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Beeld en Brein® 

 is een organisatie die, in samenwerking met de 
Universiteit van Amsterdam (UvA), waar mogelijk 
evidence-based en practise-based werkt; 

 richt zich op verschillen in cognitieve stijlen; 
 ontwikkelt leerstrategieën gericht op beelddenken, de 

visuele cognitieve stijl; 
 leert leren vanuit zelfvertrouwen; 
 is gericht op Talent Gericht Leren. 
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Zijn het leerproblemen of problemen met leren? 
 

Beelddenken is vooral een probleem binnen ons talige 
onderwijs. 
 
Als je dit boek hebt gelezen, is het duidelijk dat beelddenken 
een talent is. 
Een talent dat een belemmering kan zijn binnen het talige 
onderwijssysteem.  
Als ouders en leerkrachten de beelddenkers herkennen 
kunnen we veel problemen voorkomen.  
Niet de leerstof is het probleem, maar de manier van 
lesgeven. De meeste lesboeken zijn ingesteld op 
taaldenkers; vanuit de kern op tijd en volgorde. 
Om de leerling op de juiste manier te kunnen lesgeven, is het 
belangrijk om de verschillen van informatie verwerken te 
kennen. Beelddenkers werken al associërend en zelf 
ontdekkend vanuit het geheel naar de delen met een 
voorkeur voor beeld. 
Door deze talenten is een beelddenker creatief en 
ondernemend, heeft hij overzicht door een `helikopter view` 
en bedenkt hij originele, creatieve oplossingen bij lastige 
problemen. Een beelddenker kan goed `out of the box` 
denken. 
 
 

De beelddenker is sterk visueel ingesteld. Hij wil 
informatie graag in beeld, schema’s of grafieken zien. 

 
 

De taaldenker is sterk auditief ingesteld. Hij wil informatie 
horen of lezen. Op deze manier onthoudt hij het beste. 
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Inleiding 
 
Beelddenken hoort bij mensen. Ieder mens denkt op zijn tijd 
in beelden. Het relatief te veel in beelden denken, is in de 
dagelijkse praktijk moeilijk te constateren.  Bij ouders en 
leerkrachten is  er vaak weinig over bekend waardoor het 
signaleren en herkennen van het beelddenken moeilijk is.  
Kinderen die beelddenken kunnen problemen krijgen op 
school op het gebied van taal, rekenen, tekstbegrip, 
concentratieproblemen en werktempo. 
De informatieverwerving en - verwerking verloopt op een 
andere manier bij beelddenkers dan bij de  niet-beelddenker. 
Door het vroegtijdig herkennen en erkennen van het 
beelddenken,  kunnen veel (leer)problemen voorkomen 
worden. 
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Beelddenken en taaldenken 
Stel je eens voor: je hoort het woord 'boot'. Je kunt dan in 
gedachten een boot voor je zien: met grote zeilen, in de hoge 
golven, met veel wolken en wind.  
Of je kunt de letters van het woord boot (b-oo-t) in gedachten 
krijgen.  
Twee geheel verschillende manieren van denken bij het 
horen van hetzelfde woord. 

 

B O O T 
 
 
 

De meeste mensen denken voornamelijk in taal;  in woorden 
en zinnen. De beelden die zij zien zijn alleen illustratief en 
ondersteunend voor de manier waarop zij denken. De 
beelden die ze zien zijn ondergeschikt aan de taal (de 
woordbeelden) waarin gedacht wordt.  
Deze manier van denken kun je 'taaldenken' noemen.  
 
Er zijn echter ook mensen die de taal (woorden en zinnen) in 
eerste instantie niet als denktaal gebruiken: ze denken met 
beelden, dus zonder taal. Zoals met de boot in bovenstaand 
voorbeeld.  
Deze manier van denken noemen we: 'Beelddenken'. 
 

In de wetenschap noemen we beelddenken de visuele 
cognitieve stijl en taaldenken de verbale cognitieve stijl. 

