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Samenvatting 

Beelddenken wordt gezien als het denken in visuele voorstellingen van beelden en gebeurtenissen in 

gedachten en wordt vaak geassocieerd met top-down leren, kunnen overzien van het geheel, 

verbanden kunnen leggen en problemen oplossen etcetera. (Cooper & Regan, 1984; Silverman, 

2000). Daarnaast worden beelddenkers gerelateerd aan lage scores op standaardtoetsen voor lezen, 

spellen en rekenen. Beelddenkers zouden minder goed zijn in verbale communicatie en verbale 

vaardigheden, doordat zij een andere hersenorganisatie hebben. Daarbij lijkt de manier van lesgeven 

in het basisonderwijs niet afgestemd te zijn op de beelddenker, waardoor hun potentie niet optimaal 

tot ontwikkeling kan komen. Dit onderzoek richt zich op het bepalen van wat de relatie tussen 

beelddenken en leerstijlen van de hoogbegaafde leerling inhoudt, met daarop aansluitend het 

aanbieden van een passende vorm van hoogbegaafd basisonderwijs. De onderzoeksvraag betreft: 

´Wat is de visie van leerkrachten in het hoogbegaafd onderwijs op beelddenken en taaldenken, en 

op welke manier houden leerkrachten rekening met verschillen in de leerstrategie van 

leerlingen?'  

 De onderzoeksvraag is beantwoord aan de hand van een kwalitatief inhoudelijk analyse en 

middels een semi-gestructureerd interview zijn de subjectieve opvattingen van leerkrachten over 

beelddenken en taaldenken in kaart gebracht. Data-analyse is gedaan middels open en axiaal 

coderen, waarbij gebruik gemaakt is van het programma Atlas.ti. Er is een steekproef getrokken uit 

de populatie leerkrachten van het voltijds regulier basisonderwijs en voltijds hoogbegaafd onderwijs 

in Drenthe. Uit de resultaten zijn drie opvallende thema's naar voren gekomen. Een eerste thema is 

dat leerkrachten een sceptische houding hebben ten opzichte van het concept beelddenken. Een 

wetenschappelijke onderbouwing is lastig te geven (Duvivier, 2018). Een tweede thema is dat de 

leerkrachten de kenmerken van beelddenken niet koppelen aan dit concept, maar aan de mate van 

het beheersen van vaardigheden en prestatie en aan het niveau van intelligentie. Een derde thema is 

dat de leerkrachten bepaalde kenmerken van beelddenken anders toekennen dan hoe deze in de 

literatuur omschreven staan. Het aansluiten bij de onderwijsbehoefte van deze leerlingen doen 

leerkrachten door te differentiëren in en aanpassen op de beheersing van vaardigheden. Daarbij 

hanteren zij een meer stap voor stap benadering welke, in de literatuur wordt benoemd als een 

kenmerk die wordt gebruikt voor leerlingen met verbale voorkeur voor informatieverwerking.  

 De conclusie van dit onderzoek houdt in dat variatie in het hoogbegaafd onderwijs van 

belang is. Hierbij moet rekening gehouden worden met dat het aanleren van strategieën, ongeacht 

de voorkeur, van belang is. Dit om te voorkomen dat leerlingen gevoed  worden om een rigide 

leerstijl te hanteren en om de leerprestaties en vaardigheden te vergroten.  

 Sleutelwoorden: beelddenken, leerstijlen, hoogbegaafdheid.  
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Summary 

Visual thinking is seen as thinking in visual representations of images and events in one's mind and is 

often associated with top-down learning, being able to see the whole picture, being able to make 

connections and solve problems, etcetera. (Cooper & Regan, 1984; Silverman, 2000). In addition, 

visual thinkers are related to low scores on standard tests for reading, spelling and math. Image 

thinkers are said to be less good at verbal communication and verbal skills, because they have a 

different brain organization. In addition, the teaching method in primary education does not seem to 

be geared to the visual thinker, as a result of which their potential cannot develop optimally. This 

research focuses on determining what the relationship between visual thinking and learning styles of 

gifted students entails, followed by offering an appropriate form of gifted primary education. The 

research question is: 'What is the vision of theachers in gifted education on visual thinking and verbal 

thinking, and how do teachers take into account differences in the learning strategy of pupils?' 

 The research question was answered on the basis of a qualitative substantive analysis and by 

means of a semi-structured interview the subjective views of teachers on visual thinking and 

language thinking were mapped out. Data analysis was done through open and axial coding, using 

the Atlas.ti program. A sample was drawn from the population of teachers of full-time mainstream 

primary education and full-time gifted education in Drenthe. Three striking themes emerged from 

the results. A first theme is that teachers have a skeptical attitude towards the concept of image 

thinking. It is difficult to provide a scientific basis (Duvivier, 2018). A second theme is that the 

teachers do not link the characteristics of visual thinking to this concept, but to the degree of 

mastery of skills and achievement and to the level of intelligence. A third theme is that the teachers 

attribute certain characteristics of visual thinking differently than how they are described in the 

literature. Teachers match the educational needs of these students by differentiating and adapting to 

the mastery of skills. In doing so, they adopt a more step-by-step approach, which has been 

identified in the literature as a feature used for students with verbal preference for information 

processing. 

 The conclusion of this study means that variation in gifted education is important. It must be 

taken into account that learning strategies, regardless of preference, is important. This is to prevent 

students from being fed a rigid learning style and to increase learning performance and skills. 

 Keywords: visual thinking, learning styles, giftedness. 
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Inleiding 

 
 Het begrip beelddenken, het denken in visuele representaties van beelden en gebeurtenissen 

in gedachten, krijgt steeds meer aandacht. Kinderen die beelddenker zijn lijken benadeeld te worden 

in het traditionele basisonderwijs (ECLG expertisecentrum leren & gedrag, 2018). Een 

veronderstelling is dat de manier van informatie verwerven en verwerking bij beelddenkers anders is 

dan die van kinderen met een verbale manier van informatie verwerven en verwerken. Beelddenkers 

zouden een andere leerstijl en leerbehoefte hebben, waardoor de manier van lesgeven in het 

basisonderwijs niet afgestemd lijkt te zijn op de beelddenker. Daardoor kan hun potentie niet 

optimaal tot ontwikkeling komen (Silverman, 2000). Er wordt zelfs gesuggereerd dat het een 

leerachterstand tot gevolg kan hebben (Mann, 2005). Het fenomeen beelddenken is makkelijk op te 

zoeken via populaire media. Bureaus en organisaties die hun expertise inzetten om aan te sluiten bij 

de beelddenkende leerling bieden zich bij de eerste zoekfunctie aan. Allen benoemen dat kinderen 

die beelddenken anders leren en een andere leerbehoefte hebben dan het aanbod binnen het 

reguliere onderwijs. Deze bureaus en organisaties bieden vervolgens advies en programma's om 

beelddenkende leerlingen en ouders van beelddenkende leerlingen te ondersteunen (Bezem, 2019).  

 Een wetenschappelijke onderbouwing van het fenomeen beelddenken is lastig te geven. Er is 

geen theorie voor handen ten aanzien van het begrip en literatuur is niet op basis van 

wetenschappelijke norm onderzocht.  Het begrip beelddenken wordt exclusief in de Nederlandse taal 

gebruikt. In talen als het Engels, Duits of Spaans zijn hier geen termen voor te vinden, maar wordt 

gesproken over concepten als 'visual-spatial thinking' en 'imaginay thinking' (Duvivier et al., 2018). In 

deze taalgebieden is geen heldere definitie van het concept voor handen. Hoewel er nog weinig 

wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar het concept beelddenken, is er veel praktijkonderzoek 

gaande (Suijkerbuijk et al., 2018). Onderzoeken zijn veelal gericht op de veronderstelling dat 

beelddenken een relatie heeft tot sterke en zwakke punten die samenhangen met visueel-ruimtelijke 

en verbale vaardigheden. Deze worden op hun beurt weer in relatie gebracht met lees-of 

spellingsproblemen (Suijkerbuiijk et al., 2018). 

