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0 - 5 jaar is iedereen visueel

baby:  is 100% visueel 

kleuter: brein ontwikkelt voorkeur voor het leven en 40% erfelijk

v.a. 6 jaar overstap naar talig denken: 

- 2D symbolen: cijfers en letters 

- klank hoort bij tekens: p = puh

- volgorde en details:  p-oe-s    31-13

- automatiseren lesstof

- convergerend (vanuit kern)

- details en procedures

- structuur en tijdgebonden



Taaldenken is aangeleerd proces

- ouders
- (westerse) maatschappij
- onderwijs

Meeste kinderen schakelen over op het talige denken.
Er ontstaat een wisselwerking tussen taal en beeld, met 
voorkeur!

Sommigen blijven echter noodgedwongen visueel 
(dyslexie, concentratie, cognitie…) 



Beelddenken is zintuiglijk

en non-verbaal



Beelddenken is snel en associatief

32 beelden per sec.            2 woorden per sec.

Gesloten voor ruiters, vee, 

wagens, motorvoertuigen 

die niet sneller kunnen of 

mogen rijden dan 25 km/u 

en brommobielen alsmede 

fietsen, bromfietsen en 

gehandicaptenvoertuigen.



Beelddenken is ruimtelijk / 3D 

d  b  p  q  



Beelddenken is vanuit het geheel



Beelddenken is ongeordend

simultaan (gelijktijdig)

en niet gebonden aan 

tijd of structuren



Beelddenken is vanuit overeenkomsten

geen zicht op verschillen



Beelddenken Taaldenken
kijken luisteren

vanuit geheel vanuit de analyse (detail)

gelijktijdig/simultaan (chaos) op tijd en volgorde

overeenkomsten verschillen

inzicht en doorzicht reproduceren/stampen

logische verbanden logische conclusies

onbewust bewust

32 beelden p/s 2 woorden p/s



Beelddenkers hebben moeite met:

• verwoorden van (associatieve) gedachten

• seriële informatieverwerking: tijd en volgorde

• het sneller denken dan spreken (taal/beeld)

• abstractie (synoniemen, metaforen, 
beeldspraak)

• onzekerheid; onder niveau werken

• onzichtbaarheid van hun talenten

• structuur, planning, vaste procedures

• automatiseren



Beelddenkers en hun talenten:

• Snel overzien/aanvoelen situatie/sfeer/persoon
• Overzicht hebben, visionair
• Snel denken, associëren
• Originele, creatieve oplossingen
• Werken vanuit gehelen, kaders
• Logische verbanden zien
• Goed ruimtelijk inzicht



Taaldenkers en hun talenten:

- Procedures volgen
- Op volgorde werken
- Structuur
- Logische conclusies
- Taal, lezen, automatiseren
- Spreken in het openbaar
- Gedachten verwoorden



Beelddenker:
werkt vanuit geheel terug naar kern
Divergerend

Taaldenker:
werkt vanuit kern, opbouwend naar geheel
Convergerend



Samenwerken

• Beelddenker ziet:

(eind)doel, nut, samenhang

• Taaldenker ziet:

details, procedure, structuur



Algemene problemen op school

- Tekstbegrip (meso niveau)
- Spelling (woordbeeld/oriëntatie)
- Technisch lezen
- Automatiseren
- Concentratie
- Negatief zelfbeeld, faalangst
- Structuren, plannen (agenda)



• Uitgangspunten:

- leren / werken vanuit je eigen talenten

- gebruik maken van beide hersenhelften

- combineren van beeld en taal

- snellere route naar lange termijn geheugen: 
bijzonder maken

- multifunctioneel (zintuiglijk)



Kleurmethode

Tekstbegrip:

- optimaal de kern uit een tekst 

kunnen halen

- effectief kunnen samenvatten



Concept map
Structuur

Verbanden leggen

Overzicht

Beeld en taal

Leren 

Notuleren

Plannen



Praktijkvoorbeeld: tafels 



Marion van de Coolwijk / Wendy Lammers van Toorenburg

Met illustra es van Julie e de Wit

Ben ik in beeld?
 H ERKENNING VOOR BEELDDENKENDE KINDEREN,

HUN OUDERS EN LEERKRACHTEN

Meer informatie: 
Marloes Bastianen, IB-er Basisschool de Borne 
trainer: ‘leren leren’ - methode / signaleren beelddenken Wereldspel

marloes.bastianen@xpectprimair.nl

Of bezoek de website: www.lerenlerenmethode.nl   

Bedankt voor de belangstelling.


