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Coachingspraktijk De Lantaern 

Beter in Beelddenken 
 

Uitgever Coachingspraktijk De lantaern © 2018 

Web: www.coachingdelantaern.nl 

Email: mail@delantaern.info 

 

Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 

een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 

in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 

door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

 

http://www.coachingdelantaern.nl/
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Welkom! 

 

Over Beelddenken is al veel gezegd en geschreven. Het komt 

voor bij kinderen en volwassenen. Mede afhankelijk van een al 

dan niet aanwezige diagnose, zoals bijvoorbeeld Autisme, ADHD, 

Dyslexie enz. kan de mate van Beelddenken in verschillende 

gradaties aanwezig zijn.  

Ondanks deze verschillende gradaties, laten Beelddenkers veel 

overeenkomsten zien op het gebied van: 

• Motoriek & Beweging 

• Gedrag & Organiseren 

• Leren & Presteren 

Hoewel de accenten en gradaties zullen verschillen, hangt het één 

nauwlettend samen met het ander en beïnvloeden de drie 

gebieden elkaar continu. 

Zelf denk ik dat Beelddenken op zich geen oorzaak is van 

Motorische, Gedrags- en Leerproblemen, maar dat er andere 

redenen aan ten grondslag liggen, waarom ‘iemand een voorkeur 

voor beelddenken is blijven houden’ en niet, of niet voldoende de 

ontwikkeling naar begripsdenken heeft doorgemaakt.  

In deze uitgebreide reader vind je alle informatie over oorzaken 

en gevolgen, voor- en nadelen, maar ook en vooral wat je er aan 

kunt doen! Niet omdat Beelddenken niet zou deugen, maar juist 

om je kind te helpen zich beter te leren handhaven in onze 

(lineair ingestelde) maatschappij. 

 

 

Beelddenkers 

brengen verhalen 

tot leven! 
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Wat is Beelddenken?   
    - De Theorie - 

 

‘Wikibeeldia’ 

Beelddenken is een theorie die ervan uitgaat dat mensen 
kunnen denken in beelden. In de wetenschap is het Nederlandse 
woord 'beelddenken' niet bekend, maar wordt het 'visueel 
leersysteem' genoemd. Internationaal is dat 'visuospatial 
memory'. Hierover zijn vele onderzoeken en publicaties bekend. 

O.a. van Sternberg, Zhang, Silvermann, Murre.  
Sinds 2011 is Stichting Beelddenken Nederland bezig met we-
tenschappelijke onderbouwing van het fenomeen beelddenken en 
de validering van een non-verbaal onderzoeksinstrument. 

 

Beschrijving van de theorie 
 

Beelddenken plaatst zichzelf tegenover taaldenken of woord-
denken, een vorm van denken in taal. Andere gebruikte 
benamingen zijn: divergerend denken, visueel ingesteld zijn, 
analoog denken, ruimtelijk denken. Beelddenkers zijn volgens de 
theorie mensen van wie wordt verondersteld dat voornamelijk 

primair in beelden denken. Dat wil zeggen dat nieuwe informatie 
in beeld wordt opgeslagen en verwerkt. Dit zou gebeuren in de 

rechterhersenhelft. Beelddenkers zouden ‘empirisch’ ingesteld 
zijn. Dat wil zeggen dat zij hun kennis niet opdoen door luisteren 
en denken, maar door zien en ervaren. 

Begripsdenkers (woordelijk redenenrende denkers) maken 

volgens de theorie meer gebruik van het bewuste denken 
(bewuste gedachtengangen) en beelddenkers maken meer 
gebruik van intuïtief denken via het onbewuste. Het onbewuste 
verwerkt met veel grotere snelheid dan het bewuste denken. 
Beelden, gevoelens, bewegingen, verhoudingen en eerdere 
ervaringen kunnen dan achtereenvolgens door het hoofd flitsen 
(al of niet met woorden gepaard). 
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Veelal zijn het gedachtegangen die onderdeel zijn van een geheel 
en als zodanig de ‘beelden’ ondersteunen. (onderbouwing). 

Dat alles gebeurt binnen honderdsten van seconden (door het 
onbewuste). Doordat het bewuste minder wordt gebruikt, kan het 
onderbewuste ook eerder overbelast raken (overprikkeling). Er 
kan dan behoefte aan een rustmoment ontstaan, waarin vaak 
voor zich uit gestaard wordt en er achtereenvolgens allerlei 

waarnemingen tot het bewuste komen die worden verwerkt 
binnen het eigen denkbeeld (dagdromen). Beelddenken kan ook 
begrijpend denken (niet te verwarren met begripsdenken) 
genoemd worden, waarbij alle denkbeelden worden begrepen (‘zo 

is het’) of juist helemaal niet.       
 

De denkbeelden passen dan wél, of juist niet in het denkbeeld 
(perspectief) als geheel. Vanwege die begrijpende manier van 
denken kan iemand zeer stellig zijn of zelfs pedant. In een 
discussie tussen een woorddenker en een beelddenker treedt 
vaak onderling onbegrip op. Veelal is er bij beelddenken ook 
sprake van een fotografisch geheugen. Zo kunnen vanuit het 

niets 'antwoorden' (conclusies) opkomen op vragen waar al 
eerder over is nagedacht. Als zulke antwoorden zich spontaan 
aandienen zonder dat hij daar bewust naartoe heeft gewerkt, kan 
een beelddenker conclusiegericht reageren. 

Ook maakt het grote ‘ruimtelijk inzicht’ het mogelijk om al lopend 

(door straten), een ‘plattegrond’ voor zich te zien (van boven). 
Zelfs kunnen beelden twee- of driedimensionaal zijn, bijvoorbeeld 

de binnenkant van een woning, ook als ze nog gebouwd moeten 
worden. 

 

Wetenschap 
In maart 2016 is een onderzoek van start gegaan onder 

wetenschappelijke verantwoordelijkheid van prof. dr. K.P. (Kees)  

van den Bos van de RUG en dr. E.H. (Evelyn) Kroesbergen van de 
UU. 
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Waar komt Beelddenken vandaan? 
       - Geschiedenis - 
 

Maria J. Krabbe 

De term beelddenken kent in Nederland 
een lange geschiedenis. In de jaren ‘30 
en ‘40 ontdekt pedagoge / logopediste 
Maria J Krabbe taalmoeilijkheden bij 
‘overigens normaal begaaf-de en zelfs 
intelligente kinderen’ die leiden tot 
‘woordblindheid’. Kinderen met leer-

problemen, zoals dyslexie, stotteren en 
schrijfproblemen. Zij concludeert dat deze woordblindheid wordt 
veroorzaakt door een speciale manier van denken: beelddenken. 

Haar theorie is, dat het lezen van woorden bij deze mensen eerst 
in beelden omgezet worden. In 1950 richt zij het Instituut voor 
Beelddenken op. Het Instituut heeft onder meer als doelstelling 

om wetenschappelijk onderzoek naar beelddenken te bevorderen 
en daarnaast ‘bevordering van op beelddenken gericht onderwijs’. 
 

Nel Ojemann 

“In de jaren 60 was beelddenken een van de vele mogelijke 

theorieën met betrekking tot leerproblemen”, vertelt Pieter 

Wielinga. Wielinga is GZ-psycholoog, pedagoog, onderwijskun-
dige en voormalig voorzitter van de Maria J. Krabbe Stichting. 
“Het Instituut voor Onderwijskunde aan de Rijks Universiteit 
Groningen trok indertijd pedagoge Nel Ojemann aan. Zij herkent 
zich in het beelddenken, ontfermt zich over de nalatenschap van 
Krabbe en richt in 1985 de Ojemann Stichting op.” 
 

Bekendheid voor het werk van Krabbe en Ojemann 

Na verloop van tijd zoeken beide stichtingen toenadering tot 
elkaar en besluiten als één stichting verder te gaan: Stichting 
Beelddenken Nederland. De nieuwe stichting heeft als doelstelling 
het gedachtegoed van beide vrouwen te bewaken, bekendheid te 
geven aan het verschijnsel beelddenken en het stimuleren van 

onderzoek naar beelddenken. 

http://www.stichtingbeelddenken.nl/organisatie/nel-ojeman/
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Kenmerken van een Beeldenker op rij 

 

Zonder te pretenderen volledig te zijn, staat hieronder een 

overzicht van zoveel mogelijk voorkomende kenmerken van 

beelddenkers. Onderstaande kenmerken gelden natuurlijk niet 

àllemaal voor àlle kinderen. Maar waarschijnlijk zijn er in meer of 

mindere mate wel veel herkenningspunten 

• Vertonen veelal druk gedrag, erg aanwezig, de aandacht 
vragend; 

• Zijn soms niet vooruit te branden en maken een 
trage/afwezige indruk; 

• Praten met gebruikmaking van veel gebaren en bewegingen en 
struikelen vaak over hun woorden; 

• Zijn creatief in het bedenken van oplossingen; 
• Weten vaak snel het antwoord op een vraag, maar kunnen 

vervolgens niet uitleggen hoe ze daaraan gekomen zijn; 
• Hebben moeite om teveel instructies tegelijk op te volgen 
• Zijn snel afgeleid en ongeconcentreerd; 

• Zijn goed in het bedenken van/en de leiding nemen bij 
spelletjes (soms bij het bazige af); 

• Leveren wisselende schoolprestaties; 
• Hebben de neiging om snel tevreden te zijn met eigen 

prestaties. Ze zijn ervan overtuigd, dat het werk goed is, 
terwijl de werkelijkheid anders is; 

• Zijn onvermogend om het eigen handelen kritisch te bekijken; 
• Zijn vaak te gehaast/te slordig met het maken van huiswerk 

om er maar zo snel mogelijk van af te zijn; 
• Treden resoluut/boos/verontwaardigd op, om onzekerheid 

en/of verdriet of teleurstelling te verbergen; 
• Luisteren slecht. Beelddenkers horen niet altijd wat er gezegd 

wordt. Ze krijgen nog al eens de vraag of ‘ze soms doof zijn’. 