 De stijl van denken en leren heeft grote invloed op het leerproces volgens Boekaerts en 

Simons (2003) en construeert de speelruimte waarbinnen leren plaats vindt. Kaldeway (2004) schrijft 

dat Kolb didactische variatie aanmoedigde, waarbij rekening wordt gehouden met dat de ingang van 

de dominerende leerstijl bij personen kan verschillen. Zo wordt er in Paivio's Dual Coding Theory 

onderscheid gemaakt tussen verbale en visuele cognitieve stijlen (Suijkerbuijk et al., 2018). De 

verbaal cognitieve stijl wordt gekenmerkt als sterk auditief ingesteld zijn en informatie verwerven en 

verwerken door te horen en te lezen. Deze, in populaire term taaldenker, hanteert een seriële 
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aanpak, ofwel een stap voor stap opeenstapeling van kennis. Zo leren kinderen bijvoorbeeld eerst 

letters te onderscheiden, de volgorde van letters en automatiseren voordat het in een verhaaltje 

geplaatst wordt (Mathewson, 1999). Voor deze serialistische verwerker is een lineaire, stap voor 

stap, aanpak geschikt. De aandacht wordt dan gericht op details en procedures (Kaldeway, 2004), er 

wordt van klein naar groot gewerkt. De visuele cognitieve stijl kenmerkt zich als sterk visueel 

ingesteld zijn en informatie verwerven en verwerken door associaties van beelden. Deze beelddenker 

heeft een holistische manier van leren, waarbij van het grote geheel wordt gewerkt naar detail 

(Duvivier et al., 2018). Het leerproces kenmerkt zich door stukjes informatie in het grote geheel te 

passen en mentale plaatjes te genereren van het gehele concept dat geleerd moet worden. Dit 

kenmerkt zich ook wel door het top-down verwerken van informatie (Kaldeway, 2004). Omdat het 

meer tijd kost om de verbale informatie om te zetten in mentale plaatjes, kan dit in het onderijs 

problemen opleveren omdat de leerkracht de instructie al vervolgd heeft voordat de mentale 

representatie heeft plaatsgevonden (Suijkerbuijk et al., 2018).  

 Het huidige Nederlandse onderwijssysteem is gericht op seriële informatieverwerking (Bos, 

2017), welke goed past bij de taaldenker. Reguliere lesmethodes worden bottom-up aangeboden, 

wat betekent dat leerlingen deelonderwerpen krijgen aangeboden om gaande weg tot begrip van het 

geheel te komen (Doolaard & Oudbier, 2010). De beelddenker zou daarentegen behoefte hebben 

aan een totaalbeeld wat visueel voorgesteld kan worden om zo naar de detail te werken.  

 Ook bij hoogbegaafde kinderen verloopt het informatie verwerven en verwerken anders 

vergeleken bij kinderen in het reguliere onderwijs (Mooij, 2013). Hoewel er naar hoogbegaafdheid 

veel onderzoek is gedaan, bestaat er tot dusver geen eensgezindheid over (Olszewski-Kubilius et al., 

2015). Een van de basiselementen van hoogbegaafdheid is intelligentie, waarbij de minimumnorm op 

een totaal IQ van 130 of hoger ligt. Echter, persoonlijkheidskenmerken, motivatie en creativiteit 

spelen ook een belangrijke rol (Houkema, 2012). Binnen het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen 

is een van de werkvormen die gebruikt wordt de top-down instructie. Informatie wordt vanuit het 

grote geheel naar de onderdelen aangeboden (Mooij, 2013). Een typerend kenmerk dat ook bij de 

beelddenker is terug te zien (Bezem, 2019).  

  De strategie van de beelddenker en de manier van informatie verwerken van de 

hoogbegaafde leerling vertonen overeenkomsten. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of het 

onderwijsaanbod binnen hoogbegaafd basisonderwijs beter aansluit op de taaldenkende 

hoogbegaafde leerling dan op de beelddenkende hoogbegaafde leerling en of de beelddenkende 

hoogbegaafde leerlingen een andere onderwijsbehoefte heeft. De beelddenkende leerling zou in 

vergelijking met de taaldenker moeilijker meekomen in het onderwijs, al zouden ze evengoed in staat 
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zijn om goede cijfers te halen (Silverman, 2000). Een link met hoogbegaafde leerlingen wordt in de 

meeste literatuur niet gemaakt, in tegenstelling tot de praktijk.  

 Dit onderzoek richt zich op het fenomeen beelddenken in relatie tot de leerstijl van de 

hoogbegaafde leerling met daarop aansluitend het aanbieden van een passende vorm van 

basisonderwijs. Uit literatuur blijk dat het fenomeen beelddenken en de top down leerstijl van de 

hoogbegaafde leerling overeenkomsten vertonen. Het doel van deze studie is het bepalen van wat 

de relatie tussen beelddenken en leerstijlen van de hoogbegaafde leerling inhoudt. De hoofdvraag 

van het onderzoek betreft: ´Wat is de visie van leerkrachten in het hoogbegaafd onderwijs op 

beelddenken en taaldenken, en op welke manier houden leerkrachten rekening met verschillen in de 

leerstrategie van leerlingen?' Hierbij behoren de volgende deelvragen  

1. Wat is volgens leerkrachten beelddenken?  

2. Wat ziet de leerkracht hiervan terug bij de leerlingen in de klas? 

3.  Wat is volgens leerkrachten taaldenken?  

4. Wat ziet de leerkracht hiervan terug bij de leerlingen in de klas? 

5. In hoeverre denkt de leerkracht rekening te houden met de beelddenkende leerling? 

In het theoretisch kader wordt ingegaan op theorieën en modellen die beschrijven wat de definities 

'beelddenken', 'taaldenken', 'intelligentie', 'hoogbegaafdheid' en 'leerstijlen' inhouden. Vervolgens 

wordt aan de hand van de bovengenoemde deelvragen antwoord gegeven op de hoofdvraag middels 

interviews met leerkrachten in zowel het regulier als hoogbegaafd basisonderwijs. In de methode 

staat beschreven hoe dit onderzoek is uitgevoerd. De resultaten geven een overzicht van de 

overeenkomsten en verschillen uit de interviews met de leerkrachten. Vervolgens wordt in de 

conclusie de link gelegd met de literatuur en de uitkomsten van dit onderzoek. In de discussie 

worden de overwegingen in dit onderzoek benoemd en aanbevelingen gedaan voor verder 

onderzoek.  
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Theoretisch kader 

Beelddenken 

 Het begrip beelddenken in Nederland vind zijn oorsprong in de jaren 1930. Maria Krabbé 

vormt het begrip beelddenken als zijnde een manier van denken die woordloos is. Het 'zien' vervangt 

de taal (Ojemann, 1987). Elk persoon denkt in beelden. Taal is aangeleerd en kinderen ontwikkelen 

gaandeweg praten. Krabbé onderzocht welke factoren spelen bij kinderen die dyslexie of 

woordblindheid vertonen. Krabbé, en later Ojemann (1987), stellen dat de beelddenker een sterk 

visueel-ruimtelijk beeldende denkstijl heeft die dominerend is ten opzichte van een verbaal-

analytische denkstijl. Deze kinderen zouden een extra vertaalslag nodig hebben om de beelden in 

gedachten om te zetten in woorden en andersom. In de onderzoeken van Krabbé en Ojemann (1987) 

staat het hebben van een voorkeur voor een denkstijl centraal. Er wordt niet gekeken naar 

vaardigheden die mogelijk een rol spelen in de kenmerken van de beelddenker of begripsdenker 

 Meer recent onderzoek beschrijft beelddenken als volgt: "Beelddenken is een vorm van 

zintuiglijk denken waarbij de nadruk ligt op kijken en verbeelden (visueel). Het is de vaardigheid om 

alles wat in de concrete omgeving wordt waargenomen te koppelen aan het visueel 

voorstellingsvermogen" (Ensing & Hattem, 2014, p. 13). Om te kunnen spreken van een voorkeur of 

denkstijl, moet er sprake zijn van dominantie van het één versus de ander. Hoe goed of slecht 

iemand scoort op een specifiek domein valt onder het begrip vaardigheid (Ensing & Hattem, 2014). 