 

Een cognitieve stijl geeft de manier aan waarop mensen 
denken, leren, waarnemen, informatie verwerken en 
problemen oplossen. Het is een aspect van iemands 
persoonlijkheid. 
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Wat is beelddenken? 
Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in 
woorden en begrippen. Het kan omschreven worden als een 
ruimtelijk denken. Beelddenkers zien beelden van situaties en 
gebeurtenissen, waarin meerdere zaken tegelijkertijd 
zichtbaar worden. Daardoor overziet de beelddenker  snel het 
geheel en doorziet snel de oplossing. Maar nu nog onder 
woorden brengen, dat is een probleem. 
Beelddenken is in de eerste plaats een algemeen menselijk 
verschijnsel, dat in heel verschillende mate kan voorkomen. 
Wij worden allemaal geboren als beelddenker. Het 
aangeboren oorspronkelijk (primair) denkproces wordt bij 
voorkeur gebruikt door de beelddenker om informatie te 
verwerken en onder te brengen. 
Beelddenken is een oorspronkelijk denkproces waarbij 
visuele, auditieve en zintuiglijke informatie gelijktijdig wordt 
verwerkt. Vanaf het vierde jaar gaat zich een 
voorkeursdenken ontwikkelen; taaldenken of beelddenken. 
 
Beelddenken en beeldvormen 
Nu zul je zeggen iedereen kan in beelden denken, ja dat 
klopt.  
Maar er is een verschil tussen beelddenken en beeldvormen. 
Als de taaldenker iets wil vertellen kan hij zich een plaatje 
voorstellen van een situatie, dit geeft hem steun om over de 
situatie te vertellen. 
De beelddenker vormt zich ook een beeld, ruimtelijk 
beeldend. Hij bevindt zichzelf in de denkruimte. Om zijn 
ruimtelijk beeld te kunnen verwoorden plaatst hij zichzelf 
buiten het beeld/gebeuren. 
Hij bekijkt het beeld en verwoordt deze. 
Dit is de enige manier waarop een beelddenker kan 
communiceren. 
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Taaldenker denkt in woorden, vormt beelden als 
geheugensteun om iets te vertellen. 
 
Beelddenker denkt in beelden, vormt beelden als enige 
mogelijkheid om tot de juiste woorden te komen, hij moet de 
woorden bij het plaatje zoeken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP: beeldvormen (=visualiseren) is 

alleen een eind gebeuren en niet het 

denkproces zelf. 
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Onderwijssysteem 

Zowel beelddenkers als taaldenkers kunnen problemen 
hebben met leren.  
Er zijn intelligente en minder intelligente kinderen zowel 
onder de beelddenkers als onder de taaldenkers.  
Waardoor komt het, dat juist beelddenkers op zoveel 
gebieden, binnen ons onderwijssysteem, tegen problemen 
aanlopen? 
De oorzaak van de meeste problemen ligt bij het feit, dat ons 
onderwijssysteem te verbaal en sequentieel is ingesteld.  
Beelddenkers verwerken de hen geboden informatie met al 
hun zintuigen tegelijk: horen, zien, doen en voelen. Alleen op 
deze manier zijn zij in staat een beeld te vormen bij de 
aangeboden stof en zijn zij in staat deze te verwerken en te 
onthouden. 
De manier van onderwijzen in de meeste basisscholen is te 
veel gericht op alleen de verbale manier van informatie 
verwerken (de leerkracht vertelt/legt uit), waardoor 
beelddenkers niet tot hun recht komen.  
Doordat scholen de manier van informatie verwerken van de 
beelddenkers niet kennen, kunnen ze er ook geen rekening 
mee houden. 
Wanneer scholen meer rekening zouden houden met het 
aanbieden van de stof via het horen, zien, doen en voelen, 
dan zouden beelddenkers minder snel in problemen komen. 
 

Beelddenken werkt vanuit het geheel al associërend naar de 
kern. 

 

Taaldenken werkt vanuit de analyse, stap voor stap, naar het 
geheel. 
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Welke problemen geeft beelddenken? 
Beelddenkers hebben moeite met het verwerken van seriële 
informatie (tijd en volgorde), zij willen informatie simultaan 
(gelijktijdig) verwerken. In ons onderwijssysteem ligt de 
nadruk op seriële informatieverwerking. Bijvoorbeeld taal, 
algoritmen bij rekenen en procedures. 
In groep twee vallen beelddenkers in dit proces al op. Er 
wordt op dit moment nog van 'risicoleerlingen' gesproken. Zij 
tonen weinig 
interesse in het 
verkennen van 
letters. 
Mensen die in 
beelden denken, 
zien niet de 
woorden, maar 
de beelden (drie-
dimensionaal) 
die hen vertellen 
wat een woord betekent.  
Ze onthouden niet wat ze zien van een woord (de letters, de 
schrijfwijze), maar ze onthouden wat ze er van weten 
(ervaring, gevoel).  
Het beeld vertelt hen genoeg.  
Of je verbaal of in beelden denkt, wordt mede bepaald door 
de genen, maar de mate waarin je in beeldden de informatie 
verwerft en verwerkt, heeft te maken met je eigen voorkeur.  
 
