ALGEMENE INFO

1.

Weet wat
beelddenken is

Beelddenken houdt in dat je denkt in beelden,
plaatjes en filmpjes. Ieder mens wordt geboren
als beelddenker en blijft dat tot zijn 3e of 4e
levensjaar. Daarna gaat de grootste groep over
op een auditieve (= via het gehoor) manier van
informatieverwerking. Tussen de vijf en zeven
procent van de mensen blijft beelddenker. Deze
kinderen -en volwassenen- zijn visueel ruimtelijk
ingesteld en verkiezen beelden boven woorden.
De rechterhersenhelft is bij hen dominant.

Al tientallen jaren bestaat de term
beelddenken. Het is dus geen
‘nieuwetijdsdingetje’. De term is afkomstig
van de logopediste Maria J. Krabbe, die in
de jaren dertig met de theorie kwam dat er
mensen zijn die in beelden denken in plaats
van in woorden.
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55.

Geen
kettingboodschappen

Je kind is bezig met plaatjes. Opdrachten uitvoeren
vindt hij vaak wel leuk, maar niet als het te veel is.
Je moet je voorstellen dat jouw beelddenker van
die opdrachten eerst plaatjes moet maken en dan
snel de volgorde kan vergeten. Als we dus voor
het naar school gaan zeggen: ‘Jas aan, gymtas
pakken, zwemzak mee naar school en vergeet ook
je muts en wanten niet’, dan is de kans groot dat hij
alleen zijn jas aan heeft en met geluk zijn gymtas
meeheeft.
Gebruik geen kettingboodschappen, maar
maak er een enkele boodschap van of gebruik pictogrammen.
Door je kind telkens één taak tegelijk te
geven (of één pictrogram per keer) hoeft
hij zich alleen daarop te concentreren en
heeft hij geen overload aan plaatjes in zijn
hoofd. Dan is de kans het grootst dat hij de
opdracht goed uitvoert.
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Tijdsdruk

56.

Omdat beeldenkers het moeilijk vinden om tijd goed
in te schatten, schieten ze in paniek op het moment
dat een grote hoeveelheid taken tijdsgebonden af
moeten.
Een chronometer/stopwatch is dus voor je kind vaak
de ‘vijand’. Zeker als dit juist meetelt voor een goed
cijfer op het rapport (hun plichtsbesef is namelijk
eveneens erg groot).
Als je je niet bewust bent van tijd en voor je gevoel
vaak tijd te kort komt (omdat je alles moet omzetten
in plaatjes) is het fijn om extra tijd te krijgen of
gerustgesteld te worden.

Een Time-Timer kan je kind helpen
inschatten hoeveel tijd er nog is te gaan.
Er zijn verschillende varianten te koop. Laat
je goed voorlichten over welke het beste bij
je kind past.
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