Vaardigheden kunnen gemeten worden middels genormeerde tests, zoals een CITO toets.  

 Een cognitieve theorie die zowel beelddenken en verbaal denken omvat is de Dual Coding 

Theory (DCT) van Paivio (1971, 1990). Deze theorie is in overeenstemming met beelddenken omdat 

beide uitgaan dat bij het voorstellingsvermogen alle zintuigen betrokken zijn, maar de nadruk ligt op 

visuele zintuigen. De DCT gaat uit van twee onafhankelijke systemen, het ene systeem kan 

geactiveerd worden zonder het andere. De eerste is een verbaal systeem welke sequentiële 

organisatie eigenschappen heeft, zoals woordassociaties in het verbale systeem. De tweede is een 

non-verbaal, of voorstellingssysteem welke holistische informatieverwerking organisatie 

eigenschappen heeft, zoals beeld-beeld connecties in het voorstellingssysteem (Paivio, 1990). Beide 

systemen zijn wel aan elkaar gerelateerd, omdat het ene systeem voor activiteit kan zorgen in het 

andere. Zo kunnen woorden bijvoorbeeld voorstellingen oproepen en andersom (Suijkerbuijk et. al., 

2018). De mate van concreetheid van stimuli speelt een rol in de omvang van activiteit tussen het 

voorstellingssysteem en verbale systeem. Daarin zijn objecten of plaatjes het meest concreet, omdat 

deze het voorstellingssysteem activeren. In mindere, maar voldoende mate, activeren concrete 

woorden zowel het voorstellingssysteem als verbale systeem. De minste mate van concreetheid zijn 

abstracte woorden, omdat deze het verbale systeem activeren (Bos, 2017). Kinderen die 
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beelddenken activeren voornamelijk het voorstellingsvermogen en geven de voorkeur aan stimuli in 

objecten en plaatjes. 

 Onderlinge verschillen in beelddenkers verklaart Paivio (1990), anders dan Krabbé, door 

onderscheid aan te brengen tussen vaardigheden en denkstijl of voorkeur. Voor de beelddenkende 

leerling betekent dit in het leerproces dat beelddenken voort kan komen uit gewenning of voorkeur, 

maar dit niet automatisch betekent dat dit kind vaardigheden bezit in cognitieve taken die 

voortkomen uit die beeldrijkheid (Bos, 2017).  

 Beelddenken wordt vaak geassocieerd met top-down leren, kunnen overzien van het geheel, 

verbanden kunnen leggen, creativiteit, out-of-the-box denken en problemen oplossen etcetera. 

(Cooper & Regan, 1984; Silverman 2000). Buiten deze kwaliteiten worden beelddenkers gerelateerd 

aan lage scores op standaardtoetsen voor lezen, spellen en rekenen. Een eerste veronderstelling die 

hierover wordt gedaan is dat kinderen die beelddenken minder goed zijn in verbale communicatie en 

verbale vaardigheden, doordat zij een andere hersenorganisatie hebben waarbij de rechterhemisfeer 

een dominante rol speelt (Mathewson, 1999). Informatieverwerking via de rechterhersenhelft wordt 

gerelateerd aan visueel, perceptueel, syntheteriserend en ruimtelijk georiënteerd zijn. Het leerproces 

gebeurd niet sequentieel, maar door het visualiseren van het gehele concept. Dit geheel moet eerst 

gezien worden, voordat het gebruikt kan worden en onderdelen in begrepen kunnen worden 

(Silverman, 2000). Hierbij geven zij de voorkeur aan instructie die wordt uitgelegd middels 

beeldmateriaal. Het visualiseren zorgt voor het georganiseerde construct voor de assimilatie en 

verwerken van nieuwe ideeën, hierdoor verkrijgen ze vaak ineens een inzicht met betrekking tot het 

probleem of informatie (Silverman, 2003). Een tweede veronderstelling die daarop aansluit is dat het 

onderwijssysteem verbaal en sequentieel is ingericht. Dit lijkt voor kinderen die beelddenken 

problemen te geven, omdat zij vanuit het grote geheel de lesstof verwerken en niet leren van 

stampen en herhalen van de stof en de (tussen)stappen. Daarnaast zetten zij verbale informatie om 

in beelden en andersom, waardoor ze meer tijd nodig hebben in de informatieverwerking. 

Beelddenkers kunnen via andere strategieën tot een correcte oplossing komen, zonder de standaard 

stappen te volgen (Silverman, 2000). Dit kan erin resulteren dat beelddenkers moeite kunnen hebben 

met simpele taken, terwijl ze tegelijkertijd uitblinken in het maken van complexe taken (Silverman, 

2000).  

 Tegenover het beelddenken lijkt het begripsdenken te staan. Krabbe en Ojemann (1987) 

benoemen de begripsdenker als iemand waarbij de verbale denkstijl dominant is, ten opzichte van 

visueel beeldende denkstijl. In hedendaags populaire term wordt het begripsdenken ook wel 

taaldenken genoemd (Bezem, 2019). Onder taaldenken wordt verstaan "een vorm van denken 

waarbij woorden, begrippen en feiten de basis vormen"(Ensing & Hattem, 2014, p. 5). Verondersteld 
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wordt dat de manier van leren van kinderen met een verbale leerstijl te maken heeft met dominantie 

van de linkerhersenhelft. Informatieverwerking via de linker hersenhelft wordt gerelateerd aan 

verbale, sequentiële, analytische en op tijd georiënteerd zijn. Zij zouden in leerstijl een logische 

progressie volgen van start tot eind, waarbij stap voor stap van onderdelen naar geheel wordt 

gewerkt (Mathewson, 1999).    

  De Stichting Beelddenken Nederland (SBN) heeft recentelijk het concept beelddenken 

wetenschappelijk onderzocht en geven aan dat er veruit meer onderzoek nodig is om de kern van 

beelddenken te verduidelijken. Het concept beelddenken is volgens de SBN door een aantal auteurs 

en onderzoekers te groot gemaakt waardoor het begrip verwijderd is geraakt van maatschappelijke 

relevantie (Duvivier et al., 2018). Een onderwerp dat bij nieuw onderzoek op de voorgrond staat is of 

het beelddenken voortkomt uit een voorkeur voor visuele informatieverwerking of uit verbaal 

onvermogen. Het onderzoek dat door de SBN (Duvivier et al., 2018) is uitgevoerd heeft geleid tot in 

ieder geval vijf samenhangende aspecten van beelddenken die hieronder kort worden benoemd:  

1. Voorkeur voor visuele waarneming als onderdeel van alle zintuiglijke waarneming: Beelddenken is 

geen strategie, omdat dit veronderstelt dat het een bewuste keuze is. "Beelddenken bestaat uit een 

voorkeur voor een systeem waarin de verwerking van visuele informatie de constructie van interne 

representaties (beelden) mogelijk maakt" (Duvivier et al., p. 37). 

2. Duidelijke voorkeur voor associaties tussen beelden in denkprocessen: dit proces gaat associatief 

en exploratief, waarbij beelden onderlinge verbanden tonen die in één oogopslag en een volledige 

situatie gevisualiseerd kan worden.  

3. Versterkt ruimtelijk inzicht: hoe dit aspect past in beelddenken is nog niet onderzocht, maar bezit 

deze vaardigheid wel een kern voor de beelddenker, volgens dit onderzoek.  

4. Cognitieve stijl waarin een voorkeur voor doelgerichte activiteit gericht op handelingen tot uiting 

komt: het beelddenken heeft invloed op de manier waarop informatie wordt waargenomen, 

verwerkt en op de aanpak van problemen.  