Ieder mens is bij zijn geboorte voor 100% een beelddenker. 
Immers: woorden en zinnen (woordbeelden) kent een baby 
nog niet. Hij ziet alleen beelden. 
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Gaandeweg de ontwikkeling leren kinderen praten. Klanken 
worden gekoppeld aan beelden. De stoel waarop je zit, hoort 
bij de klanken s-t-oe-l.  
Het kind leert wat er bedoeld wordt bij het uitspreken van 
woorden en zinnen.  
Op een gegeven moment roept een bekende klank (drinken) 
een bepaald beeld op (flesje sap).   
 
Doordat kinderen dit beeld weer kunnen oproepen, zijn zij in 
staat om het woord dat bij een bepaald voorwerp hoort, te 
koppelen aan het beeld wat zij ervan hebben. 
Pas wanneer zij deze vertaalslag in hun hoofd hebben 
gemaakt, horen zij echt wat er gezegd is. Het beeld is dus, 
zeker in de beginjaren, een noodzaak om de taal te leren.  
 
Kinderen die aanleg hebben voor denken in taal, leren praten 
door de klanken die zij van volwassenen opvangen te 
imiteren en passen daarbij al lerende het ordeningsprincipe 
van volgorde toe.  
Wat zij vertellen komt in volgorde overeen met hoe 
volwassenen het vertellen, op volgorde van tijd: verbaal 
denken. 
 
Wanneer dit proces zich goed ontwikkelt, gaat het denken in 
beelden (non-verbaal denken) steeds verder over in taal  
(taaldenken).  
 
Rond het tiende jaar heeft dit proces zich voltooid en kun je 
zeggen of iemand een beelddenker is of een taaldenker. 
Daarvoor spreekt men van een risicoleerling. 
 
Er zijn ook (relatief weinig) mensen die de mogelijkheid in 
zich hebben allebei de manieren van denken te gebruiken en 
kunnen naar gelang de situatie overschakelen.  
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Doordat beelddenkers een grotere voorkeur hebben voor het 
visuele hebben zij moeite met dit ordeningsprincipe. Ze zien 
wel meteen wat er gezegd wordt, maar kunnen slecht gericht 
luisteren.  
Door de vele beelden die ze zien, gaat het luisteren over in 
een soort  
'ontdekkend kijken'. Ze passen daarbij het 
ordeningsprincipe van gelijktijdigheid toe: een beeld heeft 
immers geen begin en geen eind.  
Ze zeggen dingen na, zoals ze die in zichzelf horen en 
luisteren niet goed naar hoe het echt klinkt. Ze vertellen iets 
wat er een beetje op lijkt.  
De omgeving zal dit in eerste instantie niet opmerken. Vaak 
pas ontdekt men dit  bij het schrijfonderwijs (dictee, verhalen 
schrijven).  

Eigen taalgebruik 
De belevenis staat bij beelddenkende kinderen voorop, 
omdat ze woorden eerst moeten vertalen in beelden om ze te 
kunnen begrijpen.  
Klankwoorden die ze niet begrijpen, waar ze geen beeld bij 
hebben, zullen ze dan ook zo aanpassen dat ze voor hen wel 
een betekenis krijgen.  
Aan klanken die ze wel begrepen hebben, voegen ze de 
essentie van de belevenis toe die ze erbij hebben. 
 
Een voorbeeld hiervan is het 'rotonde' dat door een kind 
steevast: "rontonde’’ werd genoemd. Immers: het beeld is 
rond ding!  
Beelddenkende families kunnen zo een geheel eigen 
woordenschat opbouwen, die alleen binnen de familie 
begrepen wordt. 
Beelddenkers vertalen ervaringen in klanken en woorden, die 
ze in beelden kunnen weergeven. 
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Op grond van hun beelden komen beelddenkers tot 
conclusies, waarbij een grote woordenschat niet belangrijk is.  
Alles wat beelddenkers willen vertellen, speelt zich van 
tevoren in hun hoofd af. 
Het nadeel daarvan is dat ze de beelden achteraf moeten 
vertalen in woorden. Dit maakt het voor hen heel erg moeilijk 
om een goed samenhangend verhaal te vertellen. 
Wat heb je verteld en wat niet, waar begin je met vertellen en 
wat is dan het einde van je verhaal? Een beeld heeft namelijk 
geen begin en geen eind. Een verhaal wel.  
 
