zaterdag: zaden. 
Zondag: zon.!
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Met het grip-op-de-tijd-horloge leren kinderen hoe lang bepaalde activiteiten duren. Bijvoorbeeld 
aankleden binnen het blauwe vakje (5 minuten). Ook ideaal om afspraken te maken. Als het rode 
vlak voorbij is, kom je uit de ballenbak. Kost ongeveer 35 euro www.gripopdetijd.nl.  
 

!
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Zondagavond planbord vullen. Dit kost slechts een paar minuten (met wat 
ervaring). 
Je moet jezelf aanleren om elke afspraak direct te noteren. Loop direct naar je 
planbord als je telefonisch een afspraak maakt. Alle informatie zoals dag, 
tijdstip, adres, telefoonnummer e.d. op het kaartje schrijven. 
Ook afspraken noteren voor over een paar weken. Deze plaats je op volgorde 
in het planbord bij de “komende weken”. De kaartjes voor volgende week, 
komen wel onder de dagen (zie voorbeeld).  
 
De dagindeling bestaat uit rechte lijnen (zo maak je een visuele scheiding 
tussen de ochtend, middag en avond). Maak vervolgens een foto van het 
planbord in je hoofd. Zodra je hebt gevoeld hoeveel rust dit bord geeft, doe je 
dit wekelijks met plezier! En... erg belangrijk, hang het planbord in het zicht 
(bijvoorbeeld in de keuken of bij je PC). 



!DoenCoach:!Ik!leer!anders!!
!
!

23!

Bron:!Ik!leer!anders!!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Door:!Agnes Oosterveen-Hess 
Opleidingsinstituut ‘Ik leer anders’ 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

DoenCoach#
)
Bremmenkamp)20) )
5808)AD)Oirlo)
)
31(0)6#18#31#97#97)
www.doencoach.nl#
info@doencoach.nl)


