
10 kenmerken waaraan je een beelddenker herkent in de klas. 

 

Kenmerk 1: Een beelddenker heeft moeite om de tafels te automatiseren terwijl het rekenen verder 

wel goed gaat. 

 

Beelddenkers kunnen vaak prima rekenen maar het automatiseren werkt op een hele andere manier. 

Tien keer herhalen zorgt er bij een taaldenker voor dat er een brede snelweg is gelegd waarover de 

volgende keren de som uitgerekend wordt en op die manier wordt er geautomatiseerd.  

Beelddenkers gaan elke keer via een ander weggetje naar het antwoord en herhalen, oefenen, niet 

zoals een taaldenker dat doet. Er wordt geleerd door begrip. Ze begrijpen op een gegeven moment 

wel wat een keersom is en daar blijft het dan bij. Dat ga je niet tien keer achter elkaar doen. Als dit 

een van de eerste aanwijzingen is dat het betreffende kind een beelddenker is, kun je ervan uitgaan 

dat het kind beschikt over een goede intelligentie. Veel beelddenkers compenseren namelijk hun 

gebrek aan automatiseren waardoor ze nog best goed mee kunnen komen. Visueel de sommen 

opslaan wil nog wel eens een goede uitkomst zijn om de tafels alsnog te 'automatiseren'. En anders 

zorgen dat ze het makkelijk uit kunnen rekenen. Blijven stampen en herhalen heeft vaak alleen maar 

een averechts effect en beschadigd het kind. Het zelfvertrouwen is vaak al wankel en dat wordt met 

stampen en race-rekenen alleen maar verergerd. 

 

Kenmerk 2: Beelddenkers zijn hooggevoelig. 

 

De meeste kinderen die in beelden denken zijn hooggevoelig. Hooggevoeligheid uit zich op meerdere 

manieren. De meest herkenbare manier is het afschermen van de oren als er een verjaardag is maar 

het niet in de belangstelling willen staan, meevoelen met andere kinderen, het nadenken over 

ziektes en de dood zijn allemaal uitingen van hooggevoeligheid. 

 

Denk ook eens aan de weerstand tegen leuke dingen zoals schoolreisjes of met de klas naar een film 

kijken. De angst voor het onbekende en niet weten wat er allemaal kan gaan gebeuren zijn dingen 

die allemaal komen uit de hooggevoeligheid. Elk kind heft zijn eigen gevoeligheden en hoeft echt niet 

ineens overal last van te hebben. Het beste wat je kan doen is de gevoeligheid serieus nemen en niet 

weglachen. "Stel je niet aan" kan (onbedoeld) heel veel kwaad berokkenen. 

 

Neem even de tijd om aandacht te besteden aan de 'last' en stel het kind gerust. Hoe vaker je dat 

doet des te minder vaak zal het in de toekomst nodig zijn omdat het kind leert dat het er mag zijn en 

dat het meestal dus wel meevalt. Opgroeien vanuit veiligheid en niet de harde leerweg. Daar varen 

hooggevoelige kinderen wel bij... 

 

Kenmerk 3: Beelddenkers zijn autonoom. 

 

Autonomie is het zelf willen beslissen over je eigen leven. Ook als je pas 3 jaar oud bent. Onze hele 

wereld bestaat uit regels en wetten waar wij ons aan te houden hebben. Dat hebben we zo met z´n 

allen afgesproken. De taaldenkers dan. De beelddenkers hebben daar zo hun eigen mening over, zij 

zijn niet zo snel geneigd om altijd maar te doen wat ze gezegd wordt. Ze denken eerst na of ze wel 

begrijpen waarom ze iets moeten doen en of zij het nut er wel van inzien. Pas als ze alle informatie 

hebben en in hun hoofd het plaatje rond hebben waarom en hoe ze iets moeten doen dan gaan ze 



overstag en willen ze zich best aan de regels houden. Is het niet duidelijk of zijn ze het er niet mee 

eens dan vergeet het maar. Dan doe ze het gewoon niet.  

Vandaar dat het belangrijk is om altijd duidelijk te maken waarom iets gedaan moet worden en 

waarom dat belangrijk is.  