Doordat beelddenkers een heel eigen taalgebruik ontwikkelen 
en gebruiken, is het voor de anderen moeilijk om te volgen 
wat er wordt verteld. 
Daar komt ook nog eens bij, dat woorden waar beelddenkers 
geen beeld bij kunnen vormen (lidwoorden, abstracte 
zelfstandig naamwoorden,  bijvoeglijk naamwoorden etc.) niet 
vaak gebruikt zullen worden tijdens het spreken en schrijven, 
omdat deze zonder beeld voor hen geen betekenis hebben.  
 
In geschreven verhalen, zullen deze dan ook vaak ontbreken. 
Vraag je een kind dan om zijn zelf geschreven verhaal 'voor 
te lezen', dan worden deze kleine, betekenisloze woorden wel 
opgelezen, terwijl ze er niet staan. Het kind vertelt dus zijn 
verhaal via het geheugen, in plaats van het letterlijk voor te 
lezen.  
Voor beelddenkers is het controleren van geschreven tekst 
op spellingsfouten dan ook zeer moeilijk. Ze lezen wat ze 
denken dat er staat!   
 
Beelddenkers zijn veel beter in het zich uiten via gebaren en 
aanrakingen. Ze zullen er meestal langer over doen dan 
'taaldenkers' om een goede woordenschat op te bouwen en 
deze te gebruiken volgens de regels van de grammatica. 
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Het kost hen heel veel tijd om dit in praktijk te brengen: 
Woorden moeten vertaald worden naar beelden om ze te 
kunnen begrijpen en beelden moeten vertaald worden naar 
woorden om ze uit te leggen/ vertellen. 
 
Wanneer beelddenkers zich met beelden uiteindelijk iets 
eigen hebben gemaakt, zullen ze dit echter waarschijnlijk 
nooit weer vergeten/ verleren, omdat beelden worden 
opgeslagen in het lange-termijn geheugen.  

Snel denken 
Beelddenkers voegen nieuwe informatie toe aan hetgeen ze 
al weten. Er zit als het ware een kapstok in hun hoofd met 
referentiekaders, waar nieuwe dingen aan worden 
opgehangen. Het beeld in hun hoofd wordt daardoor telkens 
groter en meer omvattend en... chaotischer. Er zit namelijk 
geen echte structuur in.   
 
Om een beeld te kunnen beschrijven heb je heel veel 
woorden nodig, beelddenkers hebben dan ook heel veel 
informatie te verwerken in hun denken. Maar juist door dat 
denken in beelden is het overzicht in bepaalde dingen er 
meteen en worden dingen veel sneller doorzien dan bij het 
taaldenken.  
 
Beelddenkers hebben een totaal overzicht. 
Wanneer je in taal denkt, kun je per seconde ongeveer 2 à 3 
individuele woorden vormen, terwijl beelddenkers tot 32 
individuele beelden kunnen vormen.  
Dat betekent dat een beelddenker tot 16 keer zoveel 
gedachten per seconde verwerkt. 
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Het is voor beelddenkers echter niet mogelijk om al deze 
beelden afzonderlijk waar te nemen. Beelddenkers zien 32 
beelden per seconde, wat betekent dat ze onderbewust zijn.  
 
Beelddenkers zijn zich door dit alles niet bewust van het 
proces dat zich in hun hoofd afspeelt, en geven daardoor 
antwoorden op vragen zonder te weten waarom dat het 
antwoord op de vraag is. 

Eigen werkelijkheid 
Beelddenkers kunnen door hun manier van denken 
gedesoriënteerd raken:  
niet zien waarnaar ze kijken, maar zien wat ze denken.  
 
Dit desoriënteren gebeurt doordat ze denken met al hun 
zintuigen, ze zien, horen en voelen wat ze denken.  
 
Hierdoor kunnen ze wat zich in hun hoofd afspeelt ervaren 
als de werkelijkheid. 
 
Door te desoriënteren kunnen beelddenkers de dingen in hun 
hoofd driedimensionaal bekijken. Ze zijn in staat om dingen in 
hun gedachten vanuit alle oogpunten te bekijken. Hierdoor 
hebben ze een heel goed ruimtelijk inzicht. Ze zijn in staat om 
dingen in hun gedachten te ervaren en daardoor inzicht te 
krijgen in dingen die taaldenkers niet kunnen begrijpen.  
 