5. Binnen de context specifiek controle uitoefenen over het strategisch inzetten van taal- of 

begripsdenken: het beelddenken is een voorkeur, waarbij in bepaalde gevallen een andere manier 

van denken noodzakelijk is. Personen die een evenwicht hebben gevonden tussen beelddenken en 

taaldenken kunnen succesvol taken voltooien en kunnen schakelen tussen vormen van denken.  

 

Intelligentie 

 Het woord intelligentie, vanuit het Latijns intelligere, refereert naar het concept begrijpen. Al 

vanaf de 18e eeuw is de wetenschap bezig met het operationaliseren en meetbaar maken van het 

begrip intelligentie, maar tot nu toe is er nog geen eenduidige definitie voorhanden (Eling, 2014). 
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Opvattingen en modellen over wat intelligentie is variëren in opvattingen over statische of 

dynamische factoren. Zo is er bijvoorbeeld discussie gaande over de mate van erfelijkheid van 

intelligentie en de invloed van de omgeving op intelligentie (Eysenck et al., 1982). Ook is er discussie 

gaande of intelligentie opgevat kan worden als 1 G-factor of dat het bestaat uit meerdere 

vaardigheden (Schouws, 2015). Binnen de psychologie zijn twee stromingen te onderscheiden die het 

begrip intelligentie trachten te definiëren.  

 De eerste stroming is de psychometrische stroming, die lange tijd de gedachtegang over 

intelligentie heeft bepaald (Resing & Drenth, 2007). Begin 1900 legde Charles Spearman het 

fundament voor theoretische modellen over intelligentie (Hendriks et al., 2019). Met zijn tweefactor 

analyse ging Spearman uit van een G factor, generale intelligentie, waarop alle cognitieve 

vaardigheden zijn terug te voeren. Daar onderliggend  zou de S factor, specifieke intelligenties voor 

bepaalde taken, verantwoordelijk zijn voor correlatie tussen de verschillende onderdelen op zijn test 

(Pfeifer & Scheier, 1999). In Figuur 1 is het Triarchische model van Sternberg weergegeven, waarbij 

Sternberg de nadruk legt op dat drie aspecten van intelligentie; analytisch, creatief en praktisch 

vermogen, elkaar beïnvloeden (Sternberg & Davidson, 2005).  

 

Figuur 1.  

Sternberg, R. J. (1985). Beyond IQ : A triarchic theory of human intelligence (2 nd ed.). Cambridge: 

Cambridge University Press.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De bedoeling van het meten van intelligentie was te onderzoeken wat verschillen in intelligent 

gedrag tussen mensen in probleemoplossend vermogen veroorzaakt. Daarbij werd ook gekeken of de 

verschillen gelijk bleven wanneer diverse en uiteenlopende taken uitgevoerd moesten worden 

(Resing & Drenth, 2007). Om bij kinderen een voorspelling te kunnen geven over hoe zij zouden 
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presteren op school, ontwikkelde Binet begin 1900 een test die intelligentie als complex en 

samenhangend geheel kon meten (Eling, 2004). In deze test zijn cognitieve functies als logisch 

redeneren, werkgeheugen, verbale vaardigheden, aandacht en waarneming opgenomen die middels 

het intelligentiequotiënt (IQ) weergegeven worden. Het vaststellen van het IQ is gebaseerd op 

verschillen op individueel niveau (Pfeifer & Scheier, 1999). Wechsler ontwikkelde vanaf 1944 een test 

die meer gericht is op praktisch handelen en op aanpassing van de omgeving (Resing & Drenth, 

2007). Hierbij worden verschillende vaardigheden zoals werkgeheugen en informatieverwerking ook 

meegenomen (Schouws, 2015). In Figuur 1 is te zien dat tegenwoordig aan de hand van het 

gemiddelde (100) en een standaard deviatie (van 15) verschillen tussen personen aangeduid. De 

Wechsler test wordt tot de dag van vandaag veelvuldig gebruikt om het intelligentieniveau weer te 

geven.  

 

Figuur 2.  

Intelligentie quotiënt curve (Houkema, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 De tweede stroming is de meer recente gedachtegang vanuit de cognitieve of experimentele 

psychologie. Onderzoek is gericht op welke algemene mechanisme of processen de basis vormen van 

intelligentie. Recent wetenschappelijk neurologisch onderzoek toont aan dat basale functies als 

werkgeheugen een dergelijk proces is dat speelt bij de mate van intelligentie. Het werkgeheugen 

heeft een relatie met hoe efficiënt circuits samenwerken in de hersenen (Schouws, 2015). De focus 

ligt voornamelijk op de wijze waarop personen in het algemeen gebruik maken van onder andere 

kennis, geheugen of strategieën om taken uit te voeren (Resing & Drenth, 2007). Een hoge 

intelligentie leidt dan ook niet vanzelf tot uitzonderlijk goede prestaties (Hoogeveen et al., 2004). 

Hier is oefening voor nodig, waarbij het leerproces  en onderwijs van belang is (Gagné, 2004). De 
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cognitieve psychologie onderzoekt met name hoe cognitie in het algemeen werkt en is richt zich niet 

op individuele verschillen, of de verklaring ervan (Eling, 2004).  

 Hoewel er de laatste tijd meer aandacht wordt gegeven aan de onderliggende processen in 

het probleemoplossend vermogen, worden de intelligentietesten nog veelvuldig gebruikt (Schouws, 

2015). Eén ding hebben beide stromingen met elkaar gemeen, namelijk dat het begrip intelligentie 

betrekking heeft op het probleemoplossend vermogen (Eling, 2004). Met een intelligentietest als de 

WISC kunnen buiten het algemene intelligentieniveau ook onderdelen van het cognitief functioneren 

worden vastgesteld, zoals ruimtelijk inzicht of verbaal redeneren (Rispens & Van Yperen, 1994).  

Het probleemoplossend vermogen wordt door een intelligentietest WISC aangeduid met het 

performale IQ (PIQ). Dit houdt onder andere het toepassen van kennis, vaardigheden op gebied van 

visueel ruimtelijke informatieverwerking, oplossend vermogen, competentie in perceptuele 

organisatie, en motorische respons. Het verbale IQ (VIQ) komt neer op verbaal begrip, redeneren, 

respons en informatieverwerking (Wechsler, 2005). Wanneer de scores tussen de PIQ en VIQ 

beduidend van elkaar verschillen, kan er worden gesproken van een disharmonisch profiel (Kaufman, 

1994). Iemand met een hoger VIQ dan PIQ heeft grote mate van taalbegrip en vaardigheden, maar 

heeft moeite met plannen, organiseren en toepassen van kennis. Andersom is aangetoond dat 

iemand met een hoger PIQ dan VIQ een groter oplossingsvermogen en ruimtelijke vaardigheden 

heeft, maar meer moeite heeft om zich in woord en schrift  uit te drukken. De lage VIQ speelt daarbij 

een rol in de problemen die voorkomen bij technisch lezen, spelling en rekenen. Onderzocht is dat 

naarmate het algemene intelligentieniveau hoger is, de discrepanties tussen het VIQ en PIQ 

frequenter voorkomen (Taub, 2001). Dit geeft geen reden tot zorgen, tenzij een kind in de praktijk 

vastloopt. Kennis van het (dis)harmonisch profiel kan dan inzicht geven in de reden dat een kind 

moeite heeft met bepaalde aspecten. Het analyseren van het disharmonisch profiel word langdurig 

gebruikt, echter heeft tot nog toe weinig wetenschappelijke onderbouwing  (Taub, 2001).  

 

Hoogbegaafdheid 

 Hoogbegaafdheid is een concept waarover, net als het begrip intelligentie, tot dusver geen 

eensgezindheid bestaat (Olszewski-Kubilius et al., 2015). In wetenschappelijke literatuur zijn 

verschillende theorieën te vinden over hoe gekeken wordt naar hoogbegaafdheid, waarin twee 

stromingen zich onderscheiden (Wijnekus & Pluymakers, 2016). De eerste stroming definieert 

hoogbegaafdheid als aanleg, oftewel een aangeboren eigenschap (Gagné, 2004; Wijnekus & 

Pluymakers, 2016). De tweede stroming definieert hoogbegaafdheid als aantoonbaar gedrag, waarbij 

enkel bij hoge prestaties op een bepaald gebied sprake van hoogbegaafdheid is (Subotnik, 2011;  

Wijnekus & Pluymakers, 2016). De nadruk ligt vaak op hoge cognitieve prestaties, wat in een IQ score 
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van 130 of hoger wordt uitgedrukt (Mooij, 2013). Onderzoekers stemmen overeen dat 

hoogbegaafdheid daarentegen meer is dan een hoog IQ (Olszewski-Kubilius et al., 2015). 