 

Bij de spellingsregels bijvoorbeeld kan het voldoende zijn om te zeggen dat we het nu eenmaal 

allemaal op dezelfde manier schrijven omdat dan iemand anders, die in een heel ander deel ban 

Nederland woont, nog steeds kan begrijpen wat jij hebt opgeschreven. Of waarom we met rekenen 

nu eenmaal die bepaalde methode moeten gebruiken is omdat, als straks de sommen moeilijker 

worden, je het op een andere manier niet meer kan overzien. Laat ze dat ook ervaren zodat ze zien 

dat je het serieus meent. 

 

Een ander aspect van autonomie is willen beslissen over hoe de eigen slaapkamer eruit ziet, wat er 

gegeten wordt, welke kleding er aangetrokken wordt, wat lekker zit en waar we naartoe gaan. 

Omdat we weten dat beelddenkers hooggevoelig zijn zit er vaak wel een oorzaak achter een 

bepaalde keuze. Sommige kleding zit niet lekker, ie wil je dan dus niet aan. Door de keuze te 

beperken en het kind daarna zelf te laten kiezen hou je het een stuk gezelliger in huis. 

 

Kenmerk 4: Beelddenkers kiezen een eigen strategie. 

 

Het hele onderwijs is doorspekt met strategieën. Als linksbreinig persoon is dat makkelijk en fijn. Als 

rechtsbreinig persoon heb je zoveel verschillende mogelijkheden in je hoofd waar je uit kunt kiezen 

dat die ene strategie niet altijd de handigste lijkt. Van de week zat ik met een jongen van 17 zijn 

wiskunde te maken toen het mij opviel dat zijn beredenering en werkwijze wel klopte maar hij 

uiteindelijk toch de weg kwijt raakte toen hij bijna bij het antwoord was. Ik vroeg hem stap voor stap 

op te schijven wat hij had gedaan. Dat kon hij niet. Ik heb een stappenplannetje voor hem gemaakt 

en duidelijk uitgelegd welke strategie hij volgde. Dat had hij namelijk gedeeltelijk hardop gedaan 

zodat ik zeker wist dat dat zijn strategie was. Eerst de juiste formule bepalen, dan invullen en 

vervolgens de onbekende naar voren halen. Toen hij het zo op een rijtje zag ging er ineens een 

lampje branden en klaarde hij helemaal op. Nog een paar keer geoefend en hij had het helemaal 

door. Hij had zichzelf aangeleerd om dus alles netjes op te schrijven. Het argument dat hij nu ook de 

volle punten krijgt voor zijn antwoord hielp hem nog verder over de streep en hij raakte helemaal 

gemotiveerd om dit op alles toe te gaan passen, er vol van overtuigd dat hij nu eindelijk eens de 

punten gaat krijgen waar hij recht op heeft en niet het aftreksel wat hij tot nu toe kreeg omdat zijn 

antwoord wel goed was maar de berekening ontbrak...... 

 

Kenmerk 5: Ik wil graag zelf uitvinden hoe het werkt. 

 

Beelddenkers zijn allergisch voor moeten en willen graag zelf in hun hoofd alle facetten van het 

onderwerp of probleem samenvoegen tot een begrijpbaar geheel. Dat doen ze door informatie die al 

in het hoofd zit te combineren met de nieuw informatie. Daarvoor is het nodig om tijd te hebben en 

meerdere mogelijkheden te onderzoeken. Aannemen dat iets is zoals het is, zoals taaldenkers heel 

handig den, is niet weggelegd voor beelddenkers. Eerst intern begrip voordat er iets gedaan kan 

worden. Dat werkt op alle fronten door dus ook als je een nieuwe som moet maken, een duik in het 

zwembad moet nemen of moet leren fietsen.  

Het lijkt soms of ze traag van begrip zijn en dat is ook een beetje zo. Ze hebben meer tijd nodig in het 



begin om alle gegevens te verzamelen die ze nodig hebben. Als ze echt de tijd krijgen en voldoende 

puzzelstukjes dan hebben ze het ook helemaal doorgrond en volstaat het om het een paar keer toe 

te passen. Eindeloos navragen of ze het echt wel begrepen hebben , door steeds weer opnieuw de 

zelfde sommen te laten maken, is dan overbodig. af en toe herhalen om te zie of ze het nog steeds 

begrijpen of juist een stapje moeilijker maken door nieuwe informatie toe te voegen is dan het meest 

efficiënt.  

