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Wat heb ik aan dit E boek? 

Dit E boek maakt een begin om je kind beter te leren kennen. 

Het geeft herkenning en erkenning van het talent dat je kind heeft maar misschien 

nog nooit gezien is. 

Het geeft een eerste inzicht bij het vaak gehoorde; Het zit er wel in maar het komt er 

niet uit. 

Het geeft handige titels en links om beter bekend te raken met je visueel ruimtelijke 

denker. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Wie is Maarten Smit? 
 

 

 

Jarenlang kwam ik bij gezinnen thuis aan de keukentafel. Meestal op de fiets. Ik wees 

jou en je kind de weg in het landschap in zijn hoofd. 

Een groot deel van de stroom beelddenkers die ik heb kunnen helpen in hun lagere 

schooltijd zitten lekker in hun vel in het voortgezet onderwijs. Omdat ze op tijd gezien 

en gehoord werden door mij, in hun eigen manier van leren, niet beter of slechter, 

alleen anders. 

Ik straal een zekere rust uit maar zal nooit helemaal volwassen worden. Dat 

resoneerde bij kinderen. Hij vond zijn gelijke. Mijn gedachtegoed rond 

beelddenken verspreid ik nu vanuit Kreta via mijn podcast Beelddenken.

https://beelddenker.com/maartensmit/


3 
 

De Tips 

Het begrip Beelddenken 

 

 
Als je kind een beelddenker is dan heeft hij geen probleem, dan heeft hij een talent. 

De omgeving heeft wellicht een probleem met zijn (leer)gedrag. Verdiep je in het 

onderwerp. Er is veel over te lezen. Begin bijvoorbeeld met de heldere boeken uit de 

serie Kanguru gidsjes van Scrivo Media of de survivalgidsen van uitgeverij Abimo, 

waardoor je het bos blijf zien. Lees het samen met je kind en heb het er over. Werkt 

zijn hoofd inderdaad zo als beschreven staat? 

Beelddenken is een hele snelle visuele en ruimtelijke manier van denken. Je kind is 

daardoor creatief en heel goed in het bedenken van ongebruikelijke oplossingen. Als 

plan A niet lukt heeft hij niet alleen plan B maar alle letters van het alfabet. Hij is dus 

een volhouder. Alleen, dat ziet niet iedereen. 

Omdat alles in beelden binnenkomt zijn de gevoelens ook intenser en komen 

ongefilterd binnen. Hij leeft en leert met al zijn zintuigen. Dat kan heftige reacties 

opleveren waardoor hij niet altijd begrepen wordt. 

Je kind heeft heel snel overzicht, vanuit het totaal, alsof hij kijkt vanuit een helikopter. 

Dat betekent aan de ene kant dat hij snel de problemen zal zien met de bijbehorende 

oplossingen maar aan de andere kant kan hij belangrijke details missen. 

Je kind kan thuis ander gedrag laten zien dan op school. Jij weet dat het er wel in zit 

maar op school komt het er niet uit. Met name bij tijdsdruk, toets stress en de CITO. Dat 

heeft ook met zijn talent te maken. Hij kijkt anders naar de vragen en gaat op slot bij 

een tempo-toets. Een op een, zonder tijdsdruk, zal hij andere resultaten laten zien. 

Voor hulp bij de entree toets kijk eens op; Cito in beeld. 

 

 

 
 

Testen 

Doe eens een test, ze zijn overal te vinden. Passen de eigenschappen bij je kind? 

Herken je wellicht ook vooral dingen bij jezelf? Zijn er meer mensen in je omgeving die 

zo in elkaar steken? Niet iedereen denkt in plaatjes, integendeel, de meeste mensen 

denken in woorden, in taal. 

https://www.kindertalenten.nl/cito-beeld/
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Opdrachten 

Geef in huis enkelvoudige eenduidige opdrachten. Je beelddenkende kind verwerkt 

jouw woorden onmiddellijk in plaatjes. Als je meerdere opdrachten geeft blijft hij bij de 

eerste opdracht hangen en zoekt daar beeld bij. Met een enkele duidelijke opdracht 

heb je meer kans dat hij gaat doen wat je vraagt. Check vervolgens of hij gezien heeft 

wat je hebt gezegd. 

 
 
Structuur 

Breng een eigen structuur aan in jullie dag met vaste ijkpunten. Ik noem het zelf altijd 

rituelen, dat klinkt prettiger. Wij zijn gesteld op onze vrijheid en zullen altijd proberen 

onder de regels uit te komen. En toch, we schreeuwen om structuur, veilige kaders 

waarbinnen we onze vleugels uit mogen slaan. Gedoseerde chaos noem ik dat altijd. 

Maak bijvoorbeeld samen je eigen weekplanner, met kleuren voor dagen, 

activiteiten, pictogrammen. Check wel even of de dagen van de week soms al een 

eigen kleur hebben in zijn hoofd. Kader de dag in op jullie eigen manier. Een 

avondritueel kan bijvoorbeeld zijn om samen het hoofd op te ruimen. 

