
5 tips voor Beelddenkende kinderen 
om te lezen over beelddenken 

3. Denken in beelden 
Tineke Verdoes heeft dit leuke boekje geschreven. Dit is een boekje dat je zelf kunt lezen, maar ook 
handig is voor je ouders of leerkracht. Er staat uitleg in, tips en opdrachten die jou kunnen helpen je 
beelddenken beter te begrijpen en er makkelijker mee om te gaan.  
Dit boekje kun je bestellen via www.bol.com . 

2. Ben ik in beeld? 
Dit boekje is geschreven door Marion van de Coolwijk en Wendy Lammers – van Toorenburg. In dit 
boekje wordt heel helder en duidelijk uitgelegd wat beelddenken is en kun je aangeven wat dit voor 
jou betekent en hoe het voor jou werkt. Ook staan er veel tips in voor jou.  
Dit boekje kun je bestellen via www.bol.com .  

1.     Ik denk in beelden… Wat betekent dat voor mij?? 
Dit is een boekje dat ik zelf geschreven heb! Een soort van werkboekje waarin je jezelf beter leert 
kennen en meer te weten komt over beelddenken! Ook leer je wat dit betekent voor jou. Want 
beelddenken is voor iedereen anders. Natuurlijk staan er ook tips in! Dit boekje is eigenlijk bedoeld 
om samen met mij in te vullen, maar jij kunt dat ook vast alleen! 
Je kunt dit boekje bestellen via www.groeienlach.nl . 

4. Beelddenken. Visueel  leren en werken 
Dit werkboek is geschreven door Marion van de Coolwijk en hoort bij de training LEREN LEREN. Maar 
ook zelf kun je hier heel goed mee aan de slag!  Je leert wat beelddenken is en hier staan heel veel 
tips en opdrachtjes in om het leren voor jou makkelijker te maken!  
Je kunt dit boek bestellen via www.bol.com of krijgen van de trainer LEREN LEREN 
(www.kindinbeeld.nl)  

5. Survivalgids Beelddenken 
Dit is het nieuwste boek van dit rijtje. Sandra Kleipas  en Annick Beyers hebben dit geschreven en is in 
november 2016 uitgekomen. Door het hele boek staan praktische tips, weetjes en leuke herkenbare 
voorbeelden. Het legt de nadruk op hoe bijzonder en belangrijk deze mooie manier van leren is. 
Je kunt dit boek bestellen via  www.bol.com of www.inpraktijk.be/survivalgidsbeelddenken/.  

Wil je nog meer tips over boeken die je kunt lezen?  
Kijk op de website of neem contact op! www.groeienlach.nl  

Beelddenken is een andere mooie manier van denken dan taaldenken. 
Misschien nog wel fijner! Want jij ziet tenslotte de beelden voor je!  
Maar het kan ook heel lastig zijn, voor jou werken dingen anders dan voor 
jouw taaldenkende vriendjes/ vriendinnetjes en klasgenootjes.  
Om hier meer over te weten te komen en natuurlijk heel veel tips te lezen 
om het leren voor jou makkelijker te maken, zijn er veel boeken 
geschreven. Hieronder 5 tips voor jou!  
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