 

Kenmerk 6: Letters en cijfers worden andersom gelezen en geschreven.  

 

Vooral de 'b' en de 'd' zijn beruchte letters die beelddenkers nogal eens door elkaar halen. Maar bij 

het schrijven zie je vooral de 'c' en de 'j' die vaak andersom geschreven worden. Ook de 3 is een 

beruchte letter die makkelijk andersom geschreven wordt zonder dat de schrijver in kwestie in de 

gaten heeft dat hij iets niet helemaal goed doet. Sterker nog... als je ernaar vraagt hebben ze vaak 

niet eens door dat ze het andersom opgeschreven hebben. Dit fenomeen heeft drie oorzaken. 

1: In het hoofd kunnen letters en cijfers aan alle kanten bekeken worden en worden dus altijd zo 

gedraaid dat het de juiste letter is. 

2: Een rechts brein, en links ook en een linker hand willen graag vanuit rechts naar links werken. De 

draairichting van een rechts brein is met de klok mee waardoor letters van beneden naar boven en 

van rechts naar links geschreven worden. 

3: In Nederland benoemen wij de getallen op een vreemde manier. Doordat beelddenkers heel snel 

denken,gecombineerd met bovenstaande eigenschappen, zorgt dat ervoor dat een beelddenker 

eerst de tientallen en dan de eenheden op wil schrijven. Het hoofd draait er wel het juiste getal van 

en zo hoor je het. het letterlijk nemen van taal komt hier mooi naar voren. Dus 25 = 52 en andersom. 

 

Kenmerk 7: Dromerig 

 

Veel beelddenkende kleuters vallen op omdat ze vaak zitten te dromen. Alles wat een kind hoort 

zorgt voor een interne associatie compleet met beeld, geluid, geur en gevoel. Die binnenwereld 

wordt als net zo belangrijk ervaren als de buitenwereld. Zeker als je hooggevoelig bent en daar veel 

prikkels van ondervind is het soms noodzaak om even te ontprikkelen in je eigen wereldje.  

 

Tegenwoordig wordt bijna elke som wel verpakt in een klein verhaaltje, al is het maar dat opa en 

oma in een uur 5 km fietsen. Dat ene zinnetje roept al heel veel verschillende beelden op waardoor 

de essentie van de som, hoe lang doen opa en oma erover om naar huis te fietsen, ondersneeuwt. 

ten eerste zullen opa en oma niet zo heel lang kunnen fietsen en ook niet elk uur even ver. En wat 

komen ze onderweg allemaal tegen? Je snapt dat het op deze manier best lastig is om je aandacht te 

richten op de kale som. 

 

Prikkels van buitenaf worden niet allemaal weg gefilterd wat een links brein wel heel goed kan. Een 

links brein richt zich op details en heeft geen moeite om bij het onderwerp te blijven. Afleidende 

verhaaltjes bij een som of kinderen die hun potlood laten vallen of vogeltjes die langs vliegen zijn niet 

storend. Voor een rechts brein wordt dit allemaal opgemerkt en is allemaal een reden om juist die 

associatie op te roepen om even heerlijk mee weg te dromen.... 

 



Kenmerk 8: Waarom? En Allergisch voor moeten. 

 

  

Een van de belangrijkste eigenschappen van een beelddenker is eerst willen begrijpen waarom je iets 

moet doen. Dat is niet om direct aan te geven dat je iets niet wil doen maar meer om voldoende 

informatie te krijgen om te begrijpen hoe je iets moeten doen. Pas als alle informatie aanwezig is, en 

het beeld compleet van de te nemen actie, dan pas kan er gehandeld worden. 

 

Dat is gelijk ook de reden waarom kinderen, maar ook volwassenen, allergisch zijn voor moeten. Als 

je zomaar iets moet doen en je hebt geen idee waarom en hoe dan, dan is het lastig om eraan te 

beginnen. Pas als je weet waar de actie eindigt en naartoe gaat kun je er vrede mee hebben dat je 

iets moet doen. Dat heet autonomie en is heel belangrijk. Wel lastig in veel situaties omdat er nu 

eenmaal verlangt wordt dat je je aan allerlei regels moet houden. Voor een beelddenker lukt dat best 

zodra de reden en noodzaak van de regel duidelijk is. Eerder niet. 

 

Kenmerk 9: Snel afgeleid. ADHD, ADD, Autisme of gewoon een beelddenker? 