Een enkel woord kan echter een stroom van beelden en 
associaties oproepen, waarop ze dan verder dromen. Veel 
informatie gaat intussen verloren; 

• Vatten vaak letterlijk op wat er tegen hen gezegd wordt, 
letterlijk nemen van spreekwoorden e.d.; 

• Hebben moeite met lezen (radend lezen) en/of spelling 
(fonetisch schrijven); 

 



 
10 

 

• Draaien letters en getallen om; 
• Verwarren links en rechts; 
• Hebben moeite met rekenen, blijven lang op hun vingers 

tellen; 
• Hebben moeite met het automatiseren van tafels en sommen 

over de tien; 
• Hebben een slecht tijdsbesef en moeite met klok (leren) 

kijken; 
• Hebben meestal een goed lange termijn geheugen (“dat je dat 

nog weet!”), maar een slecht werkgeheugen (“wat zei ik nu net 
tegen je!”); 

• Zijn vaak rommelig, chaotisch en vergeetachtig; 
• Laten spullen slingeren, raken het kwijt of het gaat kapot; 
• Hebben moeite om zich aan afspraken en regels te houden 

(“waarom moet dat?!”) 
• Hebben sterke eigen wil, neiging tot zin doordrijven; 
• Vaak moeite met (onderdelen van) gym; (Grove Motoriek) 
• Vaak moeite met schrijven (slordig, door de lijnen heen) en 

vreemde pengreep; (Fijne Motoriek) 
• Zijn vaak linkshandig; 

• Zijn laatbloeiers, komen jong over in gedrag en 
verantwoordelijkheid nemen en blijven op school vaak achter 
in ontwikkeling en schoolprestaties; 

• Zijn snel vermoeid/overprikkeld; 

• Trekken vaak de aandacht met clownesk/druk gedrag; 
• Zijn nieuwsgierig, zijn overal als de kippen bij als er wat aan 

de hand is; 

• Kunnen moeilijk stoppen met een activiteit of met het vertonen 
van bepaald gedrag en blijven lang na mokken; 

 
 
 

Herken je het Profiel 

van een Beelddenker? 
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Verschillen tussen Beeld- en Begripsdenkers 

Visueel Ruimtelijk Auditief Volgorderlijk 

-Denkt primair in beelden -Denkt primair in woorden 

-Is visueel sterk -Is auditief sterk 

-Kan goed met ruimte omgaan -Kan goed met tijd omgaan 

-Leert vanuit overzicht -Leert stapje voor stapje 

-Begrijpt het meteen of (nog) 
niet 

-Leert met vallen en opstaan 

-Begrijpt complexe concepten 
makkelijk, heeft moeite met 

eenvoudige taken 

-Presteert goed als 
moeilijkheidsgraad geleidelijk 

wordt verhoogd 

-Is goed in synthese, 
samenvoegen, verbanden 
leggen 

-Is een analytische denker 

-Werkt vanuit het grote beeld, 
kan details over het hoofd zien 

-Werkt vanuit onderdelen 
naar het geheel. Schenkt 
aandacht aan details 

-Kan goed kaart lezen 
-Volgt mondelinge instructies 
goed op 

-Is beter in wiskundig redeneren 
dan in cijferen 

-Kan goed rekenen 

-Leert hele woorden gemakkelijk 
-Kan klanken gemakkelijk 
onthouden 

-Moet woorden visualiseren 
alvorens ze te kunnen spellen 

-Kan woorden spellend 
uitspreken 

-Geeft de voorkeur aan 
toetsenborden om te schrijven 

-Kan snel en netjes schrijven 

-Ordent en organiseert op 
geheel eigen wijze 

-Is goed georganiseerd 

-Vindt intuïtief de juiste 

oplossing 

-Kan stappen in het werk 

makkelijk verduidelijken 
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-Leert het beste door verbanden 
te zien 

-Kan goed uit het hoofd leren, 
stampen 

-Goed visueel lange termijn 
geheugen 

-Goed auditief korte termijn 
geheugen 

-Leert concepten voor de 
eeuwigheid, haakt af bij 

stampwerk en herhaling 

-Heeft soms herhaling nodig 
om het geleerde te blijven 

onthouden 

-Ontwikkeld eigen methoden om 
problemen op te lossen 

-Leert goed via instructie 

-Is erg gevoelig voor de houding 
van de leraar 

-Leert onafhankelijk van 
emotionele reacties 

-Bedenkt bijzondere oplossingen 
van problemen 

-Voelt zich goed bij één juist 
antwoord 

-Ontwikkelt zich asynchroon 
(onevenwichtig) 

-Ontwikkelt zich redelijk 
evenwichtig 

-Kan erg onregelmatige cijfers 

halen 
-Haalt in de regel hoge cijfers 

-Geniet van meetkunde en 
natuurkunde 

-Geniet van algebra en 
scheikunde 

-Leert de talen op locatie door 
onderdompeling 

-Leert de talen in de klas/les 
door onderwijs 

-Is creatief, ambachtelijk, 
technologisch emotioneel of 
spiritueel begaafd 

-Is academisch getalenteerd 

-Moeite met taken afmaken; 
doet meerdere projecten tegelijk 

-Doet 1 ding/project tegelijk 
en maakt dat eerst af 

-Legt de lat vaak onrealistisch 

hoog, waardoor de kans op falen 
en een laag zelfbeeld groter is 

-Plaatst de lat realistischer en  

schat de kans van slagen 
beter in 

-Is een laatbloeier -Is een vroegbloeier 
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            Wie hebben het? 

 

Beelddenken kan zowel bij kinderen als bij volwassenen 

voorkomen. Het is voor 40% procent erfelijk, dus als u de 

genoemde kenmerken even verderop in de reader, in uw kind 

herkent, is het heel goed mogelijk dat u het wellicht bij uzelf 

en/of bij uw partner ook herkent. Verder komt het voor bij 

kinderen met of zonder bepaalde diagnose en in alle lagen van de 

bevolking. 
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    Wanneer merk je het?    
      - De Praktijk - 
 

Het begrip Beelddenken is vooral bekend geworden in relatie tot 

leerproblemen. Dat komt omdat dat in de jeugd van het kind het 

meest aan de orde van de dag is. Het beperkt zich echter niet 

alleen tot leerproblemen; het profiel van een Beelddenker strekt 

zich uit over een drietal gebieden. Naast het Leren, zijn dit ook 

het Gedrag en de Motoriek. Ervaring en studies laten zien, dat 

Beelddenkers op deze drie gebieden veel overeenkomsten laten 

zien en dat deze gebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn en in wisselwerking met elkaar staan. Laten we de drie 

gebieden eens nader beschouwen. 

 

Cognitieve ontwikkeling (Leren) 

 

Ieder mens wordt als beelddenker geboren. 

Immers de taal moet nog geleerd worden.  

 

 

Als de peuter leert spreken, ontstaat er 

taalbegrip. Klanken krijgen betekenis en met 

die klanken kun je jezelf “verstaanbaar” 

maken. Het denken in beelden wordt steeds 

meer overgenomen door het denken in 

taal/woorden en wordt het beelddenken 

procentueel gezien kleiner.  

 

Beelddenkers blijven echter een voorkeur houden voor de 

beelden boven de taal. Hun visuele vermogen (kijken) is sterker 

dan het auditieve vermogen (luisteren).  
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Verder zijn beelddenkers over het algemeen wat later met goed 

leren praten en lopen en slaan ze vaak het kruipen op handen en 

knieën over. Ze gaan gelijk van tijgeren naar lopen, zonder 

daadwerkelijk te hebben gekropen, of hebben als tussenfase het 

voortbewegen over de vloer op hun zitvlak en schuiven daarmee 

steeds een stukje op. Het Komt vaak voor de ze op blote voetjes 

willen lopen (steeds uittrekken van slofjes en sokken) en/of op 

hun tenen, in plaats van op de hak om vervolgens de voet netjes 

af te wikkelen.  

 

Basisschool 

In groep 1 en 2 valt het nog niet zo op. Veel kinderen hebben dan 

nog de volledige voorkeur voor beeldenken. Gaandeweg kun je 

echter aan het gedrag al wel wat verschillen merken. Het zijn de 

extra drukke, of juist de heel stille kinderen. Het zijn de kinderen 

met een ongewone pengreep en vaak ook de linkshandige 

kinderen. 

In groep 3 zet het drukke en/of stille gedrag zich door en begint 

het meer en meer op te vallen. Met het beginnend leren lezen, 

blijven ze soms hangen in hakken en plakken, of komt het lezen 

als zodanig wel op gang maar ontstaat het radend lezen, het 

overslaan van woorden of soms zelfs hele zinnen, of struikelt het 

kind over zijn eigen snelheid. Ook met rekenen ontstaan de 

eerste moeilijkheden: er blijft op de vingers gerekend worden en 

het automatiseren van sommetjes komt niet of nauwelijks op 

gang. 

In groep 4 zet dit zich voort in het moeizaam aanleren van de 

tafels en het maar niet kunnen onthouden daarvan (beklijven). 

Het handschrift is vaak slordig; er wordt door de lijnen heen 

geschreven, de letters zijn niet even groot en er wordt veel in 

geknoeid/getekend. En waar je eerst nog dacht: “het komt wel”,  

beginnen er nu barstjes in dat vertrouwen te komen en wordt het 

allemaal wat zorgwekkender. Er wordt wellicht gesproken over 

extra ondersteuning, Remedial Teaching, of wat je er thuis 

allemaal aan kunt doen.  
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De problemen beginnen steeds meer op te vallen. De leerling 

maakt vaak lange tijd een overmaat aan fouten bij volgorde van 

letters, zinnen en cijfers. En automatiseringsprocessen, zoals 

tellen, sommen tot 10, tafels en topografie verlopen moeizaam. 

Het herhalen van leerstof, extra uitleggen e.d. helpen weinig. 

De LEERPROBLEMEN zijn inmiddels een feit geworden, want op 

de basisschool wordt er door de leerkracht veel nadruk gelegd op 

volgorde en details en dat zijn nu net de zaken waar 

beelddenkers (wat) moeite mee hebben. 

Beelddenkers gaan voor de inhoud en niet voor de juiste vorm. 

Ze komen daardoor wat slordig over, maar weten heel goed waar 

een tekst globaal over gaat. Details onderscheiden is vaak hun 

moeilijkste kant. 

Beelddenkers kijken meer naar overeenkomsten. (Wat weet ik al? 

