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o leggen snel logische verbonden;
o ossociëren rozend snel;
r denken ols vqnzelf 'out of the box', wot kon leiden iot hoogst originele

oplossingen;

Algemene kenmerken von beelddenkers
Beelddenkers:
o overzien in één oogopslog ingewikkelde situoties;
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ziln visueel sterk en ouditief zwok;
ziin zeer creotief;
hebben woordvindingsproblemen: hei beeld moei omgezet worden
'zien' het ql helemool voor zich en willen direct oon de slog;
werken vonuit overeenkomsten, en zien slecht verschillen,
werken vonuit hei geheel (divergerend);

hebben moeite met volgorderlilk werken en denken,
nemen informotie gelilktildig op (simultoon);
hebben structuur en koders nodio.

Het visuele leersysteem

Omgaan met
beelddenkers

'rrcrden als beelcid*nken g,;[:or*n. ze ruik*n, rröelËn, pro*vcn, zien, horen
is nog geen tncl. Iri conÍcrci rn*f de tuiige oi:rgerring onÍ,,vi[<keÍt zich het
R,:ncl huri kl*uieriiid r:nf'"vikltelen íïensen aní:erousi eeri voori'.eui- ,-,*c,r heÍ
*í taclcierrken. l-lae kun ie Èrïrgilon n:et l:eelcJc!*rrker: in ie klcs?

f r woren eens drie vliegen die het niet eens
Lkonden worden over hoe een olifont er nu

precies uitziet. Eén vlieg die op ziin rug zol, zei..
'Een olifont is een grote grijze vlokte woorvon ie
het einde niei kunt zien.'
Een ondere vlieg zot op de sluí en zei: 'Wel-
nee, een olifont is net een oude gerimpelde en
snuivende kronkelslong.'
De derde vlieg die op een poot von de olifont
zot, zei'.'Dot is niet woorl Een olifont is dikke,
hoge boom, woorvon ie de bloderen niet kunt
zien.'

Drie vliegen zoten op dezelfde olifont en olle-
mool hodden ze een onder beeld von het dier.
En eigenliik hodden ze olle drie geliik: vonuir
hun gezichtsveld konden ze ook niet meer zienl
Bii een tolige weergove von OLIFANT is er
moor één correcte monier: de letters en de volg-

orde ervon stoon vost. Er is echter ook een beel.
dende weergove: de oliÍont zelf. Ziin omvong,
slogtonden, slurf, wopperoren, het gevoel dot
hii oproept ... Om dit oon een onder duidelilk
te moken, ziin er vele monieren en mogelilkhe-
den. Het voorbeeld von de vliegen geeft oon
doi er veel misverstonden kunnen onistoon.
Beeld is moeihik te votien in tool (Von de Cool-
wt1k,2O12).

#n',Èwikk*lfimg
Alle mensen worden ols beelddenker geboren.
Ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen en
doen. Er is nog geen tool. ln contoct mei de
tolige omgeving ontwikkelt zich het tooldenken.
Uit onderzoek blilkt dot mensen rond hun kleuter-
tiid onbewust een voorkeur ontuikkelen voor het
beelddenken of tooldenken (Murre, 20lO).
Deze voorkeur is voor ruim 40 procent erfelijk
bepoold, blilft het gehele leven oonwezig en
heeft dus constoni invloed op hoe men denkt,
leert en werkt.

fuVcsf àe fueeEda§esqfu em?
Beelddenken is denken in beelden en gebeurte-
nissen. Het is een ruimteliike monier von den-
ken: driedimensionool, snel en ongeordend.
Beelddenkers 'zien' beelden von situoties en
hondelingen, woorin meerdere zoken noost
elkoor zichtboor worden, op elkoor inwerken en
don een betekenisvol geheel voTmen (Oiemonn,
19871
Beelddenken is voor het eersl benoemd door
Morio Johonno Krobbe (l BB9 l9ó5) in de

ioren deriig von de vorige eeuw. Zi1 werkte ols
logopediste met ieugd en merkte dot het leren
bi1 toch inlelligente kinderen zeer moeizoom ver-
liep. Zelfcorrectie wos niet mogeliik en deze kin-
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deren gebruikten constont ezelbruggeties om

dingen te onthouden. Automotiseren wos een

probleem. Morio zocht nooT een onderling ver-

bond en vond dit in de monier von denken von

deze kinderen: een denken in beelden en hon-

delingen. Zii noemde dit beelddenken.

lntelligente {hoogbegoofde) mensen ziin veelol
beelddenker. Met beelden kun ie snel, creotief
en ossocioiief denken (Silvermon, 2OO2).Ioal
denken verloopi veel troger en in voste volgor-
des. AIs ie bedenkt dot ie 32 beelden per

seconden kunt denken, tegenover moor 2 woor-
den per seconde, is het duideliik dot beeldden
kers gesproken of geschreven tool vook sooi en

longzoom vinden. Dit snelle beelddenken houdt
ook in dot het moeiliik is om gedochten duidelilk
ie verwoorden. Beelddenkers spreken zinnen

vook holf of onvolledig uii, of sloon delen von
een verhool over; het beeld is immers ol wel
'gezien' in het hoofd.