  

Zodra een leerling snel afgeleid is wordt er al snel in labeltjes gedacht. ADHD en ADD worden 

veroorzaakt door een verstoorde dopamine-afgifte. Door deze verstoorde dopamine-afgifte kunnen 

signalen niet goed doorgegeven worden en is de concentratie snel verbroken omdat de informatie 

niet aankomt. Dat leidt tot lastige situaties omdat er in een klaslokaal, maar ook op de werkvloer, nu 

eenmaal doorgewerkt moet worden.  

Beelddenkers hebben ook voor het geheel en zien dus alles. Dat is ook heel veel informatie maar dat 

wil niet zeggen dat een beelddenker niet kan concentreren. Waarschijnlijk ben je wel snel afgeleid 

omdat je nu eenmaal veel ziet en hoort en opmerkt, maar dat hoeft dus niets met een verstoorde 

dompamine-afgifte te maken te hebben. Maar beelddenken wordt niet als labeltje gezien en zorgt 

dus niet voor extra tijd of extra hulp wat wel te rechtvaardigen zou zijn.  

 

De beste test is om te kijken of een kind langer dan 10 minuten kan tekenen, met de lego kan 

bouwen een spelletje kan spelen. Kinderen met ADHD zijn altijd snel afgeleid, een beelddenker kan 

zich prima concentreren zolang de bezigheden interessant genoeg zijn, hij weet wat er gedaan moet 

worden en gemotiveerd is. Kinderen met ADHD kunnen wel hyperfocussen als ze bijvoorbeeld in een 

mooi boek of een mooie film zitten.  

Veel beelddenkers krijgen tijdens de les te weinig informatie om precies duidelijk te hebben wat ze 

nu precies moeten gaan doen en hoe ze bijvoorbeeld rekensommen op moeten lossen. Zij hebben 

tijd nodig om dat plaatje in hun hoofd rond te krijgen. Als dat nog niet gelukt is en hij dus nog niet 

weet wat hij precies moet gaan doen dan zal het snel afgeleid zijn, de les saai vinden en alles 

opmerken. 

 

Heel belangrijk dus om te achterhalen of je te maken hebt met een kind met ADHD of ADD of een 

beelddenker. De aanpak is namelijk net een beetje anders maar kan grote gevolgen hebben voor het 

kind in kwestie.  

 

Kenmerk 10: Perfectionisme en faalangst 

 



Last but surely not least: Beelddenkers zijn perfectionistisch. Doordat zij in hun hoofd alvast een 

plaatje hebben van hoe iets moet worden of hoe iets gedaan moet, kunnen zij al snel niet voldoen 

aan hun eigen standaard. Een tekening kan nooit zo mooi worden als het plaatje in je hoofd en een 

ongetraind lijf kan nooit in een keer een moeilijke actie uitvoeren. Dan kan je hoofd nog net zo goed 

weten hoe het zou moeten: je lijf weigert dienst. Dit perfectionisme in niet altijd zichtbaar. Ook niet 

voor een beelddenkers zelf, het gaat vanzelf. Wat ze vaak wel merken is dat ze iets niet in een keer 

kunnen zoals ze willen, dat ze falen voor zichzelf en dat ze dus beter niet kunnen beginnen aan een  

moeilijke taak. Dit is slecht voor het zelfvertrouwen en sommige kinderen kunnen al op jonge leeftijd 

faalangst ontwikkelen.  

 

Door de lat niet zo hoog te leggen, je kind realistische eisen op te leggen en te benoemen dat goed, 

goed genoeg is, kun je beelddenkers helpen met relativeren. Als perfectionisme niet doorslaat is het 

namelijk een hele mooie eigenschap waar je veel voordeel uit kunt halen. Als timmerman is het fijn 

als je mooi werk af kan leveren zolang dit maar in een redelijke tijd kan en met niet te vaak 

overnieuw proberen. Dat geldt voor alles: van werkstukken tot je handschrift en van een kok tot een 

data-analist: perfectie met mate kan leiden tot mooie resultaten. 

 

Wil je meer weten?  

 

Boek: Beelddenkers, Als kwartjes vallen… 

Ga naar De Beelddenkers Podcast op soundcloud, Spotify of iTunes 

Of volg een cursus www.natasjaesmeijer.nl 

 