Een probleem dat kan voortvloeien uit desoriëntatie is 
impulsief en hyperactief gedrag. 
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Algemene kenmerken  
Er zijn veel kenmerken te noemen die bij beelddenkers vaak 
voorkomen, maar omgekeerd kun je niet stellen dat een kind 
alle kenmerken heeft wanneer het een beelddenker is.  
Hoewel beelddenkers een voorkeur hebben voor visueel 
denken, zijn er beelddenkers die een redelijk gevoel voor taal 
hebben, maar ook beelddenkers die dat helemaal niet 
hebben. Vooral de laatste groep beelddenkers krijgt vaak 
leerproblemen op school.  
 
Al in een heel vroeg stadium van de ontwikkeling van 
beelddenkers zijn er kenmerken die wijzen op een grote mate 
van beelddenken. 
 
In het algemeen kan men zeggen dat beelddenkers: 

 een slome/ trage, soms afwezige indruk maken,  doordat 
ze een naar binnen gekeerd gedrag vertonen. Hun 
werktempo is vaak lager dan gemiddeld, omdat ze steeds 
weer moeten vertalen, van taal naar beeld en van beeld 
naar taal; 

 moeite hebben om zich aan regels te houden; 

 vaak woordvindingsproblemen hebben, doordat ze het 
woord niet bij het beeld kunnen vinden. Daardoor 
vervallen ze vaak in het gebruik van woorden als: dinges, 
die of dat. Op latere leeftijd omzeilen ze vaak dit probleem 
door een beschrijving te geven van hetgeen ze bedoelen. 
Ook gebruiken ze synoniemen voor het woord dat ze 
zoeken, hoewel het dan niet helemaal klopt wat ze 
vertellen, kunnen mensen wel begrijpen wat ze willen 
zeggen; 

 voor weinig mensen begrijpbaar vertellen, door de 
woordenschat die ze gebruiken en het vertalen van de 
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beelden (ordening van tijd). Er zit geen begin en einde 
aan een verhaal; 

 vaak kinderlijk overkomen, ze zijn langer afhankelijk van 
hun ouders, omdat deze hen wegwijs moeten maken in de 
wereld buiten hun denkwereld; 

 moeite hebben met volgorde en tijd, omdat in hun hoofd, 
in de beelden die zij zien, altijd alles tegelijkertijd 
aanwezig is en volgorde is daarbij niet van toepassing; 

 links en rechts moeilijk kunnen onderscheiden; 

 de prestaties van beelddenkers vaak wisselend zijn; 

 op bepaalde momenten kunnen tonen door inzichten en 
op andere momenten juist weer niet, krijg je het idee dat 
ze veel meer aankunnen dan uit hun prestaties blijkt. 

Peuters en kleuters 

 Beelddenkers komen vaak laat tot spreken en hun manier 
van spreken blijft vaak lang gebroken. Ze spreken volgens 
een eigen ontwikkelde woordenschat, doordat ze de 
gehoorde taal aanpassen aan hun beelden. Woorden 
worden zo vervormd, dat er een beeld bij gevormd kan 
worden: ze voegen een persoonlijke betekenis aan het 
woord toe. Ze spreken daarbij veelal binnensmonds. 

 Wanneer ze onverwacht gestoord worden in hun spel, kan 
dat resulteren in hevige paniekreacties en/of driftbuien. 

 Bij het automatiseren van bepaalde motorische 
vaardigheden hebben beelddenkers ook problemen: b.v. 
leren lopen, evenwicht bewaren, leren fietsen, eten met 
mes en vork. 

 Een vertraagde of te snelle reactie op dingen die gezegd 
worden. 

 De voorkeur gaat uit naar intensieve spelactiviteiten, 
vooral naar het constructiemateriaal en rollenspelen. 

 



19 
  

Basisschoolleerlingen 

 De meeste beelddenkers hebben een taalachterstand 
opgebouwd: 
Taal is voor hen niet het communicatiemiddel, door 
gebaren, wijzen, voordoen of tekenen kunnen zij zich 
makkelijker uiten. Daar vloeit uit voort dat ze vrij 
zwijgzaam zijn. 

 Ze vertellen alles met weinig woorden: omdat ze in hun 
hoofd alles al hebben gezien en sommige woorden voor 
hen (in beelden) geen betekenis hebben, maken ze korte 
onvolledige zinnen. Sommige stukken van hun verhaal 
zullen ze weglaten omdat ze denken het al verteld te 
hebben. 

 Ze kunnen hun gedachten heel moeilijk verwoorden: de 
hoeveelheid informatie in hun hoofd is niet altijd even snel 
te vertalen in spreektaal. Antwoorden laten daardoor vaak 
langer op zich wachten en de kinderen komen stil en 
verlegen over. 