Hoogbegaafdheid is geen vast gegeven, maar een dynamisch construct dat bij het kind ontplooid 

moet worden, waarbij verschillende factoren een rol spelen (Wijnekus & Pluymakers, 2013). 

Bovendien zegt een IQ score weinig over individuele gevallen (Houkema 2012). 

 Er bestaan diverse modellen die de factoren van de ontplooiing van hoogbegaafdheid bij 

kinderen in kaart brengen. Renzulli heeft grote invloed gehad met zijn drie ringen model. Hij zag 

intelligentie als multi-dimensionaal en maakte onderscheid tussen intellectuele capaciteiten, 

taakvolharding en creativiteit (Renzulli & Reis, 2018). Wanneer een combinatie van de 

persoonskenmerken en sociale omgevingsfactoren in hoge mate en gecombineerd aangesproken 

worden, kan dit leiden tot hoogbegaafdheid (Davidson & Sternberg, 2005).  

 Renzulli’s model werd in 1988 door Mönks uitgebreid door omgevingsfactoren interactief toe 

te voegen, zoals het gezin, de school en de vriendenkring (Frumau, 2011). Dit resulteerde in het 

Triadisch interdepedentie-model, zie Figuur 1, waarbij pas van hoogbegaafdheid gesproken kan 

worden wanneer er voldoende sociale competentie aanwezig is (Davidson & Sternberg, 2005). Zowel 

Renzulli als Mönks gaven duidelijk aan dat potentiële begaafdheid onderscheiden kan worden van 

gedemonstreerde begaafdheid (Frumau, 2011). 

 

Figuur 3.  

Het triadisch interdependentiemodel van Mönks (1995). (Wijnekus & Pluymakers, (2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heller benoemd in haar model de relatie tussen de factoren, waarbij 'talent-factors' vanuit de 

aanleg van een individu als voorspellers gelden van prestaties op verschillende domein. Deze 

prestaties worden beïnvloed door niet cognitieve persoonlijkheidskenmerken (Heller, 1991). Deze 
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multifactoriele benadering, zoals weergeven in Figuur 2, is gebaseerd op vier onderling 

onafhankelijke dimensies: begaafdheidsfactoren, omgevingskenmerken, geleverde 

prestaties en niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken (Wijnekus & 

Plymakers, 2016). 

 Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een sterk ontwikkelde cognitieve- en metacognitieve 

vaardigheden (Linn, 2017). Vanwege de verschillende factoren die meespelen om te spreken van 

hoogbegaafd zijn, worden zij gezien als heterogene groep. Er zijn niettemin kenmerken die veel 

voorkomen bij hoogbegaafden, zie Tabel 1. Zo is er sprake van een asynchrone ontwikkeling, 

waardoor hoogbegaafde kinderen op bepaalde aspecten beter dan gemiddeld zijn ontwikkeld en op 

andere aspecten juist onder ontwikkeld of minder ontwikkeld (Linn, 2017).  

 

Figuur 4.  

The Munich Model of Giftedness and Talent (Heller, 1991). (Wijnekus & Pluymakers, 2016).  
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Tabel 1.  

Kenmerken hoogbegaafdheid (Van Houten-Van den Bosch, Kuipers, & Peters, 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

De ontwikkeling en het leerproces van de hoogbegaafde leerling wijkt af van de reguliere leercurve, 

wat maakt dat hoogbegaafde kinderen een andere onderwijsbehoefte hebben. Het reguliere 

onderwijs sluit daardoor vaak onvoldoende aan op het niveau en de behoeften van hoogbegaafde 

leerlingen (Cengel & Alkan, 2018). Aangepaste onderwijsvormen, zoals het Leonardo concept dat 

voltijds hoogbegaafd onderwijs aanbiedt, hebben positieve effecten op de schoolprestaties van 

hoogbegaafde leerlingen (Mooij et al., 2007). Uitgangspunt van het Leonardo concept is dat het 

onderwijs in versnelde of beknopte vorm wordt aangeboden. De lesstructuur die hierbij wordt 

gehanteerd is top-down, wat wil zeggen dat zij vanuit een algemene theorie of idee specifieke 

voorbeelden opmaken. Dit in tegenstelling tot de gemiddelde leerling die ‘bottom-up’ redeneert. Zij 

vormen van specifieke voorbeelden een algemene theorie of idee. Het ‘bottom-up’ redeneren 

kenmerkt zich door stap voor stap richting een einddoel werken (Daeter, 2012).  

 

Leerstijlen 

 Aansluiting bij onderwijsbehoeften van kinderen bevordert leerprestaties van kinderen, 

waarbij dit voor hoogbegaafde kinderen onderpresteren kan helpen voorkomen (Rayneri, Gerber & 

Wiley, 2003). Het onderwijs afstemmen op de leerstijl van het kind schept een effectieve 

leeromgeving (Rayneri et al., 2003). Een leerstijl is een voorkeursmanier van verwerken, opnemen, 

begrijpen, en onthouden van informatie, en het omgaan met taken (Kaldeway, 2017). De leerstijl is 

uniek en passend bij de individu. Het gaat hierbij over de manier van leren en niet over wat iemand 

leert. Omgevingsfactoren kunnen de leerstijl beïnvloeden, zoals de manier van lesgeven van de 

leerkracht. Ook persoonsfactoren, emotionele- en cognitieve factoren kunnen invloed uitoefenen op 

de leerstijl (Chetty et al., 2019; Nja et al., 2019).  De unieke leerstijl is niet evenredig aan een 

leerstrategie. Leerstrategieën zijn specifieke methodes van leren die onder leerstijlen vallen. Een 

leerstijl kan daarom bestaan uit verschillende leerstrategieën. Een voorbeeld van een leerstrategie is 
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discussiëren over de leerstof (Lu et al., 2017; Thornton et al., 2006). Kinderen blijken vaak een 

voorkeur te hebben voor verschillende leerstijlen ongeacht of deze hoogbegaafd is of niet (Gooden 

et al., 2009; Lu et al., 2019; Mcleod, 2017; Nja et al., 2019; Thornton et al., 2006). 

 Er is ook kritiek op de benadering van leerstijlen. Een eerste kritiekpunt is dat er veel 

verschillende modellen zijn die leerstijlen beschrijven. Allen beschrijven ze combinaties van 

tweedelingen, zoals holistische of serialistisch, woorddenken of beeldenken en convergent of 

divergent (Kaldeway, 2004). Door een persoon te categoriseren kan dit leiden tot een rigide leerstijl 

met weinig motivatie om deze te veranderen.  Een ander kritiekpunt is dat het idee van matching, 

het afstemmen van de lesstof aan de individuele leerstijl om schoolresultaten te verbeteren, geen 

wetenschappelijke onderbouwing kent (Kaldeway, 2017).  
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Methode 

Design 

 De onderzoeksvraag is beantwoord middels een kwalitatief inhoudelijk analyse. In dit 

onderzoek staat de opvatting over het beelddenken en taaldenken vanuit de leerkracht centraal met 

daarbij hun zienswijze hoe zij in hun onderwijsaanpak rekening houden met de beelddenkende 

leerling. Hiervoor is gebruik gemaakt van een semi-gestructureerd interview. Vanuit de theorie zijn 

elementen geëxtraheerd over zowel beelddenken en taaldenken en in een codeboek verwerkt. Het 

codeboek is gebruikt bij het coderen van de interviews. Aan de hand van de elementen zijn de 

opvattingen en observaties van de leerkrachten van regulier onderwijs vergeleken met de 

leerkrachten op het hoogbegaafde onderwijs. Door de interviews te transcriberen was het mogelijk 

de data-analyse dicht bij de werkelijkheid te houden, wat de betrouwbaarheid in dit onderzoek 

vergroot. Ook is gebruik gemaakt van het programma Atlas TI. Dit programma programmeert 

systematisch codes. Deze codes zijn middels een member check gevalideerd.  

