Beelddenken - gewoon een andere manier van slim zijn!
We zijn er heel lang van uit gegaan dat ieder mens op dezelfde
manier leert. Daar zijn onze scholen ook op afgestemd.
Informatie wordt op één uniforme manier aangeboden en alle
kinderen worden geacht daarmee om te kunnen gaan.
De laatste jaren komen we er achter dat dat helemaal niet klopt.
Mensen gebruiken juist heel verschillende manieren om
informatie op te slaan en later weer op te halen. Een van die
manieren is het gebruik van plaatjes. We noemen dat ook wel
beelddenken.
Het kenmerk van beelddenkers is dat ze informatie verwerken
via beelden, plaatjes en filmpjes. Ze zijn zogenaamd "visueel
ruimtelijk" ingesteld en hebben een voorkeur voor beelden boven
woorden. Vraag een beelddenker bijvoorbeeld naar de weg en hij of zij beschrijft
herkenningspunten in plaats van straatnamen. Want straatnamen, woorden dus, daar kan een
beelddenker meestal niet zo veel mee.
Dat beelddenken is een prima manier om informatie te verwerken. Het kan echter een
probleem worden als een beelddenker op een school terechtkomt waar informatie vooral
auditief (met woorden) wordt aangeboden. Helaas is dat op veel scholen nog de belangrijkste
methode. Het resultaat is dat de beelddenker dan gedwongen wordt om een leerstrategie toe te
passen die voor hem/haar helemaal niet effectief werkt. Het resultaat is reken-, lees- en
spellingsproblemen.
Kan de beelddenker dan slecht leren? Nee, helemaal niet! Het is simpelweg zo dat de
beelddenker geen gebruik kan maken van zijn/haar kracht: informatie opslaan en terughalen
met plaatjes, beelden en filmpjes. Helaas krijgen beelddenkers dan nogal eens het stempel
Dyslexie of Dyscalculie, terwijl er in feite helemaal geen probleem is.
Het "probleem" is dus eigenlijk heel gemakkelijk op te lossen. Leer beelddenkers om gebruik
te maken van hun eigen (visuele) leerstrategie en de "problemen" verdwijnen.
Franka Voortwist van Insight Coaching heeft een praktijk waarbij ze kinderen met leer- en
gedragsproblemen ondersteunt. Ze gebruikt een aantal methodes om kinderen bewust te
maken van hun eigen leerstrategie en hoe ze die kunnen toepassen.
Tijdens deze informatieavond vertelt ze meer over beelddenkers en hun speciale
eigenschappen. Ze laat zien dat beelddenken gewoon een andere manier van slim zijn is en
hoe beelddenkers gebruik kunnen maken van hun grote kracht.
Herkent u zichzelf of een van uw kinderen in wat hier beschreven staat? Wilt u weten hoe een
beelddenker zijn eigen leerstrategie optimaal kan gebruiken? Kom dan luisteren!