 Het opvolgen van instructies geeft voor een beelddenker 
ook problemen: vaak heeft het kind geen beeld bij wat er 
van hem verwacht wordt en begrijpt het dit ook niet. Deze 
kinderen krijgen ook vaak te veel informatie in één keer, 
waarbij bij de verwerking in hun hoofd het idee ontstaat 
dat ze alles wat ze gezien hebben ook al gedaan hebben. 
Na een ding gedaan te hebben menen ze met alles al 
klaar te zijn. Ook is het moeilijk alle informatie te ordenen 
en op volgorde van tijd uit te voeren. 

 De dingen die hen verteld worden, nemen ze vaak 
letterlijk op, ook al is de betekenis er van niet letterlijk. Ze 
zien dingen precies zo voor zich als ze verteld worden. 
Mopjes met synoniemwoorden gaan ook aan hen voorbij: 
ze zien maar één van de mogelijkheden en snappen de lol 
dus niet. 
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 Ze hebben een zwakke concentratie, omdat zij alle 
geluiden om hen heen willen 'zien'. 

 Zij dromen vaak weg in hun eigen verhaal/beeld. Het lijkt 
of zij niet opletten, maar het overkomt hen. 

 Beelddenkers kunnen niet goed problemen analyseren, 
de zaken voor zichzelf op een rijtje zetten en/of structuur 
aanbrengen (agenda, huiswerkplannen etc.). 

 
Voortgezet Onderwijs 

 De pubertijd is een leeftijdsfase, waarin het beelddenken 
een extra accent krijgt. 
Dit is een fase waarin de leerproblemen weer extra naar 
voren komen. Als de emoties iets bekoelen en als de 
persoonlijke zekerheid weer toeneemt, zal het na de 
derde klas weer beter gaan op school, mede omdat het 
lesgeven overgaat van reproduceren naar 'inzicht'. 

 De beelddenker in het Voortgezet Onderwijs vertoon vaak 
een wat kinderlijk gedrag.   
Relatief 'jonge' leerlingen zijn vaak extra gevoelig voor 
problemen. In veel fases van de schoolloopbaan hebben 
zij zich meer door hun intellect dan door hun rijpheid 
staande gehouden. 

 Een gegeven opdracht wordt niet meteen begrepen of 
wordt vergeten.  

De beelddenker gaat zo 
mee in het verhaal/uitleg 
van de docent, dat hij in 
zijn eigen 
gedachtewereld 
terechtkomt. De inhoud 
van de leerstof/opdracht 
kan dan totaal 
veranderen en het lijkt 
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alsof er niet is opgelet. HET OVERKOMT HEN!! 

 Concentratieprobleem. 
Een verschijnsel dat vaak te eenzijdig in de richting van 
het kind wijst. Een begrip dat te algemeen gebruikt wordt 
en daardoor te vaag blijft. Concentreren is een proces van 
selecteren. 
Men kan nagaan of de interesse van het kind de enig 
bepalende factor is voor het vermogen zich te kunnen 
concentreren. 

 Zij hebben vaak een slecht handschrift. 

 Beelddenkers vertonen vaak oriëntatiefouten in het dictee 
en het taalwerk, zoals het verwisselen van de v - f , g - ch, 
s - z, ei - ij ……. 

 Beelddenkers hebben  tegenzin bij het maken van een 
opstel. Met name de jongens vinden een opstel een 
vreselijke opdracht. 

 Zij kunnen vaak onverwachte heldere vragen of 
oplossingen geven. 

 Faalangst. 
Net als concentratiestoornissen is faalangst een 
verzamelbegrip om aan te geven dat de leerling opvalt 
door onzeker gedrag. In die zin is faalangst een 
symptoom en geen oorzaak. 
 

Positieve kenmerken 
Hoewel tot nu toe alleen de kenmerken van beelddenkers 
genoemd zijn die een negatieve invloed hebben, of kunnen 
hebben op hun leerprestaties, zijn er ook juist positieve 
kenmerken te noemen: 

 Beelddenkers zijn erg inventief, door hun manier van 
denken kunnen ze dingen heel snel doorzien en oplossen. 

 Beelddenkers zijn vaak ontzettend creatief. 
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 Beelddenkers voelen dingen heel goed aan, hebben een 
goed inlevingsvermogen, zijn sociaal bewogen. Daar 
tegenover staat wel dat ze heel sfeergevoelig zijn en 
moeite hebben met conflicten. 

