
Beelddenkers Taaldenkers 
Leren van zelf uitvinden en doen. Daarbij 

meerdere zintuigen tegelijk gebruikend. 

Hebben graag een voorbeeld en volgen dat 

precies.  

Willen eerst begrijpen wat ze moeten doen 

voordat ze aan een taak beginnen. Het moet 

in één keer goed. 

Doen gewoon wat er gevraagd wordt. 

Proberen net zo lang tot het lukt. Trial and 

error. 

Willen weten waarom iets is zoals het is. 

Wat is het nut? 

Nemen verantwoordelijkheid voor wat ze 

doen. 

Nemen aan dat het nu eenmaal zo is. Stellen 

geen verdere vragen. 

Schuiven verantwoordelijkheid gemakkelijk 

af. 

Herhaling is saai. Hebben dus moeite met 

automatiseren van sommen en tafels. 

Oefenen alleen als de motivatie erg groot is 

en het nut bewezen. 

Automatiseren gaat makkelijk. Herhaling is 

fijn, geeft rust.  

Oefenen om het oefenen. Omdat het moet. 

Zit-er-wel-in-maar-komt-er-niet-uit-

kinderen. Faalangst altijd op de loer. 

Presteren naar verwachting. Presteren ook 

onder druk. 

Problemen zijn uitdagingen waarvoor ze 

altijd een oplossing verzinnen. Hebben eigen 

logica. 

Kunnen logische gevolgtrekkingen maken. 

Problemen kunnen opgelost worden door 

gemaakte stappen kritisch te bekijken. 

Laten zich graag afleiden. Vooral bij 

extrinsieke motivatie. 

Kunnen goed concentreren op de taak. 

Makkelijk te motiveren. 

Er is meer dan het hier en nu. Wegdromen is 

een manier om even weg te zijn. 

Leven altijd in het hier en nu. Ontsnappen 

kan alleen letterlijk. 

Zijn perfectionistisch, ook al is dat niet 

altijd terug te zien. Niet doen = niet gefaald. 

Is tevreden als aan de verwachtingen is 

voldaan. Stelt anders verwachtingen bij. 

Willen graag zelf bepalen wat er gebeurt in 

hun leven. Nemen hordes daarbij voor lief. 

Nemen het leven zoals het komt. Genieten 

daarvan. Of leggen zich neer bij hun lot. 

Kijken de kat uit de boom in nieuwe situaties. Kunnen zich heerlijk in het avontuur storten. 

Zijn snel op hun gemak. 

Denken vaak te moeilijk. Een vraag kan al 

vragen oproepen. 

Lezen de vraag en bedenken het antwoord. 

Denken al vroeg na over moeilijke zaken als 

de dood en oorlog, klimaatproblemen, 

armoede, oneerlijkheid in de wereld. 

Genieten van het leven in het hier en nu. 

Dichtbij huis. 

Passen zich snel aan om niet op te vallen. Gaan gewoon hun eigen gang. 

Zijn gevoelig voor heel veel dingen. Letterlijk 

en figuurlijk. 

Irriteren zich vooral aan dingen die andere 

mensen doen. 

Voelen goed aan hoe jij je voelt en houden 

daar automatisch rekening mee. 

Stappen makkelijker over de gevoelens en 

welzijn van een ander heen. 

Hebben snel last van buikpijn of andere 

klachten zonder aanwijsbare reden. 

Buikpijn betekent ziek. 

Een vol hoofd hoort bij je leven. Een vol hoofd is een teken van (geestelijk) 

ziek zijn.  



Kunnen zich situaties uit het verleden tot in 

detail herinneren. Het terugvinden van 

herinneringen wil wel eens lastig zijn.  

Weten globaal wat er gebeurd is. Kunnen wel 

hun genomen stappen terughalen om zo te 

achterhalen wat er gebeurd is. 

Vinden vriendschap heel belangrijk. Zijn vrienden met wie het uitkomt. 

Hebben een vaststaande mening die je niet 

makkelijk om kan praten, omdat over alles 

altijd goed nagedacht wordt. 

Mening kan omdraaien als een blad aan de 

boom als dat beter uitkomt. (Wel na 

onderbouwing). 

Vragen niet makkelijk om hulp. Stellen vragen als iets niet begrepen wordt. 

Hebben weinig tijdsbesef, plannen niet maar 

maken wel overzichten. 

Kunnen goed plannen en hebben besef van 

tijd. 

Zijn proces gericht. Hebben genoeg aan hun 

gevoel, intuïtie. 

Zijn resultaatgericht. Meten is weten. 

 