 
Participanten 

 De doelpopulatie betrof voltijds hoogbegaafde basisschool-leerkrachten en voltijds reguliere 

basisschool-leerkrachten van groep 3 tot en met groep 8 in Nederland. De groepen 1 en 2 zijn niet 

meegenomen in dit onderzoek. De reden is dat in het basisonderwijs van de betreffende steekproef 

deelnemers, leerlingen vanaf groep 3 getoetst worden op het gebied van rekenen, lezen, begrijpend 

lezen, spelling en sociaal welbevinden. De leerlingen in groep 1 en 2 kunnen dan niet met elkaar 

vergeleken worden aan de hand van schoolprestaties. Leerkrachten kunnen dan hun visie op 

beelddenken niet relateren aan schoolprestaties.  

 De onderzoekspopulatie bestond uit een steekproef van 4 voltijds hoogbegaafde basisschool-

leerkrachten en 4 voltijds reguliere basisschool-leerkrachten van groep 5 t/m 8 in Drenthe. Deze 

leerkrachten hebben minimaal 2 jaar werkervaring in het onderwijs waar zij werken. Deze twee jaar 

werkervaring zijn van belang omdat de leerkracht een eigen visie heeft kunnen ontwikkelen op de 

manier van leren van de leerlingen. Het onderzoek heeft zich middels de steekproef gericht op de 

opvattingen en ideeën van de personen. Er trad verzadiging op na het afnemen van 6 interviews, dit 

betroffen zowel leerkrachten van hoogbegaafd als regulier onderwijs.  

 

Instrumenten 

 Middels een semi-gestructureerd interview zijn de subjectieve opvattingen van leerkrachten 

over beelddenken en taaldenken in kaart gebracht. Daarin werd onderscheid gemaakt tussen regulier 

onderwijs en voltijd hoogbegaafd onderwijs en zijn daarmee de variabelen.  

Het concept beelddenken werd getoetst aan de hand van vooraf opgestelde interview vragen.  
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Deze vragen betroffen;  

-   Wat denk je bij beelddenken? En wat zie je hiervan terug bij de leerlingen in de klas? 

-   Wat denk je bij taaldenken? En wat zie je hiervan terug bij de leerlingen in de klas? 

-   In hoeverre denk je rekening te houden met de beelddenkende leerling? 

Bij deze vragen zijn de elementen van beelddenken gerelateerd aan de vijf voorkeuren zoals 

beschreven door Duvivier et al. (2018). Te weten: visuele waarneming als onderdeel van alle 

zintuiglijke waarnemingen. Associaties van beelden in denkprocessen. Een versterkt ruimtelijk inzicht 

als vaardigheid. Een cognitieve stijl waarin een voorkeur voor doelgerichte activiteiten gericht op 

handelingen tot uiting komt. Het context specifiek controle uitoefenen over het strategisch inzetten 

van taal- /begripsdenken. De elementen van taaldenken zijn gekoppeld aan de voorkeur voor horen 

van gesprekken of informatie, verwerken van geschreven tekst, stap voor stap leren, werken vanuit 

onderdelen naar het geheel, analytisch denken, klanken makkelijk leren en woorden spellend kunnen 

uitspreken. De antwoorden zijn getranscribeerd en aan de hand van een codeboek zowel open als 

axiaal gecodeerd. Vervolgens worden elementen uit de interviews vergeleken op overeenkomsten en 

verschillen in opvattingen en ideeën.  

 
Data-analyse 

 De data-analyse is in eerste instantie deductief verkregen door vanuit de theorie categorieën 

en elementen op te stellen. Het operationaliseren van het concept beelddenken en taaldenken is 

gedaan aan de hand van een literatuurstudie. Daarbij hebben de elementen van het beelddenken en 

taaldenken gediend als de items voor het interview, zoals staat beschreven in de vorige paragraaf. 

Alle interviews werden ad-verbatim getranscribeerd. Het analyseren van de interviews is gedaan met 

behulp van het softwareprogramma Atlas.ti. Dit programma biedt de mogelijkheid om transcripten 

te coderen. Er zijn eerst 3 transcripten open gecodeerd. Vervolgens zijn de transcripten geanalyseerd 

op de vooraf opgestelde categorieën en elementen uit de literatuur. Hiervoor zijn besloten codes 

opgesteld, daarbij werd gekeken welke codes vanuit de literatuur overeenkwamen met de besloten 

codes in de transcripten. De drie transcripten zijn vervolgens tevens inductief gecodeerd door  

uit de teksten nieuwe categorieën en codes aan te maken. Nieuwe codes zijn onderverdeeld in de 

eerder opgestelde categorieën, of er werden nieuwe categorieën aangemaakt. Dit proces werd bij de 

resterende transcripten herhaald, waardoor overkoepelende hoofd- en subthema’s inzichtelijk 

werden. Aan de hand van de hoofd- en subthema’s is een codeboom geconstrueerd. Verzadiging trad 

op na ongeveer 6 transcripten. Van alle transcripten zijn vervolgens middels axiaal coderen de 

elementen met elkaar vergeleken op verschillen en overeenkomsten, wat zorgde voor een meer 

uniforme en valide codering. Met behulp van Atlas.ti zijn figuren opgemaakt die de resultaten 

inzichtelijk weergeven.   
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Onderzoeksprocedure 

 Dit onderzoek is aangemeld bij de Ethische Commissie van de Rijksuniversiteit 

Groningen. De steekproef is getrokken uit de populatie leerkrachten van twee scholen van het 

voltijds regulier basisonderwijs en voltijds hoogbegaafd onderwijs in Drenthe. De onderzoeker heeft 

de participanten benaderd via een contactpersoon van het voltijds hoogbegaafde onderwijs in Assen, 

die tevens in contact staat met de reguliere school. Er is een toestemmingsbrief verstuurd naar beide 

scholen, waarin staat wat het doel, de relevantie van het onderzoek en wat de wijze van 

dataverzameling is. Hier stond tevens vermeld dat deelname op elk moment stopgezet kon worden 

en deelname en verwerking van gegevens anoniem is. Leerkrachten hebben middels deze 

toestemmingsbrief kunnen aangeven of zij vrijwillig deel wilden nemen, welke groep zij lesgeven en 

op welke school(vorm) zij werkzaam zijn. Na aanmelding van deelnemers heeft via dezelfde 

contactpersoon afstemming plaatsgevonden over de praktische vormgeving van het afnemen van de 

interviews. De interviews zijn digitaal, middels video bellen, afgenomen. Het afnemen van de 

interviews werd gedaan door twee onderzoekers, waarbij geluidsopnamen zijn gemaakt, om de 

betrouwbaarheid te vergroten. De interviews zijn vervolgens getranscribeerd, waarbij de gegevens 

zijn geanonimiseerd. In overleg is rekening gehouden met de geldende privacy op de beide scholen.  
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Resultaten 

 De resultaten komen voort uit een steekproef van 4 voltijds hoogbegaafde basisschool leerkrachten 

en 4 voltijds reguliere basisschool leerkrachten in Drenthe. Deze leerkrachten hebben minimaal twee 

jaar werkervaring en zijn werkzaam in het noorden van Nederland. Zij geven les aan leerlingen van 

groep 5 tot en met groep 8. 

 

Wat is volgens leerkrachten beelddenken? 