 
 
Rust 

Plan vooral de rustmomenten. De beelden in zijn hoofd (ongeveer 32 per seconde) 

spelen zich voor een groot gedeelte in het onderbewuste af. Bij het minste of geringste 

kan er een beeld omhoog komen. Bovendien vertaalt hij voortdurend de wereld om 

hem heen naar beelden in zijn hoofd. Dat alles kan heel vermoeiend zijn. Elke 

beelddenker heeft zijn eigen manier om tot rust te komen. Waar de meesten baat bij 

hebben zijn lange wandelingen in de natuur, lekker in je eentje ravotten in de tuin of 

het park, onder een dekentje een paar uur naar filmpjes kijken, met een oortje in op 

de tablet naar muziek kijken en luisteren. Uitrusten in je hoofd door complexe 

legobouwwerken te maken, mandala’s te kleuren. Dagdromen, wat vaak 

veroordeeld  wordt  als  ‘je  vervelen’,  is  bij  ons  de  ultieme  ruststand  voor  het 

beelddenkende brein. 

 
 
Concentratie 

Je kunt zeggen dat je kind een andere bedrading heeft dan de meeste kinderen. Hij 

zal zich bijvoorbeeld pas kunnen concentreren als hij zich mag bewegen. Dat kan 

lastig zijn voor de omgeving en zeker voor de leerkracht die is ingesteld op stilzittende 

kinderen. Het is een gegeven. Wen er maar aan zou ik zeggen. Hij heeft geen 

concentratieprobleem;   de   leerkracht   wordt   afgeleid   door   zijn   manier   van 

concentreren. Als je dit weet kijk je anders naar zijn beweeglijkheid, ook het 

onsamenhangend vertellen met grootse gebaren hoort daar bij. Hij gebruikt al zijn 

zintuigen bij het leren, alleen luisteren en stilzitten horen daar niet bij. 
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Tijd 

Doordat je kind visueel ruimtelijk denk is er nauwelijks sprake van enig tijdsbesef. Wij 

leven vooral in het nu. Dat is een talent wat lastig kan zijn in deze drukke jachtige 

maatschappij waar alles om tijd lijkt te draaien. 

Er zijn visuele hulpmiddelen in de vorm van klokken waarmee je met een kleur laat zien 

hoe bijvoorbeeld de afgesproken 20 minuten wegtikken. Als je afspreekt dat je 

vandaag naar de winkel gaat om een nieuwe Spijkerbroek te kopen zal hij je net zo 

lang lastig vallen totdat hij weet wanneer jullie dat precies gaan doen. Wij willen iets 

en dan willen we het nu, of in elk geval exact weten wanneer. 

Door het ontbreken van tijdsbesef en het moeizaam lineair kunnen denken zal zijn 

verhaal allesbehalve chronologisch zijn. Je kunt hem helpen door te luisteren, zonder 

te onderbreken. Je zou eens kunnen proberen beeldende kernwoorden mee te 

schrijven terwijl hij zijn verhaal doet. Laat hem van de kernwoorden eenvoudige losse 

plaatjes tekenen en in chronologische volgorde leggen. Dat helpt hem zijn verhaal te 

stroomlijnen en brengt rust in zijn hoofd. 

 
 
School 

Op school is de lesstof niet het probleem maar de manier van aanbieden. Voor een 

visueel ruimtelijke denker is het auditieve, talige onderwijs soms lastig. Als je dat begrijpt 

kun je het aan de leerkracht uitleggen. Of je kiest ervoor dat door een professionele 

trainer te laten doen. 



6 
 

Handige samenvatting 

Boeken om mee te beginnen 

De survivalgids Beelddenken, Annick Beyers & Sandra Kleipas 

De gids over beelddenkende kids, Sandra Kleipas 

 

Diverse tests 

De 40 kenmerken 

Ikleeranders 

 

Geef eenduidige opdrachten en check of hij het begrepen heeft 

Breng structuur in het dagritme aan die bij jullie past (vaste rituelen) 

Zoek een professioneel talent dat bij je kind past om hem te helpen op zijn manier te 

gaan leren. 

 

 

 
 
 

En nu? 

Laat het even bezinken. Zoek dan eventueel een ervaren coach in de methode die 

het meeste bij je resoneert. 

Lees verder op mijn blog; beelddenker.com. 

Stuur gerust een mail met je verhaal en al je vragen; maartens46@gmail.com. 

Informeer hoe de leerkracht er tegenover staat. Als deze je met een diepe zucht wat 

glazig aankijken, laat het daar dan bij en vraag aan de coach contact te zoeken met 

school om professionele uitleg te geven. 

Praat er over met ouders die hetzelfde geluk hebben op fora, facebookgroepen en 

tijdens informatiebijeenkomsten of spreekuren in jouw regio. 

https://beelddenker.files.wordpress.com/2015/09/9200000064825346.jpg?w=155&h=241
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/c7/19/71/c7197106a6d30ec2e5543e66860f695e.jpg
https://beelddenker.com/test/
http://ikleeranders.nl/category/test-beelddenken/?gclid=CjwKEAiArvTFBRCLq5-7-MSJ0jMSJABHBvp0h98nDJvw_VjB2fhtYNU4JWlWk-DjykxSdnwwaxL5xRoCk63w_wcB
http://beelddenker.com/
mailto:maartens46@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/Beelddenker/

