
 

 

 

 

5 tips voor ouders van 

een beelddenker! 

 
 

 
 

Anke van de Laar 



Beelddenkers zijn heerlijke kinderen. Ze hebben het lastig in 

onze talige wereld, waarin volgorde en tijd superbelangrijk 

zijn. Accepteer dat u kind anders is en zoek naar 

compromissen die het voor uw kind en u makkelijker maken. 

Hier volgen enkele tips die je in het dagelijkse leven kunt 

toepassen: 

 

Tip 1: Vertel korte verhalen, anders dwalen de 

gedachten af. 

 

Dit geldt ook voor opdrachten die je graag uitgevoerd wil 

hebben. Geef slecht één of twee duidelijke, overzichtelijke en 

uitvoerbare opdrachten. Kijk wat haalbaar is, lukt twee niet 

ga dan terug naar één opdracht. Zorg ervoor dat je niet 

gefrustreerd raakt als het je kind even niet lukt. Lach er 

samen om en los het creatief op! 

 

  

 



 

 

Tip 2: Maak duidelijke afspraken.  

 

Wees liefdevol en begripvol, maak je kind duidelijk welke 

consequenties er zijn aan het niet opvolgen van de afspraken. 

Maak dit niet te groot, een beelddenker heeft vaak moeite 

om de consequentie van iets te overzien. Duidelijke regels 

zijn enorm belangrijk, ze zorgen voor structuur en regelmaat. 

Zorg dat jij op jouw beurt ook je afspraken naar je kind 

nakomt!  

 

 

 



Tip 3: Doe een beroep op de intelligentie van je 

kind. 

 

Een van de kenmerken van beelddenken is snel 

desoriënteren. Dit wil zeggen dat je met je gedachten niet bij 

de realiteit bent, je zintuigen nemen andere dingen waar dan 

er in werkelijkheid zijn. Dit kan zorgen voor frustratie en 

boosheid, door een beroep te doen op de intelligentie van je 

kind kan het weer terugkomen in de realiteit.  

 

 

 

 



Tip 4: Zoek samen naar een oplossing. 

 
Je kind is enorm goed in het creatief zoeken naar oplossingen, 

het legt heel snel verbanden. 

Wist je dat: Taaldenkers zich per seconde ongeveer 2 à 3 

individuele woorden vormen, terwijl beelddenkers tot 32 

individuele beelden kunnen vormen.  Dat betekent dat een 

beelddenker tot 16 keer zoveel gedachten per seconde 

verwerkt. Het is voor beelddenkers echter niet mogelijk om al 

deze beelden afzonderlijk waar te nemen. Beelddenkers zien 

32 beelden per seconde, wat betekent dat ze onderbewust 

zijn.   

Beelddenkers zijn zich door dit alles niet bewust van het 

proces dat zich in hun hoofd afspeelt, en geven daardoor 

antwoorden op vragen zonder te weten waarom dat het 

antwoord op de vraag is.  

 

 



Tip 5: Vertrouw op wat je kind zelf denkt nodig te 

hebben. 

 
Maar al te vaak zie ik kinderen in mijn praktijk die al allerlei 

leermethoden geprobeerd hebben. Ouders en leerkrachten 

zoeken naar de beste manieren om het kind te begeleiden. 

Vaak heeft een kind een uitgesproken mening over een 

manier van leren. Luister naar je kind en ga samen op zoek 

naar manieren om te leren. Zoek naar manieren die passen 

bij je kind, beeldend en onderzoekend. Ga samen opzoek 

naar mogelijkheden om het zo leuk mogelijk te maken.  

Geef je zoektocht niet op na enkele pogingen. Ook voor jouw 

kind is er een manier van leren die prima aansluit. 

      



Conclusie: 

De begeleiding van een beelddenkend kind is een groot en 

mooi avontuur, met ups en downs.  

Als je samen op zoektocht gaat beleef je mooie en bijzondere 

avonturen, dit zorgt voor een goede basis voor de opvoeding. 

Regelmatig zie ik ouders in mijn praktijk die veel vragen 

hebben en niet meer weten wat te doen en het even niet 

meer zien zitten.  

Ook wij hadden een hele zoektocht naar de beste begeleiding 

voor onze zoon, als bij toeval kwam ik bij een Davis counselor 

terecht. De counseling van onze zoon heeft zijn leven en ons 

gezinsleven volledig veranderd.  

Hij weet nu hoe hij zijn beelddenken kan gebruiken om op 

een eenvoudige manier te leren.  

Wil jij meer weten over beelddenken? 

Of ontdekken wat de Davis methode voor jouw kind zou 

kunnen betekenen? 

Neem geheel vrijblijvend contact met me op: 

 

 

Anke van de Laar 

Kasterensestraat 17c 

5298 NV  Liempde 

0411-632 634 / 06-2088 9433 

info@beeldendinzicht.com 