 Alle leerkrachten gaven aan niet precies te weten wat het is. Het merendeel kon zich wel een 

voorstelling van het concept maken. Een klein aantal gaf aan dat zij het een lastig begrip vinden, 

omdat hiervoor nog wetenschappelijk weinig basis is. Wel gaven alle leerkrachten een omschrijving 

van het concept beelddenken met de woorden 'gelijk iets voor je zien', 'direct een plaatje bij de taal 

maken' en dat leerlingen 'visualiseren van wat er wordt gezegd'. Hierbij komen de kenmerken die de 

leerkrachten benoemen overeen met twee kenmerken uit de literatuur. Deze betroffen: 'makkelijk 

associëren van beelden in denkproces' en 'voorkeur voor visuele waarneming'. Zij koppelen het 

concept beelddenken hiermee aan het leerproces van de leerling en benoemen hierbij dat zij 

verwachten dat deze leerlingen visuele ondersteuning behoeven om informatie beter te onthouden 

en kunnen toepassen. Omdat de leerling direct voor zich ziet wat gehoord wordt, zou deze op gelijke 

wijze uitleg nodig hebben om te begrijpen wat de bedoeling is. Uit de antwoorden is gebleken dat de 

leerkrachten een kenmerken van beelddenken koppelen aan leerlingen die zij associeren met een 

taaldenker. Deze betrof: 'van geheel naar detail werken'. Figuur 4 op pagina 22 geeft schematisch 

weer welke kenmerken van beeld- en taaldenken de leerkrachten koppelen aan de kenmerken die in 

de literatuur staan beschreven. Daarbij is in de witte balk aangeven of het gaat om kenmerken van 

beeld- of taaldenken zoals beschreven staat in de literatuur. De groene balken zijn de kenmerken van 

beelddenken en de blauwe balken zijn de kenmerken van taaldenken. Middels de rode stippellijn is 

aangegeven hoe de leerkrachten de kenmerken zelf koppelen aan het beeld- of taaldenken.  
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Figuur 4. Overzicht koppeling kenmerken beeld- en taaldenken door leerkrachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Kenmerken    uit de literatuur 

Kenmerken   uit de literatuur   

.............   koppeling van kenmerk door de leerkracht 

  

Wat ziet de leerkracht hiervan terug in de klas? 

 Met de leerkrachten is aan de hand van de kenmerken uit de onderzoek van Duvivier et. al. 

(2018) besproken of zij deze kenmerken herkennen bij de leerlingen in hun klas en hoe zij dat in de 

praktijk zien, zie Tabel 2. 

 

A) Doel van de opdracht willen weten 

 De reguliere leerkrachten gaven aan dit kenmerk bij de meer intelligente leerlingen in de klas 

te herkennen. Zij koppelen het kenmerk echter niet aan het beelddenken, maar aan de voorkeur en 

manier van leren, namelijk vanuit het geheel willen werken en met het doel van de opdracht pas aan 

de slag kunnen of willen. Ook wordt de mate van beheersen van vaardigheden gekoppeld aan dit 

kenmerk. De reguliere leerkrachten menen dat het te maken heeft met hoe sterk een leerling is in de 

vaardigheden die nodig zijn voor een opdracht.  

 De leerkrachten van het hoogbegaafd onderwijs geven aan dat vrijwel alle leerlingen het doel 

van een opdracht of taak willen weten. "Hoogbegaafd onderwijs is vaak al topdown ingericht en past 
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ook bij de hoogbegaafde leerling." Zij vertellen allen dat wanneer de leerling het nut of doel van de 

opdracht niet inziet, de motivatie vermindert. 

 

Tabel 2. Kenmerken beelddenken uit de literatuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Makkelijk associeren van beelden in het denkproces 

 Dit kenmerk werd door alle leerkrachten herkend en in eigen woorden zelf benoemd. Een 

leerkracht van hoogbegaafd onderwijs vertelde een specifiek voorbeeld: "Ik heb een leerling die, als 

ik iets vertel, hij ook gelijk iets wil vertellen, maar waarbij dan een heel schakelproces in zijn hoofd 

gaat. Ik heb het dan over een appel bijvoorbeeld en hij komt op iets heel anders, vrachtauto uit ofzo. 

Het lijkt dan zo te gaan; die appel gooi ik dan in de prullenbak, die zak gaat in de container. De 

container wordt opgehaald door de vuilniswagen. En dat is een vrachtauto. Oh wacht, ik heb gister 

een vet coole vrachtwagen gezien." 

 Aan de hand van dit kenmerk werden voorbeelden genoemd hoe zij dit in de klas terug zien, 

waarbij zij twee eigenschappen benoemden. De eerste eigenschap is dat een leerling de beeldspraak 

letterlijk neemt. Opdrachten en bepaalde grappen komen niet op de juiste manier over, omdat deze 

leerling letterlijk voor zich ziet wat er gezegd wordt. "Ik kan soms een grap maken en dan refereren 

naar een spreekwoord zoals 'lachen als een boer met kiespijn'. Ik zie dat sommige kinderen dan hier 

niks van snappen. Als ik er dan naar vraag wat hij denkt dat het betekent, is de reactie dat hij een 

letterlijk een boer met dikke wang voor zich ziet." De tweede eigenschap is dat de leerlingen die meer 

in beelden denken dan in taal, in de klas minder concentratie hebben en snel afgeleid zijn. Daarbij 

hebben zij het vermoeden dat dit komt door het interne schakelproces van de taal naar de beelden 

in het hoofd.  "Ik heb wel het gevoel dat taaldenkers veel meer geconcentreerd zijn. En dat 
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beelddenkers veel meer in hun hoofd verzanden, omdat ze zoveel beelden kunnen maken. Een 

voorbeeld is 'ik heb 16 kistje, er zitten zoveel appel in' en dat die kinderen dan nadenken over waar 

die appels vandaag komen en hoe ziet die stapel met kisten eruit. Ik denk dat zij iets sneller afgeleid 

zijn."  

 

C) Specifieke context mee willen nemen in het denken 

 Dit kenmerk werd door alle leerkrachten gekoppeld aan het feit dat leerlingen 'meteen een 

beeld voor zich zien'. Leerkrachten beschreven dit zelf middels 'een specifieke context' en 'het 

verhaal in zijn geheel meenemen'. Zij benoemen dat zonder context de leerlingen moeite hebben om 

een verhaal, idee of opdracht te begrijpen. "We zien het vooral terug in de 3 minuten toets. Dat is 

woordjes lezen. Maar we zien dat best wel veel kinderen, ook al zijn ze goed in spelling of zijn ze 

aardig goed in lezen, dat ze daarop uitvallen. En dat komt, ze hebben geen context, helemaal niks. 

Het is gewoon woordjes en hup hup hup. Het gaat gewoon heel langzaam." 

 Alle leerkrachten vonden overlap met kenmerk B van Tabel 2. Leerkrachten zagen bij de 

leerlingen in de klas terug dat ze 'snel afgeleid zijn' en 'met een omweg iets vertellen'. Wat hen 

daarin opvalt is dat het verhaal voor de leerling dan vaak duidelijk is, maar dit verbaal minder goed 

kunnen overbrengen. "Dan is er iets gebeurd met voetbal en moet eerst het hele voetbalspel 

uitgelegd worden, voordat verteld wordt wat nou het probleem is."  

 

D) Sterke mate van ruimtelijk inzicht 

 Dit kenmerk werd door alle leerkrachten in eerste instantie niet herkend als kenmerk van 

een beelddenker. Er werd in eerste instantie gedacht dat, als de beelddenker een sterke mate van 

ruimtelijk inzicht zou hebben, deze goede resultaten zou leveren op bijvoorbeeld ruimtelijke figuren 

opdrachten. Aan de leerkrachten is een voorbeeld beschreven aan de hand van de uitleg van een 

kubus, waarbij aangegeven wordt dat een taaldenker dit bijvoorbeeld zou kunnen beschrijven in 

woorden. Een beelddenker zou mentaal om de kubus heen kunnen lopen en het roteren e.d. De 

uitleg zou verbaal lastiger zijn. Na deze uitleg herkenden de meeste leerkracht het concept wel, maar 

zagen de meeste leerkrachten het niet direct terug bij de (beelddenkende) leerlingen in de klas. 

