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Kenmerken Beelddenken: 

Beelddenker: visueel-ruimtelijk Woorddenker: auditief-volgordelijk 

Denkt primair in beelden (rechter hersenhelft) 1 Denkt primair in woorden (linker hersenhelft) 
Is visueel sterk 2 Is auditief sterk 
Kan goed met ruimte omgaan 3 Kan goed met tijd omgaan 
Leert vanuit overzicht 4 Leert stapje voor stapje 
Begrijpt de lesstof wel of (nog) niet 
(nog een beetje) 

5 Leert met vallen en opstaan 

Begrijpt complexe concepten makkelijker; 
Heeft moeite met eenvoudige taken 

6 Presteert goed als moeilijkheidsgraad geleidelijk 
wordt verhoogd 

Bedenkt synthese en legt makkelijk verbanden 7 Is een analytische denker 
Werkt vanuit het grote beeld; kan details over het 
hoofd zien 

8 Werkt vanuit onderdelen naar het geheel 

Kan goed kaart lezen 9 Volgt mondelinge instructies goed op 
Is beter in wiskundige redeneren dan in 
automatiseren 

10 Kan goed rekenen 

Leert makkelijk hele woorden 11 Leert makkelijk klanken  
Moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnen 
spellen 

12 Kan woorden spellend uitspreken 

Geeft de voorkeur aan toetsenborden om te 
schrijven 

13 Kan snel en netjes schrijven 

Ordent en organiseert op geheel eigen wijze 14 Is goed georganiseerd 
Vindt intuïtief de juiste oplossing 15 Kan stappen in het werk gemakkelijk verduidelijken 
Leert het best verbanden te zien 16 Blinkt uit in het hoofd leren en stampwerk 
Goed visueel lange termijn verheugen 17 Goed auditief korte termijn verheugen 
Leert concepten voor de eeuwigheid; haakt af bij 
stampwerk en herhaling 

18 Heeft soms herhaling nodig om het geleerde te 
blijven onthouden 

Ontwikkelt eigen methoden problemen op te 
lossen 

19 Leert goed via instructie 

Is erg gevoelig voor de houding van de leraar 20 Leert onafhankelijk van emotionele reacties 
Bedenkt bijzondere oplossingen voor problemen 21 Voelt zich goed bij één juist antwoord 
Ontwikkelt zich asynchroon 22 Ontwikkelt zich redelijk evenwichtig 
Kan erg onregelmatig cijfers halen 23 Haalt in de regel cijfers van gelijk niveau 
Geniet van meetkunde en natuurkunde 24 Geniet van algebra en scheikunde 
Leert de talen op locatie, door onderdompeling 25 Leert de talen in de klas door onderwijs 
Is creatief, ambachtelijk, technisch, emotioneel of 
spiritueel begaafd 

26 Is academisch getalenteerd 

Is een laatbloeier 27 Is een vroegbloeier 
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Is je kind een beelddenker? 

• Kan jouw zoon of dochter goed puzzelen?
• Houdt je kind veel van de TV en/of spelcomputer?
• Speelt je kind graag met constructiespeelgoed (Lego e.d.)
• Heeft je kind een levendige verbeelding en kan daardoor op gaan in zijn/haar fantasiewereld?
• Wordt hij/zij makkelijk afgeleid?
• Moet je instructies vaak herhalen voordat taken worden uitgevoerd?
• Heeft je kind laat leren lopen?
• Wiebelt hij/zij veel?
• Eerst doen en dan pas denken?
• Is hij/zij overweldigend aanwezig op verjaardagen en in pretparken?

(Na eerst de kat uit de boom te hebben gekeken.)
• Denkt je kind erg zwart/wit?
• Is hij/zij erg perfectionistisch, die niet graag faalt (gevoelig voor kritiek)?
• Wint je kind graag en is het een slechte verliezer?
• Herinnert hij/zij gebeurtenissen gedetailleerd (zelfs van jaren geleden)?
• Heeft je kind problemen met het vasthouden van een pen, slecht handschrift?
• Heeft je kind een allergie, last van astma of veel oorontstekingen (gehad)?
• Heeft je kind een goed gevoel voor humor (creatieve woordspelingen)?
• Moeten de etiketten uit kleding geknipt worden? Draagt hij/zij graag zachte stoffen en heeft

hij/zij bijvoorbeeld een hekel aan harde knoopjes?

Als je 10 van de bovenstaande vragen met ´ja´ hebt beantwoord, is jouw kind waarschijnlijk een Beelddenker. 

Ben jij een beelddenker? 

• Denk je vooral in beelden in plaats van woorden?
• Weet je dingen, zonder in staat te zijn uit te leggen waarom?
• Los je problemen op ongebruikelijke wijze op?
• Heb je een levendig verbeelding?
• Herinner je wat je gezien hebt en vergeet je wat je hoort?
• Ben je verschrikkelijk slecht in het spellen van woorden?
• Kun je zaken visualiseren uit verschillende perspectieven?
• Ben je organisatorisch gehandicapt?
• Verlies je vaak het bewustzijn van tijd?
• Lees je liever een kaart dan mondeling aanwijzingen te volgen?
• Herinner je plaatsen die je slechts een maal bezocht?
• Is je handschrift voor anderen moeilijk leesbaar?
• Kun je aanvoelen wat anderen voelen?
• Ben je muzikaal, artistiek of mechanisch aangelegd?
• Weet je meer dan anderen denken dat je weet?
• Heb je een hekel aan spreken voor een grote groep mensen?
• Voel jij je slimmer naar mate je ouder wordt?
• Ben je een slaaf van je (spel)computer?

Als je 10 van de bovenstaande vragen met ´ja´ hebt beantwoord, ben je zeer waarschijnlijk ook een beelddenker. 
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