Wat had ik ook al weer net zo gedaan?). In plaats van naar 

verschillen. Ze hebben een grote vrijheidszin en een brede 

belangstelling, hebben een goed geheugen voor gebeurtenissen 

en belevenissen, terwijl het korte termijn geheugen 

(werkgeheugen) vaak minder goed werkt en zijn sociaal zeer 

bewogen. 

Omdat beelddenkers in beelden denken en niet in taal, hebben ze 

moeite met de “vertaling” naar de juiste woorden. Vaak hoor je 

ze dan ook praten in termen als: dinges, danges, eh eh, je weet 

wel! In hun hoofd zien ze het beeld, het plaatje, maar het 

bijpassende woord kunnen ze zo snel niet vinden. Ditzelfde zou 

kunnen gelden voor getallen. Een beelddenker ziet bij het woord 

stoel de stoel in gedachten voor zich. Of de stoel nu 

achterstevoren of op zijn kop staat: het blijft een stoel. Als ze de 

letters en hun klanken gaan leren, geeft dit problemen. Immers: 

een b is andersom opeens een d, en op zijn kop zelfs een p, maar 

voor een beelddenker blijft het een b. 

Gedurende hun hele schooltijd, ook op de basisschool, hebben 
beelddenkers het idee dat ze zeeën van tijd hebben, meer zelfs 
dan ze in werkelijkheid hebben. Tijd zegt hen niet veel! Ze 
vergeten afspraken, hebben geen interesse in klokkijken en 

komen tijd tekort. 
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Door hun haast zijn beelddenkers vaak slordig. Ze reageren te 
snel bij het eerste het beste woord en luisteren niet meer verder. 
Ze denken het wel te weten! Omdat ze de oplossingen voor 
vraagstukken / problemen al in hun hoofd 'zien', zijn ze geneigd 
te denken dat ze hun huiswerk wel weten, terwijl de leerstof nog 
niet verankerd is. Omdat beelddenkers in hun gedachten allerlei 
sprongen maken, komen ze soms wat chaotisch over en zijn ze 

gebaat met korte, duidelijke opdrachten/ afspraken. 
 

Voortgezet Onderwijs 

Beelddenkers ondervinden ook in de eerste jaren van het 

voortgezet onderwijs vaak problemen met het leren van de 

nieuwe talen. Voorkomen moet echter worden dat in die eerste 
jaren van het Voortgezet Onderwijs, de leerling afstroomt of blijft 
zitten.  

 

Motorische ontwikkeling (Bewegen) 

RELATIE MOTORISCHE EN COGNITIEVE ONTWIKKELING 

In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken zijn gedaan 
naar de invloed van bewegen op de ontwikkeling van kinderen. 
Zimmer (1981) onderzoekt de relatie tussen (extra) 
bewegingsonderwijs en de cognitieve ontwikkeling bij kinderen 

tussen 3 en 6 jaar. In dit onderzoek valt te lezen dat 

kinderen na een periode van 11 maanden met extra 
bewegingsonderwijs naast beter bewegen ook 
betere leerprestaties leveren. Het stimuleren van de 

motorische ontwikkeling leidt volgens dit onderzoek tot 
prestatieverbetering op cognitief niveau. In een ander onderzoek 

van Diem, Lehr, Olbrich en Undeutsch (1980) wordt ook 
aangetoond dat extra bewegen effect heeft op het verbeteren van 

de cognitieve ontwikkeling van kinderen. In dit onderzoek komt 
ook naar voren dat bewegen een positieve invloed heeft op het 
gebied van de sociale ontwikkeling en 
persoonlijkheidsontwikkeling.  
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Uit bovenstaande onderzoeken komt naar voren dat goed 
bewegen van invloed is op een positieve verandering in de 
cognitieve-, sociale- en persoonlijkheidsontwikkeling. De 
motorische vaardigheid beïnvloedt het bewegingsgedrag van 
kinderen, wat dus direct effect kan hebben op de andere 
ontwikkelingsgebieden. Daarom is het belangrijk om kinderen 
met problemen en/of een achterstand in de motorische 

ontwikkeling te helpen. 
Het oriënteren in de ruimte is nl. vaak blijvend lastig; motorische 

vaardigheden als fietsen, zwemmen, balspelen, touwtje springen 

(grove motoriek) en schrijven (fijne motoriek) zijn moeilijk te 

leren. Het zijn de zogenoemde brokkenpiloten; struikelen, tegen 

een deurpost aanlopen, een beker drinken omver, zijn aan de 

orde van de dag. Ook gaat er nogal eens iets kapot, doordat er  

te ruw mee omgesprongen wordt. 

 

Organisatorische ontwikkeling (Gedrag) 

 

Gedragsproblemen 

Beelddenkers zijn snel afgeleid, want net als ze ergens mee bezig 

zijn, zien ze al weer iets nieuws om te doen. Dat laatste is wel 

eens lastig voor ouders. De opdracht; “doe je jas uit, ruim je tas 

op en kom naar de keuken om wat te drinken”, is onmogelijk 

voor een beelddenker. Terwijl hij naar de opdracht luistert, ziet 

hij het beeld van de jas aan de kapstok, de tas in de kast en het 

glas drinken in de keuken voor zich. Op het moment dat hij zijn 

jas uittrekt, denkt hij alles al gedaan te hebben en gaat rustig 

met zijn lego spelen. De andere opdrachten lijken vergeten. De 

ouders van beelddenkertjes zijn wel eens radeloos. “Waarom 

luister je nou nooit!” is een veel gehoorde wanhoopskreet. Maar 

het is geen onwil, maar onmacht! Een simpele oplossing is om de 

opdrachten mondeling te laten herhalen. Het uitspreken van wat 

je moet doen helpt een beelddenker om beter te onthouden. 
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Thuis. 

Help het kind met het aanbrengen van een systeem in de 
dagelijkse gang van zaken. (Methode De Klokwijzer). 
Allereerst in praktische zaken zoal het opruimen van de eigen 
kamer en het inrichten van het bureau. Doe dit geregeld. Als alles 
geheel op eigen kracht moet, wordt het een chaos en blijft het 

een chaos. Het is een samen doen. Keer op keer samen de 
ordening aanbrengen in de enorme hoeveelheid informatie die de 
beelddenker al “kijkend”in zich opneemt. Het helpen met 
opruimen is essentieel. Alleen opruimen is moeilijk omdat het 
kind al bij de eerste handeling aan iets anders denkt, wat ook 

gedaan kan worden. Als het opruimen inslijpt in het dagpatroon 
kan het ook zonder mopperen. Wat voor opruimen geldt, is ook 

van toepassing op meerdere aspecten. 
 
Regelmaat bevorderen in de gang van zaken in het gezin. Een 
herkenbaar patroon in de dag aanbrengen. Maaltijden en 
gebeurtenissen verlopen op een manier, dat ook de beelddenker 
geleidelijk leert waaraan hij zich heeft te houden en wat er van 

hem verwacht wordt. Elke verandering levert vragen en discussie 
op. De beelddenker heeft het moeilijk met patroonwisselingen. 
Buitenschoolse activiteiten moeten binnen deze regelmaat 
gepland worden. Een weekindeling niet ineens veranderen. Ook 
het weekend kan veel verwarring geven. Het laat naar bed gaan, 

de uitstapjes en de ongeregelde maaltijden geven de beelddenker 
volop de gelegenheid om de dingen die moeten gebeuren niet 

meer te zien. Bij een vast patroon van eten-werken-vrijetijd-
slapen weet hij wat er verwacht wordt en wordt extra discussie 
vermeden. Een opening houden in het gezin waarin het-eigen-
kunnen bevestigd wordt. Thuis is er veiligheid. Vooruitgang wordt 
thuis beloond en ideeën worden er gewaardeerd 

Bij het ouder worden merk je meer en meer dat het kind zich 

vaak moeilijk kan concentreren, behalve als het om computeren 

of spelletjes op de mobiel gaat. Het visuele karakter hiervan zorgt 

niet zelden voor een hyperfocus; ze zijn er dan niet achter weg te 

krijgen. Heel anders is dat als je ze een taakje of opdracht geeft. 

Hoewel ze “ja” als antwoord geven, wordt de opdracht meestal 

niet, of niet gelijk uitgevoerd.  
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Het zijn de kinderen waarbij je eerst tot drie moet tellen en met 

regelmaat moet controleren of ze nu gedaan hebben wat je ze 

vroeg. 

Beelddenkers laten ook vaak druk gedrag zien (of juist heel stil 

en teruggetrokken gedrag), kletsen aan één 

stuk door en vragen daarmee veel aandacht, 

praten vaak voor hun beurt en hebben moeite 

met opruimen (hun kamer) en met het 

beginnen aan een taak (huiswerk). Niet alleen 

stellen ze het uit om eraan te beginnen, vaak 

ook zijn ze het kwijt, en weten niet wat ze 

precies moeten doen, enz. Allemaal omdat ze 

niet voldoende bij machte zijn om te kunnen 

plannen en organiseren. Ze weten eenvoudig 

niet waar ze moeten beginnen en zien door 

de bomen het bos niet meer.  

 

Beelddenkers halen regelmatig fantasie en werkelijkheid door 

elkaar. In hun hoofd zijn situaties vaak anders gegaan dan in de 

werkelijkheid, waardoor het lijkt alsof ze regelmatig liegen of de 

waarheid verdraaien of achterhouden. Ze zijn erg gevoelig en bij 

ruzie/conflicten slaan ze vaak dicht, of worden juist ontzettend 

boos, tot aan driftig en/of agressief aan toe. Ze zeggen vaak niet 

meer te weten hoe iets is gegaan, of het is anders dan eventuele 

getuigen zeggen. Vaak ligt in hun ogen de schuld bij de ander.  

 

Over het algemeen hebben beelddenkers een scherp gevoel voor 

humor, hoewel grapjes die een ander met hen uithaalt, meestal 

te persoonlijk of te letterlijk opgevat worden. Ze staan vaak wat 

alleen tussen broertjes / zusjes en andere kinderen en voelen 

zich daardoor snel buitengesloten. Ze zijn meestal erg creatief, 

denken out of the box en hangen graag de clown uit (vooral op 

een verjaardagsfeestje). Bouwmaterialen, zoals lego en blokken 

zijn favoriet. Verder kunnen ze erg koppig zijn als ze bijvoorbeeld 

met spelen moeten stoppen en geroepen worden voor het eten, 

of naar bed moeten. (Switchen van taken). Niet zelden eindigt dit 

in boosheid of zelfs een driftbui.  
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Diagnoses 

Zo ontstaat in de loop van de basisschool de Beelddenker. Het 

moment waarop ouders vaak hulp in gaan roepen. Soms met 

extra remedial teaching, soms door middel van het laten 

diagnostiseren van de problemen. En hoewel er ook ouders zijn, 

die hun kind niet in een hokje geplaatst willen zien, zijn er ook 

veel kinderen die wel een diagnose krijgen.  