;:,i:r!ij':: r: j,l:,r:.11 lii :li- :l :l

Beelddenkers denken dus primoir {eerste reoctie)
in beelden en gebeurtenissen. De meesten kun-

nen in tweede instontie ook het tool- en begrips-
denken toepossen. Zii ondervinden geen proble-
men in het tolige onderwiis. Beelddenkers die
het tolige niet onder de knie (kunnen) kriigen,

lopen vost bil onder ondere hei lezen (Íonolo-

gie), spellen (woordbeeld), outomotiseren
(rekenen) en tekstbegrip. Bii omstondigheden
zools dyslexie en,/of AD{H)D kunnen kinderen

zeifs noodgedwongen voslhouden oon het oor-

spronkelilke beelddenken. Er komt don niet uit

wot erin zit. 'lk ben niet bom!' is doorbii een

bekende uitsprook (Von de Coolwijk, 1999).
Bi1 beelddenkers komtolle informotie tegelilk bin-
nen: zien, horen, voelen, proeven, horen en

denken. Hierdoor komen beelddenkers vook ols

Door hef snelle denken

dwaalt een beelddenker

soLs df in de ei?en

0e ddchfewereld

Kenmerken vqn beelddenkers op school
Beelddenkers:
o lezen noor context en vorm, niet op detoils;
o sloon de fonologische leesprocedure over en stoppen direct over op de

lexicole;
o horen klonken in woorden niet of slecht;
r spreken woorden noor klonk uit en voegen eigen beeld toe (rontonde,

brooderhom);
. lezen/schriiven beeldloze woorden niet (de, in, noor etc.);
o luisteren slecht, moor ziin niet doof. Het zien goot voor het luisterenl;
o ziin snel ofgeleid, doordot ze met ol hun ziniuigen gelilktildig informoiie

opnemen;
. moken bi1 spelling veel orienteringsfouten (stroot-sÍoort, b-d,
r moeite met hoeveelheidbegrip en inzicht bi1 rekenen;
r zwokke outomoÍisering ietters, sommen tot 20 en tofels {blilven
. nemen tool letterlilk (spreekwoorden, gezegdes, mopies).
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impulsief en hyperociief over. Een link noor
ADHD is snel gemookt, moor oniuist. Tegeliiker-

tild kon een beelddenker dromerig en olwezig
overkomen. Ziin snelle denken mookt dot hii in
ziin eigen gedochtewereld ofdwoolt en zich
ofsluit voor ziin omgeving Dit heeft niets te

moken met ADD, een ASS of gehoorproblemen.
Luisteren is gewoon een zwokke leeringong {zin-
tuig) voor beelddenkers. Wot ze zien, verdringt
doigene dot ze horen.

SËgmu:efrea"en

Om het beelddenken te signoieren wordt tot op
heden het \Nereldspelgebruikt, in combinotie
met een didoctisch onderzoek. Pedogoge Nel
Oiemonn (l 9l 4-2003) combineerde hei
gedochtegoed von Moriq Krobbe met het proef-

schrift von kinderpsychioter L.NJ. Komp Spe/di-

o g n osti ek e n sto ndoo rd isee rde het \Ne reld spel.

G v."rrrtr"

Dir non-verbole onderzoeksinstrumeni brengt
tevens hei cogniiieve en het sociool-emotionele
niveou von het kind in koort. Doordot er zon-
der tool getoetst wordt, ontstoot inzicht in de
werkelilke tolenien en copociteiten von het (tool-

zwokke) kind (Oiemonn/Ockels, 1997).
De werkgroep Onderwiis von Stichting Beeld-

denken Nederlond is op dit moment bezig mei

een verontwoorde signoleringsvrogenliist voor
leerkrochten, woorbil een eerste indicotie kon

worden gegeven ols stqri voor verder onder-
zoek.
Bii Lonnoo Compus verschilnt een boek voor
kinderen. Aon de hond von de illustroties en

korte teksten wordt uitgelegd wot beelddenken
is en wot hel met je doet. Op school, moor ook
thuis. Een hondige leidrood voor wie het beeld-

denken wil signoleren (Lommers von Tooren-

burg, Von de Coolwiik, De Wlt, 2013).



