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Eerste Hulp Bij Beelddenken 

Iemand zegt dat je kind wel eens een beelddenker 

zou kunnen zijn.  

Wat nu?  

 

 

 Ouders: Doe een eerste test HIER 

 Leerkracht: Herken de beelddenker in de klas 

 Lees wat het begrip zou kunnen inhouden 

 Herken je op eigenschappen bij jezelf? Dat kan. Het is erfelijk. 

 Ga op zoek naar welke coach of methode jij denkt dat bij jouw kind zou kunnen 

passen. De keuze is groot. Elk met een ander accent. Durf te luisteren naar je 

gevoel wat het beste is voor jullie. 

 Het is een talent, geen afwijking of ziekte. Er bestaan geen medicijnen voor.  

 Je kind leert anders. Niet beter of slechter, alleen anders.  

 Laat je niet van je sokken praten omdat de leerkracht zegt dat beelddenken 

helemaal niet bestaat. Wellicht resoneert de term; de visueel ingestelde leerling 

beter op school. 

 De oplossing ligt in het op een iets andere manier aanbieden van de lesstof, 

niet de lesstof zelf is het probleem. 

 Ga eens in gesprek met je kind. Ook al weet hij zelf niet van het bestaan van 

het begrip beelddenken, hij zal prima kunnen uitleggen hoe het er in zijn hoofd 

aan toe gaat.  

 Zoek het begrip eens op op bijvoorbeeld Pinterest, een schat aan visuele 

informatie. 

 Praat er over. Met ouders met hetzelfde geluk. Of in een community zoals 

bijvoorbeeld op facebook 

 Zoek een boek hierover; Leeslijst 

 Lees mijn blogs, ze gaan alleen maar over beelddenken 

 Kom naar een spreekuur of informatieavond in je regio. 

 Bel mij om eens je verhaal te doen of voor een intake 06 871 96 508 of zoek 

contact via de mail; maartens46@gmail.com 

 Kom naar mijn voorstelling over beelddenken op 16 juni 2017 
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