Er zijn volgens de theorie veel Beelddenkers onder mensen 

met Autisme, het syndroom van Asperger, PDD-NOSS en ADHD. 

Maar ook onder dyslectici, hoogbegaafdheid en andere diagnoses 

komen veel Beelddenkers voor. Zij zouden een samenwerking 

van het snelle beelddenken en de (vaak overprikkelde) 

zintuigen hebben, waardoor ze bijvoorbeeld méér waarnemen. 

Een beelddenker zou méér beelden per seconde zien (ongeveer 

32), wat niet lukt met 'het bewuste waarnemen', maar alleen 

door middel van het 'onderbewustzijn'.  
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In het kader van deze reader voert het te ver om allerlei 

diagnoses uitgebreid aan de orde te laten komen. Feit is echter 

dat veel kinderen met welke diagnose dan ook, kampen met 

leerproblemen en veelal beelddenker zijn. Hoewel afhankelijk van 

de diagnose, de accenten kunnen verschillen, zijn er veel 

kinderen met een voorkeur voor de visuele leerstijl. Uiteraard 

vind je die verschillen dan ook weer terug op het gebied van 

leerproblemen; de één ondervindt meer problemen met rekenen, 

de ander meer met lezen en/of spelling. Echter ook onder 

kinderen en volwassenen die geen diagnose hebben, kan 

beelddenken in meer of mindere mate voorkomen. 

Zonder iemand te willen kwetsen of tekort te willen doen, geeft 

het onderstaande lied op humoristische wijze in vogelvlucht weer, 

wat de essentie van bepaalde diagnoses is/kan zijn. 

 

Ieder zingt zijn eigen.... 
(op de wijs van 3 x 3 = 9) 

 

Dyscalculie-lied 

3 maal 3 is... ehhhhh... 6? 

...7? ...33? ...9? ...12? 

Ieder zingt z'n eigen lied 

Als ik dit niet tellen kan  

Dan zing ik lekker niet! 

 

 

Dyslexi-lied 

Dire maal dire si ngeen 

Ieedr zgnit z'n egein leid  

deir mala dier is neeng 

Ki sanp dti leidej neit! 

 

Klassiek Autisme-lied 

Drie maal drie is negen 

Ik zing hier mijn eigen lied 

Zing ik dan door alles heen 

Dan merk ik dat toch niet! 
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ODD-lied 

Drie maal drie is zeven 

Ik vind dit een heel stom lied 

Als je wilt dat ik dit zing 

Dan zing ik het dus niet! 

 

ADHD-lied 

DRIE MAAL DRIE IS NEEEEEEGEEEEEEN!!! 

IEDER SCHREEUWT Z'N EIGEN LIED!!! 

IK ZING DIT LIED WEL HONDERD KEER!!! 

WANT STOPPEN KAN IK NIET!!! 

 

ADD-lied 

Drie maal dr... hé, een vogel! 

Zingen? ...o ja. Drie maal drie is negen 

Ieder... mooi weer buiten zeg! 

Wat? O ja. Ieder zingt z'n eigen lied 

Drie maal... ehhhh... Wat deed ik hier ook al weer? 

 

Asperger-lied 

312 maal 3754 is 1171248 

Ik maak wel mijn eigen lied 

Want ik ben wel heel erg slim 

Maar mensen snap ik niet 

 

Gilles de la Tourette-lied 

Drie maal drie is negen 

Ieder *tic* ieder zingt z'n eigen *tic* eigen 

*tic* eigen lied 

Als ik nu maar heel snel zing 

Dan scheld ik misschien @#$%@#$$ niet 

Oeps... Te laat *tic* laat *tic* laat... 
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Waarom zijn Beelddenkers blijven 

    ‘hangen’ in Beelddenken? 
     - De Oorza(a)k(en) - 

 

Hersenen 

Hoe kan het dat een beelddenker is blijven steken in het houden 

van een voorkeur voor de rechterhersenhelft en heeft hij niet, of 

niet volledig de ontwikkeling naar Begripsdenker doorgemaakt? 

Waarom werken hun hersenhelften niet goed samen? Hiervoor 

kijken we eerst eens hoe de hersenen werken en waar de linker- 

en de rechterhersenhelft voor staan. 

Hoe werken je hersenen. Bekijk onderstaand filmpje door op de 

link te gaan staan. Houdt de Controltoets ingedrukt en klik 

tegelijkertijd op de link. 

Het filmpje laat in het kort zien wat de hersenen allemaal doen en 

hoe ze samenwerken. 

 

           Ctrl + KLIK om te openen 

http://www.schooltv.nl/video/hoe-werken-je-

hersenen-heel-veel-tegelijk/ 

http://www.schooltv.nl/video/hoe-werken-je-hersenen-heel-veel-tegelijk/
http://www.schooltv.nl/video/hoe-werken-je-hersenen-heel-veel-tegelijk/
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Eigenschappen van de linker hersenhelft 

• Verbaal: beschrijven, definiëren, d.m.v. woorden aanduiden. 
• Analytisch: waarnemingen stap voor stap en deel voor deel 

uitpluizen. 

• Symbolisch: weergave d.m.v. symbolen. 

• Abstract: gebruikt een geselecteerd deeltje om het waargenomen 

geheel weer te geven. 

• Tijdgebonden: stapsgewijs, het een na het ander, alles heeft zijn 

tijdstip. 

• Rationeel: verstandelijk concluderend op grond van feitelijkheden 

(dit en dit, dus dat). 

 

 

           TEST JEZELF 

   Ctrl + KLIK om te openen 

http://www.schooltv.nl/video/hoe-werken-

je-hersenen-heel-veel-tegelijk/ 

http://www.schooltv.nl/video/hoe-werken-je-hersenen-heel-veel-tegelijk/
http://www.schooltv.nl/video/hoe-werken-je-hersenen-heel-veel-tegelijk/
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• Digitaal: rekenkundig gebruik van getallen. 
• Logisch: het een volgt onvermijdelijk uit het ander. 

• Lineair: het ander volgt rechtstreeks op het een, wat vaak leidt 

tot convergente conclusies. 

• Rechtshandig, aansturend, hoekig; 1, 4, 7, modernistisch, 

gemakkelijk te bevatten, correct, krachtig, polderlandschap, 
stratenplan, Bauhaus, piramide, toren, zakelijk, mannelijk, 

nuchter. 

 

Eigenschappen van de rechter hersenhelft 

• Non-verbaal: besef van dingen, uitermate geringe correctie met 

woorden. 

• Synthetisch: waarnemingen worden tot een geheel 

samengevoegd. 

• Concreet: refereert aan de dingen in de toestand zoals ze op dat 

moment zijn. 
• Analoog: ontdekt overeenstemmingen en begrijpt figuurlijke 

correlaties. 

• Los van tijd: zonder gevoel van tijd. 
• Non-rationeel: behoeft geen rationele of feiten-basis, is bereid 

om van een beslissing of oordeel af te zien.  

• Ruimtelijk: ziet waar dingen betrekking hebben met andere 

dingen en hoe delen zich tot een geheel samenvoegen. 

• Intuïtief: vult leemten op door plotselinge inzichten, vaak 

gebaseerd op onvolledige patronen, systemen, modellen, 

gevoelens of imaginaties. 

• Holistisch: ziet iets ineens als een geheel, neemt volledige 

patronen en structuren waar, wat vaak leidt tot divergente 

conclusies. 
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De samenwerking tussen beide hersenhelften verloopt via een 

heel divers aantal verbindingen. Bij een dominantie voor één van 

beide hersenhelften, zijn er te weinig verbindingen om de 

samenwerking soepel te laten verlopen. Dit resulteert in 

leerproblemen, motorische problemen en gedragsproblemen, 

zoals we hierboven hebben gezien.  

 

Hoe dit kan ligt voor een groot deel gelegen in het feit dat de 

Primaire Reflexen niet goed afgeremd zijn.  

 

Er wordt steeds meer bekend dat ongeremde Primaire Reflexen 

een enorme impact hebben op iemands leven, in nadelige zin. 

Gelukkig is er ook veel aan te doen en te herstellen. Zowel voor 

het afremmen en onderdrukken van de Primaire reflexen, als 

voor het tot stand brengen van meer en nieuwe verbindingen 

tussen beide hersenhelften.  

En nog wel makkelijker dan je denkt! (Zie Werkwijze en Tips) 
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Primaire Reflexen 

 

Primaire Reflexen (ook wel primitieve reflexen genoemd), zijn de 

allereerste, automatische bewegingen die een baby maakt, 

zolang hij zijn bewegingen nog niet kan sturen met zijn wil.  

Naarmate de baby groeit en meer controle krijgt over zijn 

bewegingen en de invloed van zijn wil, horen deze primaire 

reflexen af te nemen om tenslotte helemaal te verdwijnen. 

Wanneer deze reflexen niet volledig oplossen, spreken we van 

ongeremde Primaire Reflexen.  

 

Deze restanten beïnvloeden de verwerving van 

vaardigheden (school), omdat ze vanuit de hersenen altijd 

automatisch voorrang krijgen op welke aangeleerde 

vaardigheid dan ook!!!  

 

Wanneer er dus (restanten van de) Primaire Reflexen storen, 

terwijl iemand bezig is in zijn brein visuele of andere prikkels te 

verwerken, komen deze prikkels slechts gedeeltelijk, of helemaal 

niet op de plaats van bestemming in het brein, met als gevolg dat 

het brein er niet goed op kan reageren.  

