Beelddenkers zijn overal te
vinden en hebben hun
specifieke kenmerken en
kwaliteiten.
Groeien & Bloeien kan u door middel van workshops
en lezingen laten ervaren wat hun waarden en
drijfveren zijn en u leren hen te herkennen en te
begrijpen.

Onderwijs:
Scholen hebben sinds 01 augustus 2014 de plicht
een passend onderwijsarrangement aan te bieden.
Groeien & Bloeien kan u hierbij helpen d.m.v. bij- en
nascholing, workshops en lezingen (voor b.v.
leerkrachten en ouders).

Bedrijven:
Groeien & Bloeien kan een uitkomst bieden, daar
waar het gaat om het herkennen en begeleiden van
de beelddenker op de werkvloer.
Speciaal voor bedrijven en personeelsverenigingen
kunnen lezingen en workshops worden gegeven,
waarbij nader wordt ingegaan op:
- De beelddenker op de werkvloer
- Communicatie en samenwerken
- Teamrollen Belbin
- Basis Denksystemen
Groeien & Bloeien is TRAINER TeamToppers en
Basis Denksystemen en biedt maatwerk voor uw
school of bedrijf.

Contact:

Groeien&Bloeien
Pricksteenweg 96
6462BP Kerkrade
06-48258151 / 045-5454103
www.groeienenbloeien.nl
info@groeienenbloeien.nl
KvK 53491602
Deze folder is ook te downloaden op:

www.groeienenbloeien.nl

Praktijk voor het
Visuele Leersysteem
(Beelddenken)

Beelddenken:
Van álle mensen zijn 5% beelddenkers. Zij denken met
32 beelden per seconde, terwijl een taaldenker (95%
van alle mensen) denkt met 2 woorden per seconde.
Een beelddenker is dus een zeer snelle denker. Dat
levert veel voordelen op, zoals: out of the box-denken,
fantasierijk zijn en creativiteit, originaliteit, organiseren,
leiding geven en doorzetten.
Maar ook: moeite met lezen en spelling,
sfeergevoeligheid, slecht kunnen plannen en huiswerk
maken, tijd nodig om informatie te verwerken, eerst het
geheel willen kennen en daarna pas aan de slag
kunnen. Faalangst ligt op de loer.
Beelddenkers worden vaak verkeerd gediagnosticeerd
als mensen met ADHD, ASS, dyslexie, enz.
Beelddenken is erfelijk bepaald.

Diagnose:

Begeleiding:

Het is zeer belangrijk een beelddenker tijdig te
herkennen en te erkennen. Daarvoor is een goede
pedagogische en didactische diagnose nodig.
In een ruim 3 uur (2x anderhalf uur bij jonge kinderen)
durende sessie worden de volgende instrumenten
ingezet:
- Intakegesprek met ouders
- Wereldspel
- Testen op het gebeid van technisch en begrijpend
lezen, spelling en rekenen
- Geheugentest en non-verbale intelligentietest
- Bepaling leerstijlvoorkeur via meervoudige intelligentie
- Test voor oog-volg problemen
- Rolbepaling via TeamToppers (teamrollen Belbin)

Als uw kind een beelddenker is heeft dit gevolgen voor
de begeleiding. Scholen zijn hierop niet voorbereid en
ingericht, immers voor 95% van de leerlingen is de
huidige manier van werken voldoende.
Groeien & Bloeien is trainer volgens de Leren Leren
methode. Dit houdt in dat uw kind geleerd wordt hoe het
zich leerstof eigen kan maken: visualiseren, verbanden
leggen en inkaderen. Op een simpele manier krijgt uw
kind betere resultaten en krijgt meer zelfvertrouwen.

Alle uitslagen worden op een rijtje gezet en uitgewerkt in
een uitvoerig rapport met adviezen voor ouders en
school.
Groeien & Bloeien is opgeleid tot expert beelddenken
en in het bezit van de licentie om te werken met het
Wereldspel.

Voor basisschool
kinderen betekent dit 8
bijeenkomsten van 60-75
minuten en deze kunnen
desgewenst op school
worden gegeven.

Voor middelbare scholieren
betekent dit 1 á 2
bijeenkomsten (op
woensdagmiddag of
zaterdag) van in totaal 8 uur.

Ook voor ouders is er een cursusdag mogelijk om te
leren uw beelddenkende kind adequaat te begeleiden
(en misschien komt u er wel achter dat uzelf ook een
beelddenker bent).
Kijk voor meer informatie en tarieven op onze site!