 Beelddenkers hebben een brede belangstelling en zijn 
doorzetters. 

 Beelddenkers kunnen goed organiseren en leidinggeven, 
doordat zij het geheel overzien. Beelddenkers hebben een 
eigen kijk op situaties, hun gezichtspunten zijn 
onverwacht, zij zien vele facetten. 

 Beelddenkers zien oplossingen waar anderen zich 'blind' 
op staren. 
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Leerproblemen  Basisonderwijs 

Lezen 

 Het leren lezen geeft vaak moeilijkheden voor 
beelddenkers. Ze lezen radend in plaats van woordbeeld 
herkennend. Door de beelden die gevormd worden tijdens 
het lezen kunnen ze de tekst globaal begrijpen. 

 Zwakke automatisering van de klank-teken- en teken-
klankkoppeling. Vaak wordt de fonologische 
leesprocedure dan maar afgeraffeld en/of overgeslagen 
en gaan de kinderen te snel over op de lexicale 
leesprocedure.  
Een goede controle is dus noodzakelijk. 

 Beelddenkers lezen vaak heel moeizaam en monotoon 
voor, terwijl ze de grote lijnen van een verhaal goed 
begrijpen.  
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 Leestekens ’zien’ ze 'niet en gebruiken ze ook niet.  

 Bij het technisch lezen krijgen veel beelddenkers last van 
leesangst, door de grote druk die op hen ligt van het 
correct lezen. Zij verliezen het plezier in lezen en 
begrijpen de teksten door de fixatie op correct lezen ook 
niet meer. De inhoud van de tekst kunnen ze wel oplezen, 
maar ze lezen vaak andere dingen dan die op papier 
staan. Door het beeld dat ze vormen tijdens het lezen, 
gaat het lezen over in het vertalen van het beeld. 
Woorden en zinsdelen worden vervangen door 
synoniemen die beter bij hun beeld en belevingswereld 
passen. Wanneer een kind thuis altijd papa zegt, dan zal 
het wanneer het een zin voor moet lezen met het woord 
vader er in, vader waarschijnlijk vervangen door papa, 
omdat dat beter bij zijn beeld en de beleving er van past. 

Spelling 

 Het leren schrijven van de letters kost veel moeite, ook 
hier steekt weer het volgordeprobleem de kop op: veel 
letters worden omgedraaid; d-b, ou-uo, etc. 
Het koppelen van klanken aan lettertekens is heel erg 
moeilijk, lettertekens op zich hebben nog geen betekenis, 
er is geen beeld bij, en worden daardoor niet begrepen. 
Het verband tussen het teken en de klank wordt nog niet 
gezien.  

 Doordat ze geen goed geheugen voor woordbeeld 
hebben, is woordjes leren voor hen ontzettend moeilijk. 
Pas met een betekenis/ervaring eraan gekoppeld, wordt 
het verankerd. 

Rekenen 

 Ook bij rekenen is de klank- tekenkoppeling erg moeilijk, 
het inprenten en schrijven kost heel veel moeite. 
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 Net als bij de letters, worden ook de getallen veel 
omgedraaid: 13 - 31, 6 - 9. 

 Beelddenkers blijven lang hangen in de tellende 
rekenstrategie, ze hebben moeite met automatisering. 

 Beelddenkers zijn heel erg creatief in het bedenken van 
eigen rekenstrategieën, waardoor ze de rekenstrategieën 
die ze niet begrijpen kunnen omzeilen. Ook hier is 
controle noodzakelijk! 

 Beelddenkers kunnen de getallen niet goed voorstellen 
als hoeveelheden. 

 
Voortgezet Onderwijs 

 Beelddenkers kunnen spellingproblemen hebben bij de 
moderne vreemde talen. 
Bij het woord zien ze wel het beeld maar niet het woord. 

 Het lezen van teksten kan problemen geven. Ze hebben 
de werkelijkheid wel voor ogen, maar om de woorden echt 
te lezen kost tijd en moeite. Globaal tekstbegrip gaat 
goed, details niet, samenhang tussen de alinea's gaat ook 
niet goed. Zij vallen vaak uit op het mesoniveau. Dit kan 
problemen geven bij vakken waar veel teksten gelezen 
worden, zoals aardrijkskunde,  geschiedenis, biologie, 
enz. 
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 Een beelddenker kan moeite hebben met wiskunde. 
Zij kunnen de getallen niet goed voorstellen als 
hoeveelheden, daardoor kan wiskunde moeilijk zijn. Het 
zwakke tekstbegrip kan hier ook een rol spelen omdat 
wiskunde steeds taliger wordt. 