Omdat het lichaam van binnen uit een primaire reactie op 

een situatie (prikkel) vertoont, zal het kind ten koste van 

zeer veel energie, wellicht van buiten af hebben geleerd 

welke bewegingen hij wel of niet moet maken. Van buiten 

geleerd, omdat hij door middel van zijn zintuiglijke 

waarnemingen van de buitenwereld, vooral met behulp 

van zijn ogen, de dingen die hij ziet, gaat nabootsen. Hij is 

zich er niet bewust dat er iets niet klopt, want hij weet 

niet beter. Dit vergt bovenmatige inspanning en bovendien 

zal dit nabootsen niet geheel naar volle tevredenheid zijn 

en voor de volle 100% lukken. Ondertussen is zijn lichaam 

de hele tijd bezig te compenseren.  

Ook dit kost energie.  
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Het hangt van de sterkte van zijn gestel en van de 

omstandigheden af wanneer het lichaam instort. Wanneer het 

kind volwassen is geworden en op de een of andere manier het 

maatschappelijk gered heeft, kan zijn lichaam plotseling 

instorten.  

De volwassene lijdt “opeens” aan de een of andere 

onverklaarbare aandoening, zoals b.v.  

• een nauwelijks werkende schildklier; 

• ‘uitgeputte’ bijnieren;  

• een burn-out;  

• een depressie.  

Doordat men nog niet zo bekend is met het verschijnsel van 

ongeremde Primaire Reflexen, was het tot nu toe ook nog niet 

bekend dat het totaal functioneren van het organisme hierdoor zo 

diepgaand kan worden beïnvloedt. De symptomen ervan worden 

daardoor over het algemeen ondergebracht bij beschrijvingen 

vanuit de meest uiteenlopende vakgebieden, pathologische 

aandoeningen en gedragsstoornissen.  

 

Symptomen 

Symptomen die op de aanwezigheid van ongeremde primaire 

reflexen wijzen bij kinderen en volwassenen, zijn ook weer onder 

te verdelen in dezelfde drie categorieën, te weten:  

# 1. Motoriek 

# 2. Gedrag 

# 3. Leerprestaties  

 

Ad 1. Motoriek 

 

Bewegen algemeen: 

• Heeft niet gekropen als baby; 

• aapachtige gang; 
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• bruuske, houterige motoriek; 

• loopt meestal op tenen; 

• stoot overal tegenaan; 

• verkrampte fijne motoriek; 

• kan niet stil zitten, boven de acht jaar; 

• hyperactief of oververmoeid gedrag; 

• ongecoördineerde bewegingen, ook bij gymnastiek; 

• tong- en mondbewegingen tijdens arbeid met de 

handen; 

 

Oogbewegingen: 

• heeft geen totaalbeeld; 

• trillende oogleden; 

• heen-en-weer schietende ogen; 

• kan niet focussen; 

 

Kan niet of moeilijk:  

• zwemmen; 

• ballen vangen; 

• fietsen; 

• huppelen; 

• gedifferentieerde bewegingen maken; 

• touwtjespringen; 

• evenwichtsspelletjes; 

• meerdere dingen tegelijk doen; 

 

Hoofdbewegingen: 

• hoofdbewegingen zijn gekoppeld aan rompbewegingen; 

• evenwichtsverlies tijdens hoofdbewegingen.  

 

Houding:  

• spiertonus te slap of te verkrampt; 

• benen achter stoelpoot gehaakt tijdens schrijven of 

lezen; 
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• op één been zitten; 

• hoofd in handen steunen aan tafel; 

• fijne motoriek (pen vasthouden); 

• ingezakte borst; 

• scoliose; 

• opgetrokken schouders; 

• algemeen kromme of stijve houding.  

 

Ad 2. Gedrag 

 

Fysiek, Psychisch:  

• zeer zwakke executieve functies, moeite met plannen, 

switchen van taken, tijdsbesef, enz.; 

• stelt dingen (huiswerk) uit; 

• misselijkheid bij beweging ook in relatie tot ogen; 

• vaak hoofdpijn; 

• allergie; 

• lage zelfwaardering; 

• emoties zijn (zeer) heftig en onstabiel; 

• nachtmerries, angsten, paniek, woede-uitbarstingen, 

verdriet, somberheid; 

• zelf-sabotage; 

• moet alles zeker weten en controle hebben; 

• is fysiek timide of overheersend; 

• kan niet goed kiezen; 

• keel-, neus-, oor-malaise; 

• geneest langzaam; 

• is mikpunt van pesterijen vanwege onbewuste 

uitstraling; 

• het gevoel ”het kind is zichzelf niet” of ”er is iets, maar 

je weet niet wat”; 

• is zeer koppig of veel te flexibel; 

• paniekerig; 

• roekeloos; 

• heeft persoonlijkheidsstoornissen; 

• heeft faalangst; 
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• twaalf ambachten dertien ongelukken; 

• omgekeerde reactie op medicijnen; 

• overgevoelig voor kritiek; 

• relationeel-sociaal onvermogen; 

• is gauw afgeleid;  

• hoge mate van alertheid op de omgeving, pakt alle 

prikkels op;  

• grote vermoeidheid ondanks druk gedrag; 

• slaapproblemen: inslapen, vaak en/of vroeg wakker 

worden, klaarwakker zijn 's nachts, nachtmerries, moe 

wakker worden; 

• overmatig morsen tijdens het eten; 

• overgevoelige handpalmen, neus, mond, lippen, gehele 

huid; 

• overgevoelig voor geluiden;  

• overgevoelig voor lichtprikkels, tl-buizen. 

 

Ad. 3 Leerprestaties 

Vaardigheden leren: 

• alle automatiseringsprocessen verlopen moeizaam of 

blijven achterwege;  

• concentratie problemen; 

• informatieverwerkingsproblemen zoals ADD, ADHD, 

autisme, dyslexie, dyscalculie, Beelddenken; 

• moeite met schrijven en overschrijven; 

• moeite met lezen, rekenen, spellen en klokkijken 

(boven de acht jaar).  

 

In de meeste, zo niet alle bovengenoemde gebieden, herken je 

de Beelddenker! 

Voor de verwerving van vaardigheden die een kind nodig heeft 

om zinvol en actief aan school te kunnen deelnemen, zijn 

ongeremde P.R dus heel ongunstig. Veel kinderen die als gevolg 

hiervan niet schoolrijp zijn, moeten wel op 4-jarige leeftijd naar 

school toe, waar ze met zoveel prikkels te maken krijgen,  
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dat hun innerlijke, door ongeremde P.R. veroorzaakte obstakels, 

verergeren. Er wordt een zware wissel op hun te jonge 

zenuwstelsel getrokken door de invloed van de enorme 

hoeveelheid prikkels die er op hen afgevuurd wordt en door het 

op steeds jongere leeftijd moeten bedienen van elektrische 

apparaten zoals computers e.d.  

Het opgroeiende kind kan soms toch ondanks de aanwezigheid 

van Primaire Reflexrestanten, de benodigde vaardigheden onder 

de knie krijgen, maar de prijs die het hiervoor moet betalen is 

zeer hoog. De eenvoudigste ‘automatische’ handelingen worden 

door zijn organisme als stressvol ervaren en kosten hem zeer 

veel energie. Dit komt doordat het kind eerst de P.R. prikkels 

moet onderdrukken voordat hij zijn willekeurige handeling kan 

verrichten.  

Meestal echter, zien we kinderen, waaronder de beelddenkers, 

die sommige dingen maar niet onder de knie kunnen krijgen en 

steeds weer terugvallen in beginstadia van het leerproces. Zo lukt 

het hen bijvoorbeeld niet bepaalde dingen te automatiseren, 

waardoor ze voor eenvoudige opdrachten erg veel tijd nodig 

hebben. 

Afhankelijk van welke reflexrestanten nog aanwezig zijn en in 

welke mate, zal de nadruk van de gevolgen per kind verschillend 

zijn. Het kind zal waarschijnlijk gediagnostiseerd worden met een 

bepaalde aandoening, zoals ADHD of Dyslexie als de gevolgen 

behoorlijk aanwezig zijn. Heeft het kind er in enige mate last van, 

dan zal het wel leer- en of gedragsproblemen ondervinden, maar 

niet voldoende om het met een bepaalde aandoening te 

diagnostiseren. Echter, toch ook hier zal je de Beelddenker, zij 

het misschien in lichtere mate, kunnen herkennen. En ook voor 

hem liggen de gevolgen op latere leeftijd op de loer! 

 

Oorzaken ongeremde P.R. 

• Erfelijkheid; 

• Stress tijdens de zwangerschap; 

• Complicaties bij de geboorte  
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(stuitligging, vacuüm- of tangverlossing, zuurstofgebrek 

enz.); 

• Vaccinaties; 

• Traumatische gebeurtenis in de baby-, peuter-, of 

kleuterjaren; 

 

 

 

  

 

 

Ongeremde primaire reflexen staan alle 

leerprocessen en verwerving van 

vaardigheden in de weg! 

 

Samenvatting Primaire Reflexen 

 

Samenvattend zijn bij de Beelddenker de Primaire Reflexen naar 

alle waarschijnlijkheid niet goed geremd, al dan niet in 

combinatie met erfelijkheidsfactoren en één of meerdere 

diagnoses. De primaire reflexen werken door op drie gebieden. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Beelddenker last en 

nadeel ondervindt op alle drie deze fronten. Te weten op het vlak 

van: 

1. Motoriek & Beweging 

2. Gedrag & Organiseren; 

3. Leren & Presteren 
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Het afremmen van de Primaire Reflexen verbetert dus sterk het 

1e vlak (Motoriek & Beweging), maar legt ook de basis voor de 

gebieden 2 (Gedrag & Organiseren) en 3 (Leren & Presteren), die 

zonder deze basis nooit, of slechts met zeer grote moeite tot 

bloei kunnen komen. 

 

 

 

 

Voor deze laatste twee gebieden heeft een kind skills nodig, die 

men de Executieve Functies noemt. Zoals te verwachten zijn 

deze skills bij Beelddenkers bepaald niet goed ontwikkeld.  

Wat zijn dat eigenlijk precies? Die Executieve Functies? 
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Executieve Functies 

 

Executieve functies… wat zijn dat precies? Het zijn de functies in 
je brein die het mogelijk maken dat je: 
 

• rationele beslissingen neemt; 
• impulsen beheerst; 
• kunt focussen op wat belangrijk is; 
• kunt organiseren, plannen en structuur kunt aanbrengen; 
• controle hebt over impulsen, emoties en bewegingen; 
• je aandacht kunt richten en vasthouden; 

• een plan in het geheugen kunt opslaan en doorgaan; 
• een activiteit op tijd kunt beginnen of stoppen 
• flexibel bent 

• leert van fouten en tegen kritiek kunt 
 

  

Oftewel, de skills die er voor nodig zijn om nieuwe 
vaardigheden te leren en effectief en efficiënt te kunnen 
leren, werken en leven! 
 

