
 

Tips voor ouders van beelddenkende kinderen 
 

   

Gebruik geen kettingboodschappen 

Beelddenkende kinderen vinden het lastig om lange opdrachten uit 
te voeren. Er is dan een overload aan plaatjes in hun hoofd 
waardoor ze snel de volgorde van de opdrachten vergeten. Door je 
kind telkens één taak tegelijk te geven, hoeft het zich enkel daarop 
te concentreren. Op die manier zal het de opdracht correct 
uitvoeren.  

 

 Vertel korte verhalen 

Door je verhalen kort te houden, dwalen de gedachten van de 
beelddenkende kinderen minder af. Ze zullen veel gemakkelijker de 
clue van het verhaal meehebben.  

 

Houd je kind bij zijn werk 

Bij het uitvoeren van een taak of opdracht is het belangrijk dat je als 
ouder de aandacht van je beelddenkend kind meermaals op de taak 
richt. Je kan je kind vragen om te herhalen wat het moet doen. Zit je 
kind toch ver in “zijn beeldenwereld”, wees dan niet steeds boos. 
Een klopje op de schouder geven of even in zijn beeld gaan staan 
helpt beter dan roepen.  

 

 

Herken de (hoog)gevoeligheid bij je kind 

Een beelddenker is gevoelig of (hoog)sensitief. Hij is gevoelig voor 
alle prikkels en dingen die hij met hun zintuigen waarneemt. Dit 
komt omdat hun rechterhemisfeer sterk ontwikkeld is, de 
“gevoelskant” van onze hersenen.  
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Help je kind bij het verwoorden van zijn gedachten 

Beelddenkende kinderen vinden het soms moeilijk om iets onder 
woorden te brengen. Soms lukt tekenen of een paar woorden 
vertellen beter om zich uit te drukken. Ga daarna samen op zoek 
naar de juiste bewoording. Zo leer je woord geven aan plaatjes! 

 

Hulp bij het schoolwerk 

Beelddenkende kinderen denken en leren anders dan het grootste 
deel van de mensen. Probeer bij het oefenen met huiswerk ook eens 
andere oefenmanieren uit. Zo kan je bijvoorbeeld rekensommen of 
tafels gaan oefenen op de trampoline. Kijk welke manier van leren 
bij je kind past. Beeddenkende kinderen hebben vaak baat bij een 
“belevende” en “visueel gerichte” manier van leren. Bij het 
studeren vinden ze het heel gemakkelijk om mind maps te maken.  

 

 

Hulp bij het opruimen 

Beelddenkende kinderen zijn van nature uit chaotisch en rommelig. 
Alleen opruimen lukt heel moeilijk omdat het kind tijdens het 
opruimen heel snel afdwaalt. Ruim geregeld samen op. Laat zien 
hoe je het best kan opruimen.  
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Zorg voor regelmaat, structuur en planning 

Voor een beelddenker is het belangrijk dat er een herkenbaar 
patroon in de dag zit. Bij een vast patroon van eten, school, vrije tijd 
en slapen weet het kind precies waar het aan toe is. Een 
beelddenkend kind houdt van een vaste week- en dagindeling. Je 
kan in de woonkamer een planbord hangen waarop de structuur 
duidelijk gevisualiseerd wordt.  

 

 

Zorg voor voldoende rustmomenten 

Een beelddenkend kind slaat “alles” op wat hij ziet en waarneemt. 
Vaak zit zijn hoofdje vol met plaatjes. Het is heel belangrijk dat je 
beelddenkende kinderen voldoende tijd en ruimte geeft om dit alles 
te verwerken. Door je kind voldoende rustmomenten te geven 
voorkom je “overprikkeling”.  
 

 

Geniet van je kind 

Beelddenken is een prachtige, bijzondere eigenschap. De fantasie, 
de originele kijk en de associaties die een beelddenker maken, laten 
jou de wereld ook door een andere bril zien! 
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