 Een beelddenker heeft meer tijd nodig. 
Beelddenkers zijn altijd aan het 'vertalen': van beeld naar 
woord en omgekeerd. 

 Tegen de tijd dat het vakantie wordt zijn beelddenkers 
moe. 
Zij moeten veel energie leveren om op school goed mee 
te kunnen. 

 Beelddenkers hebben problemen met het begrip van 
moeilijke woorden, vooral woorden zonder 'beeldende' 
betekenis. 
B.v. democratisch, daar hebben zij geen beeld bij. 
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Wat kunnen we doen?  
 
Ouder(s) 
 
Hoe kan een ouder zelf ondersteunen? 
De workshop Beelddenken en Leren  is bestemd voor 
ouders hun zoon/dochter willen begrijpen en begeleiden bij 
leren.  
Hoe ziet het programma van de workshop eruit? 
We starten  met theorie. Je krijgt antwoord op vragen als: 
`Wat is het verschil tussen beelddenken en taaldenken?` 
`Welke problemen komt een beelddenker tegen?` 
 `Hoe leert een beelddenker?`  
`Hoe kan ik het beelddenkende kind helpen bij leren?` 
Na de pauze gaan we aan de slag met de Beeld en Brein® 
Leerstrategie, die is wetenschappelijk onderbouwd. Meer 
informatie op de site www.beeldenbrein.nl. 
 
Beeld en Brein® Coach 
Je kunt je kind laten coachen door een Beeld en Brein® 
Coach in de regio. Een Beeld en Brein® Coach werkt met 
wetenschappelijk aangetoonde leerstrategieën die aansluiten 
bij kinderen die in beelden de informatie 
verwerven en verwerken; de visuele 
cognitieve stijl. Daarnaast zet een Coach 
het kind letterlijk en figuurlijk STERK in de 
wereld door zelfbeeldoefeningen, 
faalangstreductie en het benutten van de 
eigen talenten met leren.    
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Beeld en Brein® Beelddenk-specialist 
Een Beeld en Brein® Beelddenk-specialist diagnosticeert 
door middel van een Individueel Onderwijskundig 
Onderzoeken op Beelddenken en legt het hele onderzoek 
met adviezen vast in een verslag. Het Wereldspel is een 
onderdeel van het onderzoek. 

 
 
Het grote informatieboek 
Beelddenken en Talent Gericht Leren  
geeft veel praktische oefeningen en werkblokken.  
Te bestellen via www.beeldenbrein.nl.  
 

 

http://www.beeldenbrein.nl/
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Leerkrachten en andere begeleiders 
Geïnteresseerde leerkrachten, remedial teachers, 
kindercoaches en andere begeleiders van beelddenkende 
kinderen kunnen de opleiding Beeld en Brein® Coach volgen. 
Een Beeld en Brein® Coach maakt beelddenkers bewust van 
de eigen talenten en leren deze talenten in te zetten bij 
leerstrategieën. Daarnaast leert het kind balansoefeningen 
om sterk en krachtig in de maatschappij te staan.  
 
Onze nieuwste opleiding 
Into Bounce Leren in 
Beweging is gestart in 
augustus 2015. Into 
Bounce bestaat uit een 
bewegingsprogramma op 
de Bellicon mini-
trampoline in combinatie 
met braingym en bal-
ritme-oefeningen. 
Dit programma is ontwikkeld door Marjon Lugthart 
JustBounce® Instructor en Personal trainer en Anneke 
Bezem. Dit programma is evidence-based. Kijk voor de 
beschrijving van het hele onderzoek op de site 
www.beeldenbrein.nl/wetenschap. De studiedag is 
gevalideerd door registerleraar.nl. 
 
Informatie over de verschillende opleidingen is te vinden op 
www.beeldenbrein.nl. 
 
Aanvragen van brochures over de opleidingen kan ook via 
www.beeldenbrein.nl. 
 
De opleidingen zijn gevalideerd door 
registerleraar.nl.  

http://www.beeldenbrein.nl/wetenschap
http://www.beeldenbrein.nl/
http://www.beeldenbrein.nl/
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Nawoord 
 
Ik hoop dat door dit E-boek Beelddenken de beelddenkers 
worden herkend en erkend , zodat we de talenten van deze 
kinderen in onze maatschappij kunnen benutten! 
 

 
Misschien tot ziens! 
 
www.beeldenbrein.nl 
 
Anneke Bezem 
 
 
 
 
 

 
 