Een probleem in de executieve functies betekent o.a. problemen 
met organiseren, plannen, aandacht en controle. Dit heeft grote 

gevolgen voor het gedrag en het dagelijks functioneren. 
Kinderen, maar ook volwassenen met executieve moeilijkheden 
hebben behoefte aan een goede ondersteuning. Daarom is het 
voor hun ouders, mantelzorgers en professionals nuttig te weten 
wat het hebben van zwakke executieve functies betekent. En ook 

hoe ze die persoon vervolgens kunnen helpen.  
 

Wat gebeurt er als executieve functies niet 

goed werken? 
 
Als mensen problemen hebben met hun executieve functies 

komen ze onhandig, ongericht en weinig flexibel over.  
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Mensen met zwakke executieve functies hebben moeite om 
ergens mee te stoppen of te beginnen. Ook impulsiviteit en 
woedeaanvallen komen vaak voor. Het is lastig voor deze mensen 
om handelingen in de juiste volgorde uit te voeren.  

Als mensen ernstige problemen hebben met hun executieve 
functies, reageren ze niet of nauwelijks op een gesproken 

opdracht. Of ze zeggen ja, maar doen het alsnog niet. Het 
gebeurt ook dat mensen vertraagd reageren. Ze voeren een 
opdracht dan niet meteen uit maar bijvoorbeeld tien minuten 
later. Deze mensen lijken te verdwalen in hun hoofd. 
 

Wat zijn de gevolgen van executieve 

moeilijkheden? 

Mensen met zwakke executieve functies worden regelmatig 
verkeerd begrepen. Vaak wordt gedacht dat ze niet mee willen 
werken of dat ze niet gemotiveerd zijn. Deze veronderstelling is 
echter onterecht. Het lukt mensen met zwakke executieve 
functies niet om hun lijf te besturen. Hierdoor kunnen ze niet 

laten zien wat ze aan mogelijkheden in zich hebben.  

Mensen met executieve moeilijkheden hebben hiervan dus veel 
hinder in hun dagelijks functioneren. Ook voor hun ouders, 
leraren of begeleiders betekenen executieve moeilijkheden vaak 
een grote zorg en een lastige pedagogische opgave. Op school of 
het werk levert een gebrekkig executief functioneren regelmatig 

kleinere of grotere strubbelingen op. Deze strubbelingen kunnen 

op hun beurt weer allerlei nare gevolgen hebben zoals straf, 
schooluitval, berispingen, laatste waarschuwingen of ontslag. Het 
mag duidelijk zijn dat het hebben van problemen met de 
executieve functies over het algemeen niet gunstig is voor het 

zelfvertrouwen.  

 
De auteurs van Slim maar… onderscheiden elf vaardigheden: 

• Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet. 
• Werkgeheugen: informatie in je geheugen houden bij het 

uitvoeren van complexe taken. 
• Emotieregulatie: emoties reguleren om doelen te behalen 

of gedrag te controleren. 
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• Volgehouden aandacht: aandachtig blijven, ondanks 
afleiding. 

• Taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan een taak beginnen. 
• Planning/prioritering: een plan maken en beslissen wat 

belangrijk is. 
• Organisatie: informatie en materialen ordenen. 
• Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines 

halen. 
• Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren 

zonder je te laten afschrikken. 
• Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en 

tegenslag. 
• Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de 

situatie te overzien en te evalueren. 

Vaak zijn het dezelfde taken die voor problemen zorgen: kamer 
opruimen, huiswerk maken. Ga zo maar door. In de tabel 
hieronder hebben de auteurs van Slim maar… de top twintig van 
activiteiten die voor problemen zorgen. Beschreven. 
Je ziet de activiteiten en de benodigde executieve functies.  

 
 

Ooit vermoedt dat er bij zulke 

ogenschijnlijk, simpele handelingen 

zoveel SKILLS om de hoek komen 

kijken??  
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Hieronder brengen de auteurs van Slim Maar… alle executieve 
functies één voor één aan bod, en wat je dan zou kunnen doen: 
Hoe kun je de executieve functie versterken in alledaagse 
situaties? 

Respons-inhibitie 

Als het kind moeite heeft met nadenken voordat je iets doet, kun 
je de volgende doen: 

• Zorg dat je kind begrijpt dat er consequenties verbonden 
zijn aan slechte impulsbeheersing. 

• Bereid je kind (zo mogelijk) voor op situaties door er vooraf 
over te praten. 

• Oefen respons-inhibitie door rollenspel. 

Werkgeheugen 

Als het kind moeite heeft met het in gedachten houden van 
informatie bij het uitvoeren van complexe taken, kun je het 
volgende doen: 

• Maak oogcontact voordat je de opdracht geeft. 
• Beperk afleiders. 
• Laat het kind de opdracht herhalen. 
• Gebruik visuele geheugensteuntjes.  
• Help het kind met bedenken hoe hij/zij iets belangrijks kan 

onthouden. 

Emotieregulatie 

Sommige kinderen hebben moeite met het beheersen van de 

emoties om doelen te bereiken, taken af te maken of gedrag te 
controleren. Wat kun je doen? 

• Pas bij jonge kinderen de omgeving aan. 
• Bereid het kind (zo mogelijk ) voor. 
• Geef het kind strategieën of een script voor 

probleemsituaties. 
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Volgehouden aandacht 

Afleiding, vermoeidheid, verveling… het is moeilijk om dan goed 
aan een taak te blijven werken. Wat kun je doen om je kind te 
helpen? 

• Zorg voor toezicht. 

• Vergroot langzaam de spanningsboog. 
• Gebruik een timetimer. 
• Maak de taak interessant. 
• Gebruik een beloningssysteem. 

Taakinitiatie 

Sommige kinderen vinden het erg moeilijk om zonder uitstel met 

een taak te beginnen, op tijd en op een efficiënte manier. Hoe 
kan je hen helpen? 

• Moedig aan om gelijk te beginnen. 
• Deel de taak in kleine stukken. 
• Laat het kind vooraf bedenken hoe en wanneer hij de taak 

doet. 
• Laat het kind verzinnen hoe je hem kunt aansporen, bijv. 

met een wekker. 

Planning/prioritering 

Wat is belangrijk, wat is minder belangrijk? Sommige kinderen 

hebben moeite met het stellen van prioriteiten en het plannen 
van taken. Wat kun je doen? 

• Betrek het kind bij het plannen en beschrijf de stappen. 

• Als je deze vaardigheden wilt aanleren, zet ze dan allereerst 
in bij dingen die je kind graag wil hebben of doen. Bijv. een 
boomhut bouwen. 

• Laat het kind aangeven wat het belangrijkst is en dus het 
eerst moet gebeuren. 

Organiseren 

Als het kind moeite heeft met organiseren is het goed om een 
systeem voor het opruimen te bedenken. Houd toezicht als het 

kind aan de slag gaat. 
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Timemanagement 

Sommige kinderen hebben moeite met het inschatten van de 
hoeveelheid tijd die ze nodig hebben voor een opdracht. Ze 
weten niet goed hoe ze die tijd het beste kunnen besteden en hoe 
ze met deadlines moeten omgaan. Hoe kun je hen helpen? 

• Zorg thuis voor een voorspelbare dagelijkse routine. Dit 
draagt bij aan het besef dat tijd ordelijk verloopt. 

• Praat met het kind over hoe lang het duurt om iets te doen. 
• Maak gebruik van kalenders en roosters en moedig je kind 

aan om hetzelfde te doen. 
• Gebruik een timetimer. 

Flexibiliteit 

Omgaan met verandering, teleurstelling en frustratie is voor veel 
kinderen moeilijk.  Wat kun je doen? 

• Introduceer niet teveel veranderingen tegelijk. 
• Vertel vooraf wat komen gaat. 

• Houd je zoveel mogelijk aan de planning. 
• Maak een taak minder complex. 
• Maak gebruik van sociale verhalen.  
• Bedenk met het kind een strategie om inflexibele situatie 

aan te kunnen. 

Doelgericht gedrag 

Recht op je doel af, zonder afleiding. Dat is niet altijd eenvoudig. 
Maar het is wel belangrijk, want zonder doorzetten krijg je geen 

zelfvertrouwen. Wat kun je doen om het kind te helpen? 

• Begin vroeg, met korte taken die een duidelijk doel hebben. 
• Help je kind om steeds verder gelegen doelen te halen. 

• Geef het kind iets om naar uit te kijken als het doel behaald 
is. 

Metacognitie 

Metacognitie wil zeggen: het vermogen om een stapje terug te 
doen, om jezelf en de situatie te bekijken en te zien hoe je 

problemen oplost.  
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Hierbij horen ook zelfmonitoring en zelfevaluatie. Metacognitieve 
vaardigheden kun je onderverdelen in het evalueren van je 
prestaties en het evalueren van sociale situaties. Hoe kun je deze 
vaardigheid stimuleren? 

• Stel evaluerende vragen, zoals: Hoe vind je dat je de 
opdracht hebt uitgevoerd? 

• Leer het kind vragen, die het aan zichzelf kan stellen. 
Bijvoorbeeld: Wat is het probleem? Houd ik me aan mijn 
plan? 

• Laat het kind beschrijven hoe een voltooide taak eruit ziet. 

Zwakke executieve functies komen o.a. voor bij kinderen 

met ADHD, autisme, leerproblemen, en (dus) ook bij 

Beelddenkers, maar ook bij veel kinderen zonder diagnose. 
Of meer algemeen gezegd, bij kinderen dus bij wie de 
primaire reflexen naar alle waarschijnlijkheid niet goed 
geremd zijn!  
 
Om succesvol op school of op het werk te zijn, zijn de executieve 
functies van groot belang. Het verdient dus sterk de aanbeveling 

om deze te oefenen, wat een langdurig proces kan zijn. Zeg maar 
eens tegen iemand met ADHD dat hij/zij wat gestructureerder te 
werk moet gaan en niet zo chaotisch en sordig. Dat gaat maar zo 
niet lukken. En handelen volgens bovenstaande adviezen vereist 
heel veel discipline, geduld en energie! 

