
5 tips voor ouders / leerkrachten van  
 Beelddenkende kinderen 

om te lezen over beelddenken 

3. Denken in beelden 
Tineke Verdoes heeft dit leuke boek geschreven. Er staat uitleg in, tips en opdrachten die jou kunnen 
helpen je beelddenker / de beelddenker in je klas beter te begrijpen en er makkelijker mee om te 
gaan.  
Dit boek kun je bestellen via www.bol.com . 

2. De gids over beelddenkende kids. 80 praktische tips 
Dit boekje is geschreven door Sandra Kleipas. In dit boekje staan 80 praktische tips om jouw 
beelddenker  / de beelddenker in jouw klas de talentvolle beelddenkende kinderen tot hun recht 
kunnen laten komen.  
Dit boekje kun je bestellen via www.bol.com .  

1.     Een beelddenker in de klas… Wat nu?? 
Dit is een boekje dat ik zelf geschreven heb! Het is een informatief boekje met informatie over het 
verschil tussen beelddenken en taaldenken, hoe je een beelddenkend kind herkent en veel praktische 
tips om een beelddenker in de klas te helpen om het leren makkelijker te maken. Vooral heel 
praktisch, want daar hou ik van!  
Je kunt dit boekje bestellen via www.groeienlach.nl . 

4. Beelddenken. Visueel  leren en werken 
Dit boek is geschreven door Marion van de Coolwijk. Zij heeft de training LEREN LEREN ontwikkeld. In 
dit boek kun je veel theorie lezen die op een goed leesbare manier uiteen gezet is. Daarnaast veel 
methodes, technieken en tips om kinderen die visueel leren en werken te ondersteunen.  
Je kunt dit boek bestellen via www.bol.com.  

5. Ik denk in beelden, jij onderwijst in woorden 
Dit boek is geschreven door Jeffrey Freed en Laurie Parsons. Zij hebben het over ‘rechts 
georienteerde kinderen’ en leggen uit dat wanneer deze kinderen worden aangesproken op hun 
visuele talenten, hun resultaten aanzienlijk verbeteren. Ook hierin veel tips en informatie over 
beelddenken!  
Dit boek is te bestellen via www.bol.com .  

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! Maar als ouder / leerkracht van een 
beelddenkend kind zal je merken dat het ook behoorlijk lastig kan zijn, 
vooral op school (vanaf ongeveer groep 4). Gelukkig is het vrij eenvoudig 
om een beelddenkend kind hierbij te ondersteunen. Er zijn verschrillende 
boeken over geschreven . Hieronder 5 tips voor jou!  
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