Mox (9) is een slim, creotief en leergierig
kind. Al op driejorige leeftild benoemde hii

de leiters en ciifers. ln groep 3 wos Mox
geen hoogvlieger met lezen en rekenen.
Zijn scores woren net oon voldoende. Dit in

legenstelling tot ziin olgemene gedrog en

niveou bii ondere vokken. De luf vertelde
dot Mox in de goten werd gehouden in

verbond met mogelilke dysiexie. Hij moest
extro oefenen, ook lhuis. Mox werd stiller
en sliller.

ln overleg met school werd er een beelddenk-
onderzoek ofgenomen, wooruit bleek dot Mox
zeer visueel wos inqesteld en moeite hod met
het tolige denken. Ziin cognitieve vermogens
woren bovengemiddeld, woqrdoor hi1 behoor-
lilk kon compenseren. Op school wos dit niet
zichtboor.
Mox leerde gebruik te moken von visuele leer-

technieken uit de Leren Leren Methode (Von de
Coolwilk, 2O12). Deze monier von werken
biedt direct toegong iot het longe termiingeheu-
gen (outomotiseren). Hii leerde werken vonuit
het geheel. Dus eerst de gehele lesstof overzien
(overzicht), don de functie (het nut) ervoren, pos
doorno leren. Bii lezen dus eerst olle letters/
kJonken rubriceren noor functie, don pos leren
(zie de Letterposter von Veenstro Onderwiisod-
vies).

Mox leerde het tooldenken le combineren met
ziin oorspronkeli;ke beelddenken. Ziin zellver
Írouwen groeide en de Cito-scores verbelerden
zichtboor. De leerkrocht heeft de oontekening
'dyslexie' lolen vervollen en zich verdiepi in het

beelddenken. ToÍ hoor verbozing kwom ze
erochter dot ook zii een visuele voorkeur heeft.
Nu werkt ze in hoor klos divergerend: ze geeft
eersf het koder, de functie en de overeenkom-
sten oon met wot ol bekend is, om zich doorno
pos op de deloils te richten.

Visueel leren heeft de toekomst. De londelllke
onderwiisorgonisotie'Beelddenken in de prok-
iiik' richt zich ol ioren op het begeleiden, sígno-
leren en diognosticeren von hel beelddenkende
kind. ln de huidige beeldmootschoppíi zullen
de beelddenkeTs een steeds grotere ploots inne-

men. ln het bedriifsieven is grote behoefte oon
creolivileit en i n novotieve den kwi izen. Tegel i i-

kertild verliezen we door ons tolige onderwiis-
sysieem veel (visueel) tolent (Freed/Porsons).

Visueel leren geeft succeservoringen en houdt
lolentuolie kinderen gemotiveerd. Ze leren
anders. Niet vonuit de detoiis of iosstoonde fei-

ten, moor vonuit het geheel, het koder. Niet
gerícht op verschillen, moor gericht op overeen-

E

tn o{e Prdkfiik'
Zo ga ie om mer beelddenkers:
. Een beelddenker ziel overeenkomsten, geen verschillenl Go bi1

het oonleren von nieuwe informotie uit von wot het kind ol weet

{overeenkomst). Zeg dus niet: 'Z\e ie de verschillen tussen de let-

ter b en d?' Moor benoem ols de overeenkomsten en go von
dooruii met het kind zoeken noor de verschillen.

. Een beelddenker hoort klon[en in woorden en woorden in zin-
nen niet goed. Dit komt, omdol het beeld de tool verdringt. Ze
sloon vook betekenisloze woorden (in, no, op, het) over bii het

schriiven Zorg dot ze ztch bewust worden von deze volkuil. Loot

ze bi1 dictee eersl goed luisteren hoeveel woorden er in de zin te
horen ziin. Voor ieder woord zel het kind een pion op tofel. Als
het iuisle oontol pionnen stoot, wordt de zin pos opgeschreven
en gecontroleerd.

. Een beelddenker outomotiseert slecht. Door gebruik te moken
von olle leeringongen (zintuigen) zol lesstof beter noor het longe-
lermilngeheugen goon. Denk hierbil oon bewegen, kleuren, zelf
ervoren, voe]en, proeven, ruiken, ossociëren (woor denk 1e oon,
woor li1kt het op?) en vlsuoliseren (zie het voor ie en spel het

woord von voor noor ochter en von ochter noor voor). Beeldden-
kers kunnen dit heel goed

. Beelddenkers hebben koders nodig Geef oon het begin von
een les, uitstopie, dog, week of zelfs ioor oon wot het eindpunt
ls, het doel. Zois er zicht op het geheel en het verbond. Dot
geeft rust en motiveert.

komsten en logische verbonden. Niet kopiëren,
moor creëren.

Tool en beeld ... ze hebben elkoor nodigl (Von

de Coolwiik, 20 l0). Visueel leren is voor ieder-
een, omdol het oonsluít bi1 ieders oorspronke-
lilke denken: het beelddenken.

Kons moken op een boek over bee ddenken?

Uitgeverii Lonnoo en

Kind in Beeld stellen

ieder drie exemploren

beschikboor von het

boek Ben ík tn beeld? en

Beelddenken, visueel

leren en werken.
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'' De literotuurliist
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. Coolwiik, M. von de l2O12l. Beelddenken, visueel
leren en werken. Houten: Lonnoo.

o www.stichtingbeelddenken.nl (Stichting Beelddenken)
. www.bdip.nl (Beelddenken in de proktiik)
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