 

Echter, er is een oplossing! De methode De Klokwijzer 
voldoet aan het aanleren volgens het ABC-model zoals 
hieronder omschreven en leert niet alleen WAT je moet 
doen, maar ook HOE je dat dan doet. De methode voorziet 
in de behoefte om deze skills sneller, beter en op een 
leukere manier aan te leren. 
(Zie Werkwijze en Tips). 

 

ABC-model 

Dit model gaat er vanuit dat je gedrag op drie manieren kunt 
veranderen: 

• A staat voor Antecedent (voorafgaande gebeurtenis). Dus: 
gedrag veranderen door de omgeving aan te passen. 
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• B staat voor Behavior (gedrag). Dus: het gedrag zelf 
aanpassen. 

• C staat voor Consequenties. Dus: gedrag veranderen door 
sancties en/of beloningen. 
 

A: Antecedenten: De omgeving aanpassen  

• Beperk de afleiding (speelgoed in bakken en dozen) 
• Zorg voor ordeningssystemen. Maak een planning. Zorg 

voor geheugensteuntjes. (Zie De Klokwijzer) 
• Maak een activiteit of gebeurtenis minder complex. Je kunt 

een taak korter maken, of de stappen duidelijk uitleggen 

(Zie De Klokwijzer). 

 

B: Behavior (Gedragsverandering en zelfredzaamheid): 
     Executieve functies aanleren 

Het aanleren van executieve functies is intensief en vergt 
behoorlijk wat tijd en energie van de ouders, zoals je hierboven 

hebt kunnen lezen. Je kunt dat doen door eindeloos herhalen 
(kind ervaart het vaak als zeuren en raakt geïrriteerd of 
wordt boos), maar het kan ook door het toepassen van een 
gerichte methode, zoals De Klokwijzer.  
 

C: Consequenties: Beloningssysteem 

Motiveer het kind om de vaardigheden te leren. Dit kan onder 

andere door het geven van complimentjes en/of een beloning. 
Een complimentje is het effectiefst als je hem direct na het 
positieve gedrag geeft. Benoem specifiek wat goed is. Geef 
complimentjes over de inzet, niet (alleen) over het behaalde 

resultaat. 
Aan de Klokwijzer is een beloningssysteem toegevoegd èn 

een spelelement om de motivatie te stimuleren en te 

prikkelen. 
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De Klokwijzer in een notendop: 

• Je bepaalt samen met je kind aan 
welk probleem je gaat werken. Alle 

items van de dag, van opstaan tot 
naar bed gaan, komen hierbij aan 
de orde. 

• Formuleer samen met het kind een 
doel en bepaal wanneer dat doel 
(naar tevredenheid) gehaald is. 

• Bepaal de stappen die daarvoor nodig zijn en verwerk de 
bijbehorende picto’s in het pictomapje. 

• Via een beloningssysteem tenslotte, worden de ‘scores’ 
bijgehouden. 

Maak het jezelf en je gezin een stuk 

gemakkelijker en breng rust in je huis met 

De Klokwijzer!!! 
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  Waardeloos of Waardevol? 
      - Gevolgen - 
 

Deze vraag is op dezelfde manier te beantwoorden als de vraag 

of het glas half leeg of half vol is. Als iedereen hetzelfde was, zou 

de wereld er heel anders uitzien. Anders, maar dat wil niet 

zeggen, dat het ook beter zou zijn. Met alleen maar breinen met 

een heel sterk ontwikkelde linkerkant. De economen, de juristen 

enz. Waar zouden we zijn als we het zonder de creatieve inslag 

van de beelddenkers moeten doen? Geen theaters, mooie films, 

prachtige boeken, kunst, cabaret enz. Kortom, de dingen die het 

leven zo leuk maken. Het één is niet beter dan het ander. Het 

gaat om de balans. Het is dus goed zoals het is. 

MAAR……… 

En dat is nu het hele probleem. Het onderwijs is grotendeels 

bepaald door de politiek. Jawel, de linksbreinigen. En daar lopen 

de beelddenkers tegenaan. Want zij moeten maar mee in het 

systeem. Er is geen ontkomen aan, want leerplichtig! 

De energie die dit kost, kan op latere leeftijd voor heel 

veel klachten zorgen, zelfs het uitvallen van het hele 

organisme door een flinke Burn-out, Fysieke klachten 

en/of Depressies. Op school zijn het vaak de zittenblijvers 

en/of de afstromers, de studenten die van studie naar 

studie hoppen en de volwassenen van het type 12 

ambachten, 13 ongelukken. 

Het is dus zaak om het er niet bij te laten zitten. Het beste is om 

in het basisonderwijs te beginnen, maar het is nooit te laat om er 

wat aan te doen.  

Zorg ervoor dat je kind niet helemaal gefrustreerd raakt op 

school en zijn eigen kunnen gaat ondermijnen, om vervolgens als 

volwassene met een laag zelfbeeld te kampen en met alle 

psychische en fysieke klachten van dien. 

Wij zijn er om te helpen! 
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    Werkwijze, Tips en Advies 
      - De Oplossing - 
 

We kunnen het onze kinderen een stuk gemakkelijker maken in 

het leven en daarvoor is het nodig om verandering aan te 

brengen bij je kind. Er is dus werk aan de winkel! 

En er is goed nieuws! Het kan! Met het 3-stappenplan van 

Coachingspraktijk De Lantaern wordt het een stuk 

makkelijker in zowel het leven van je kind, als dat van 

jezelf. Wij doen niet aan symptoombestrijding, maar 

zetten op alle vlakken in, om harmonie, evenwichtigheid, 

balans en succes te brengen. 

 

Het 3 - Stappenplan 

 

Stap I traint door middel van de oefeningen van het 

programma Body & Brains het afremmen van de nog aanwezige 

restanten van de Primaire Reflexen, èn zorgt voor een betere 

samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft, doordat er 

nieuwe verbindingen ontstaan. De oefeningen die dit tot stand 

brengen verbeteren niet alleen de Motoriek, maar zetten hiermee 

in op de algehele basis. De basis moet goed zijn, wil je verder 

kunnen bouwen. Opdrachten die gegeven worden aan het kind, 

worden dan niet meer geblokkeerd door de altijd voorrang 

hebbende reflexen! Doordat tevens de verbindingen tussen beide 

hersenhelften vermeerderd en verbeterd worden, waardoor de 

hersenhelften beter gaan samenwerken, wordt de lesstof 

gemakkelijker opgenomen en verwerkt. 

Stap II traint de Executieve Functies aan de hand van 

methode De Klokwijzer. Het verbeteren van deze vaak slecht 

ontwikkelde skills bij beelddenkers, is een harde noot om te 

kraken en kost veel inzet en doorzettingsvermogen.  
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Alle boeken die je er op naslaat vertellen je wel dàt je de 

executieve functies van je kind moet verbeteren door het 

aanbrengen van structuur e.d., maar hoè je dat precies doet, 

wordt nergens echt concreet. De Klokwijzer is een unieke en 

doeltreffende methode die speciaal voor dit doel ontwikkelt is. 

Het neemt je kind aan de hand mee en vertelt je als ouder 

precies hoe je de methode kunt inzetten om de gewenste doelen 

te bereiken. Het dagritme van planning en structuur, wordt 

ondersteund door een bijbehorend spel en een beloningssysteem. 

De executieve functies en het gedrag zullen door deze methode 

opmerkelijk verbeteren. Op onze website leest u er alles over. 

Stap III tenslotte zet in op de cognitieve functies en 

adviseert om een Ik Leer Anders Coach te boeken, òf het 

werkboek te bestellen bij Bol.com en bij ons een aanvullend 

pakket te bestellen wat het leren uit het werkboek aanmerkelijk 

uitbreid, vergemakkelijkt en aanvult. Bovendien geeft dit pakket 

u recht op een uur gratis coaching per mail of telefoon.  

 

Zo bespaart u al gauw € 150,00 euro en  

krijgt u toch dezelfde kwaliteit! 

 

Natuurlijk ben je van harte welkom bij onze praktijk om de  

Ik Leer Anders training te volgen, maar het staat je uiteraard  

vrij om een coach in je buurt te zoeken: 

http://ikleeranders.nl/coaches/ 

 

Samenvattend verstevigt en verbetert stap I de motoriek 

èn de algehele basis, waardoor stap II en III (nog) beter 

beklijven. Stap II verbetert de life-skills als gedrag, 

planning & structuur en de concentratie en stap III 

verbetert de situatie op school, alsmede de leerprestaties.  
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Regel het nu gelijk!  

STAP I, II en III:  
het beste wat je voor je kind kunt doen!!! 

 

(Control + muisklik op de button hieronder om naar de website te gaan) 

 

 

 

 

 

 
Onderstaand tref je nog een hele lijst aan met 

algemene en specifieke tips. 
Ze zullen allemaal een beetje bijdragen aan 

de verbeteringen van motoriek, gedrag en 
leerprestaties. Verwacht hier echter geen 

wonderen van. Het blijven nl. losse, 
onsamenhangende tips. Ga daarom aan de 

gang met het 3 stappenplan, dan weet je 

zeker dat je alles voor je kind doet van wat er 
op dit moment allemaal bekend is over 

Beelddenkers! Blijf niet hangen in ontkenning 
of een schuldgevoel, maar gun je kind het 

allerbeste. 
 

 

Ga direct naar de site en 

begin vandaag nog!!!   

http://www.coachingdelantaern.nl/index.php/ik-leer-leuker-body-braingym/
http://www.coachingdelantaern.nl/index.php/ik-leer-leuker-body-braingym/
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Tips Algemeen 
 
 

• De ouder kan het kind het meest helpen door hem of haar 

het volle vertrouwen te geven. Beelddenkers zijn vaak 
onzeker en neigen naar een laag zelfbeeld. 

• Toon begrip voor het kind, dat zoveel energie in zijn school 
en in het leren moet steken. Af en toe is het kind op. 
Respecteer dat. 

• Vergeet niet dat een door het kind behaald “zesje” gelijk 
staat aan een dikke acht van de taaldenker. 

• Gebruik de tijd zorgvuldig. Het kind zal altijd extra energie 
in zijn werk moeten steken. Zich extra moeten inspannen 

om “bij de les” te blijven. Het is dus niet verwonderlijk dat 
het kind af en toe “bekaf”” is. 

• Leg de lat niet te hoog, ook al heb je als ouder het idee dat 
het er wel in zit, maar dat het niet tot uiting wil komen. 

• Geniet van zijn originele denktrant en/of creativiteit 

 
 

Tips Motoriek & Beweging 

• Leer het kind touwtje springen (kinderen met dyslexie 
hebben hier veel moeite mee) 

• Leer het kind jongleren met drie ballen (het brengt nieuwe 
verbindingen tussen beide hersenhelften aan) 

• Kinesthetisch aanleren: klappen, stampen, voelen etc. (Body 
& Brains) 

• Zet in op de basis van motoriek: kruisbewegingen, opheffen 
Primaire Reflexrestanten, enz. (Body & Brains) 

 

Tips Gedrag & Organiseren 

• Breng structuur aan (De Klokwijzer) 
• Overzicht in tijd bieden m.b.v. wekkertje, om te zien 

hoeveel tijd er al verstreken is en om een gevoel bij tijd te 
krijgen (De Klokwijzer) 
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• Bereid ze voor op wat u straks van hen verwacht, maak het 
visueel. Bij een plotselinge opdracht raken ze gemakkelijk 
van slag (De Klokwijzer) 

• Geef voorbeelden van bijvoorbeeld gevoelens (kwaad, boos, 
woedend, van slag, overdonderd), zodat ze leren de nuances 
te verwoorden 

• Stel gesloten of compacte vragen 

• Laten kiezen uit 2, niet meer keuzes tegelijk aanbieden 
• Laat je kind je aankijken bij het geven van een opdracht en 

laat hem daarna de opdracht terug vertellen 
• Maak gebruik van pictogrammen bij het aanleren van 

routines (De Klokwijzer) 
 

Tips Leren & Presteren 

• Onderwijs vanuit het geheel naar de delen toe: Eerst de 

samenvatting en de vragen, dan pas gaan lezen van de 
tekst. Samenhang laten zien. 

• Geef voorbeelden en metaforen 

• Maak gebruik van luisterboeken 
• Niet uit het hoofd laten leren maar laten zoeken naar 

samenhang 
• Leer hele woordbeelden aan (Ik Leer Anders) 
• Bij dictees de verkeerd geschreven woorden visueel opslaan. 

(Ik Leer Anders) 
• Eén strategie aanbieden bij rekenen, het liefst het 

‘ouderwetse’ onder elkaar rekenen (Aanvullend Pakket Ik 
Leer Anders) 

• Regelmatig mondeling overhoren 
• Met de vragen erbij (!) terugkijken na een schriftelijke 

overhoring 
• Doe dingen voor 

• Geef extra tijd om een antwoord te kunnen formuleren 

• Splitsen van sommen en tafels visueel opslaan (Ik Leer 
Anders) 

 

Je ziet dat er veel tips zijn waar je als ouder al zelf mee aan de 

slag kunt. Als je kind een Beelddenker is, komt er echter veel op 
je af en zie je soms door de bomen het bos niet meer. 
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Advies 

Het 3-Stappenplan van Coachingspraktijk De Lantaern maakt het 
een heel stuk makkelijker voor je! Of het nu gaat om de juiste 
bewegingen en oefeningen voor de Motoriek & beweging(1), het 

in structuur brengen van het dagritme in Woord, Beeld en Tijd, 
met een daaraan gekoppeld Beloningssysteem voor Gedrag & 

Organiseren(2) en de juiste training (met aanvullend pakket) om 
het Leren & Presteren(3) een niveau omhoog te brengen; we 
hebben het allemaal al voor je gedaan en het wordt je kant en 
klaar op je bordje gelegd. Hoewel het intensief is, hoef je het wiel 
niet meer uit te vinden en kun je er zò mee aan de slag. 

Samenvattend is er op alle drie de vlakken wat 

aan te doen. Met een aantal specifieke oefeningen (STAP I, 

oefeningen Body & Brains), kan het kind of de volwassene 

er veel aan doen om de Primaire Reflexen alsnog geremd 

te krijgen, zodat de blokkade die het aanleren van 

vaardigheden in de weg staat, kan worden opgeheven. 

De Motoriek zal aanzienlijk verbeteren en de basis om het 

Gedrag & Organiseren en het Leren & Presteren beter aan 

te pakken, zal eveneens worden gelegd, omdat tevens 

nieuwe verbindingen tussen beide hersenhelften tot stand 

worden gebracht. Ook voor deze laatste twee gebieden 

zijn specifieke oplossingen voorhanden. (STAP II, methode 

De Klokwijzer voor het Gedrag & Organiseren door het 

verbeteren van de Executieve Functies en STAP III, de 

training Ik Leer Anders voor Leren & Presteren).  

 

De stappen kunnen naast 

elkaar, tegelijkertijd gedaan 

worden! 
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Naarmate de motoriek van het kind beter is, zijn de prestaties op 

lezen, spelling & organiseren ook beter. Het verband is 

significant!   

 

Verdoe geen tijd meer met het wiel uitvinden voor je kind en 

vertrouw op de expertise en de kwaliteit van het 3-Stappenplan. 

Begin vandaag nog! 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Control + muisklik op de button hierboven om naar de 

website te gaan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga direct naar de site en 

begin vandaag nog!!!   

http://www.coachingdelantaern.nl/index.php/ik-leer-leuker-body-braingym/
http://www.coachingdelantaern.nl/index.php/ik-leer-leuker-body-braingym/
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Conclusie 

Wetenschappelijk bewezen ja/nee? 

Jaap Murre, hoogleraar Theoretische Neuropsychologie aan de 

Universiteit van Amsterdam, heeft in samenwerking met de Vrije 

Universiteit Amsterdam en Duke University, in het voorjaar van 

2010 het wetenschappelijk onderzoek afgerond over het visuele- 

en verbale leersysteem van mensen: `Rise and Decline of Verbal 

and Visuospatial Memory.` . 

Aan het onderzoek hebben 28.000 mensen deelgenomen in de 

leeftijd van 11 tot 80 jaar. Er werd onderzocht hoe zich de 

geheugencapaciteiten ontwikkelen en hoe de afname van de 

geheugenfuncties verlopen. 

Uit dit wetenschappelijk onderzoek komt onder andere duidelijk 

naar voren dat het geheugen van mensen vanaf het vierde jaar 

een voorkeur krijgt voor een van beide systemen: Verbal Memory 

of Visuospatial Memory. Het onderzoek toont aan dat één van 

deze systemen dominant is. Deze dominantie geldt voor zowel 

het korte termijn geheugen als het lange termijn geheugen. Er is 

dus bij mensen vanaf het vierde jaar een duidelijke voorkeur te 

onderscheiden voor een van beide geheugensystemen. 

Hoewel uit het onderzoek naar voren komt dat mensen een 

voorkeur laten zien in òf Verbal Memory, òf Visuospatial Memory, 

sluit dit niet uit dat er een groep mensen is die in beide leer- 

systemen dominant is. Uit verder onderzoek is gebleken dat deze 

dominantie voor meer dan 40% erfelijk wordt bepaald.  

Beide geheugensystemen vereisen een andere manier van leren 

en werken. Een Beelddenker werkt op inzicht, doorzicht en vanuit 

het geheel. Een Taaldenker leert onderdelen op volgorde vanuit 

de analyse. 

 

Samengevat kunnen we zeggen: 

Beelddenken is een globale leerstijl met een voorkeur voor 

beelden: Visuospatial Memory. Taaldenken is een analytische 

leerstijl met een voorkeur voor taal: Verbal Memory. 

Het wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van deze twee 

geheugensystemen en de invloed die dit heeft op de manier van 

leren en werken, is een erkenning voor de beelddenker en al zijn 

talenten!  
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Bronnen 

 

• Beelddenken, visueel leren en werken - Marion van de Coolwijk, uitgeverij Instituut Kind 
in Beeld 

• Beelddenken, visueel leren en werken WERKBOEK voor kinderen- Marion van de 
Coolwijk, uitgeverij Instituut Kind in Beeld 

• Ben ik in beeld? - kinderboek - Marion van de Coolwijk, uitgeverij LANNOO 
• Ben jij een beelddenker? - Kinderboek. Herdruk van Tom Poes en de 

Waggelgedachten van Marten Toonder. 
• De Kracht van Beelddenken - Ghislaine Bromberger. Uitgeverij Nelissen, ISBN 90-244-

1664-7. 
• The Gift of Dyslexia - Ronald D. Davis. (vert: De Gave van Dyslexie) 
• Thinking in Pictures - Temple Grandin. Over beelddenken bij autisme. 
• Denkbeelden over Beelddenken - Roel de Groot, Cees Paagman. Uitgeverij Agiel, ISBN 

90-807726-3-1. 
• Beelddenken en Begripsdenken: een Paradox? - Maarten In 't Veld, Roel de Groot. 

Uitgeverij Agiel, ISBN 90-77834-04-4. 
• Beelddenken in de praktijk - Anneke Bezem, Marion van de Coolwijk. Uitgeverij Instituut 

Kind in Beeld, ISBN 90-808-754-1-4. 
• Beelden in je hoofd. Handleiding voor beelddenkers - Lot Blom. AnkhHermes, ISBN 

97890-202-08184 
• Denken in beelden. ' - Tineke Verdoes, Uitgeverij SWP ISBN 97-890-856-06536. 
• De gids over beelddenkende kids. ' - Sandra Kleipas, Uitgeverij Scrivo Media ISBN 

9789491687129.  
• Primaire Reflexen - Margaret Mulder ISBN 9789020204254 
• Gedrag in uitvoering - Diana Smidts en Mariëtta Huiziga (Co-auteur) 
• Slim maar…. Uitgever: Nieuwezijds B.V. ISBN  9789057123177 
• Praktijk voor Primaire Reflexen  
• Citaten uit de masterscriptie "De relatie tussen motorische, cognitieve en schoolse 

vaardigheden; De bijdrage van motoriek aan de ontwikkeling van een kind" van Eefje 
van Leeuwen (2008) 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marten_Toonder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9024416647
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9024416647
https://nl.wikipedia.org/wiki/Temple_Grandin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9080772631
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9080772631
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9077834044
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9080875414
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9789020208184
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9789020208184
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9789491687129
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9789491687129