 Ook gaven alle leerkrachten aan dat zij niet wisten of het ruimtelijk inzicht te maken heeft 

met het beelddenken. Zo wordt er door een enkele leerkracht een koppeling gemaakt met het wel of 

niet sterk zijn in rekenen. Een sterke mate van ruimelijk inzicht zou dan bevorderend zijn in het leren 

rekenen. "Een meisje uit de klas die beelddenker blijkt, die heeft 0 ruimtelijk inzicht. Die heeft heel 

veel moeite met rekenen. Dus ik weet niet echt of dat met elkaar te maken heeft, maar het kan elkaar 

wel versterken." Een andere leerkracht gaf aan zich voor te kunnen stellen dat een beelddenker zich 
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beter zou kunnen plaatsen in de ruimte. "Een beelddenker die weet dan in een gymzaal vaak beter 

waar alles heeft gestaan en hoe dat eruit ziet". 

 Een enkele leerkracht merkte op dat het ruimtelijk inzicht wellicht niet sterker is dan bij niet 

beelddenkede leerlingen, maar zij wel middels beeld het ruimtelijk inzicht kunnen vergroten. Zij geeft 

een voorbeeld aan de hand van een opdracht met ruimtelijke figuren. "Het handig is om iets fysieks 

te hebben. Omdat ze niet goed voor zich zagen hoe ze van het papier een geheel (kubus) moesten 

maken. Dus toen heb ik bij een leerling die echt vastliep van een kladpapiertje iets geknipt dat recht 

was en dat dan zo vouwen en dan wordt het echt een 3D figuur. Die had dat echt nodig om te zien 

wat ze nou eigenlijk aan het doen was." 

 

E) Van geheel naar detail werken 

Alle reguliere leerkrachten gaven aan dat zij bij de meer intelligente kinderen dit kenmerk 

herkennen. Daaraan werd het kenmerk uit de literatuur 'Doel van de opdracht willen weten' 

gekoppeld. Net als bij kenmerk A van Tabel 2 wordt het kenmerk gekoppeld aan de manier van leren 

en mate van beheersen van vaardigheden, niet direct aan het beelddenken. "Kinderen die het niet 

overzien, die hebben echt die logische opbouw nodig van stap tot stap en hier gaan we dan mee aan 

de slag. Kinderen die het geheel al heel goed overzien, die kunnen ook wel van groot naar klein 

kunnen werken."  

 Leerkrachten in het hoogbegaafd onderwijs geven aan dat alle kinderen van het geheel naar 

de details willen werken. Daarbij wordt ook hier de kanttekening gemaakt dat het hoogbegaafd 

onderwijs topdown is ingericht en op deze manier standaard wordt lesgegeven.  

 Meerdere leerkrachten, zowel in het regulier als hoogbegaafd onderwijs, zeggen bij de 

leerling die meer visueel is ingesteld terug te zien dat deze vaak moeite heeft met spelling en 

rekenen. Hierbij wordt de 3 minuten toets als voorbeeld gegeven, wat voor deze leerlingen vaak 

langzamer en moeizamer gaat. Het vermoeden volgens deze leerkrachten is dat de woorden geen 

logische context bevatten. Ook wordt opgemerkt dat woorden vaak "Als een geheel worden 

onthouden in plaats van het hakken en plakken." De kanttekening wordt door deze leerkrachten 

gemaakt dat zij deze leerlingen de lesstof stap voor stap moeten aanbieden om de leerling tot begrip 

te krijgen. Dit kenmerk wordt in de literatuur beschreven dat onder het taaldenken valt.  

 

F) Voorkeur voor visuele waarneming 

 Alle leerkrachten herkennen dat er een klein aantal leerlingen is die met een tekstuele uitleg 

niet direct aan de slag kunnen gaan. Een beelddenker zou volgens de meeste leerkrachten 

ondersteuning nodig hebben van plaatjes of beeld om meer inzicht te krijgen in wat de bedoeling is 
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van een opdracht, van de context of van het doel. Beschrijvingen die werden gegeven zijn 'meteen 

een beeld voor zich zien van wat er wordt gezegd', 'uitleg nodig hebben met visuele ondersteuning', 

houvast hebben aan het plaatje'. Hierbij werd de kanttekening gemaakt door ongeveer de helft van 

de leerkrachten dat iedere leerling goed gebruik kan maken van beelden ter ondersteuning van de 

lesstof. Dit zou niet specifiek aan het beelddenken liggen. Daarnaast wordt benoemd door een aantal 

leerkrachten dat het ook met andere factoren te maken kan hebben. Zo werd de beheersing van een 

vak of vaardigheid genoemd, het hebben van een korte spanningsboog wanneer het klassikaal wordt 

uitgelegd en interesse voor het vak. Ook werd de combinatie van moeite met spelling en dyslexie 

benoemd als een reden om meer beeldende ondersteuning te bieden in de uitleg. Dit werd niet 

gekoppeld aan het beelddenken.   

 

Wat is volgens de leerkrachten taaldenken? 

 Vrijwel alle leerkrachten geven aan niet bekend te zijn met de term 'taaldenken'. Zij maken 

zelf de inschatting dat dit te maken heeft met meer analytisch vermogen en talig ingesteld zijn. Zij 

benoemen over een taaldenker de volgende kenmerken; 'welbespraakt', 'analytisch' en 'komen snel 

tot werken'. Uit de antwoorden is gebleken dat de leerkrachten drie kenmerken uit de literatuur zelf 

benoemden. Dit betroffen: 'Analytisch denken', 'Voorkeur voor geschreven taal' en 'Voorkeur voor 

horen van gesprekken'. "Ze kunnen zich beter uitleggen. Ze vinden lezen ook erg leuk, gewoon boek 

lezen zeg maar. Als je ze een opdracht geeft, gewoon met woorden, dan weten zij wat ze moeten 

doen en hoe ze dat moeten doen. Doordat ze de taal gewoon meteen snappen wat je zegt en hoe ze 

dat moeten uitvoeren, zeg maar. Die hebben de visuele ondersteuning minder nodig." Uit de 

antwoorden is gebleken dat de leerkrachten twee kenmerken van taaldenken koppelen aan 

leerlingen die zij associeren met een beelddenker. Dit betroffen: 'stap voor stap leren' en 'van 

onderdelen naar geheel werken'. In Figuur 4 op pagina 22 is schematisch weergegeven welke 

kenmerken van beelddenken de leerkrachten koppelen aan de kenmerken zoals die in de literatuur 

staan beschreven en welke kenmerken van taaldenken zij koppelen aan de kenmerken zoals die in de 

literatuur staan beschreven. 

  

Wat ziet de leerkracht hiervan terug bij de leerlingen in de klas? 

 Met de leerkrachten is aan de hand van de kenmerken uit de literatuur besproken of zij deze 

kenmerken herkennen bij de leerlingen in hun klas en hoe zij dat in de praktijk zien, zie Tabel 2.  

 

 

 



27 

 

A) Analytisch denken 

 Alle leerkrachten benoemen kenmerken die zij verbinden aan analytisch denken. Zij 

benoemen onder andere dat instructies na verbale of schriftelijke uitleg vaak na één keer opgepakt 

wordt en de leerlingen tot werken komen. Deze leerlingen 'kunnen veel stappen onthouden' en 

kunnen deze toepassen. Zij kunnen zich 'goed verwoorden', 'concreet iets zeggen of vragen' en 

'komen snel(ler) tot de kern'. Alle leerkrachten herkennen bij deze leerlingen dat zij het leuk vinden 

uitgedaagd te worden in taal opdrachten. 

 

Tabel 3. Kenmerken taaldenken uit de literatuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Stap voor stap leren 

 Dit kenmerk werd door alle leerkrachten in eerste instantie niet herkend als kenmerk van 

een taaldenker. Alle leerkrachten van het hoogbegaafd onderwijs benoemen dat zij het stap voor 

stap leren koppelen aan de leerlingen die minder vaardigheden of begrip hebben van een vak. De 

lesmethode binnen hoogbegaafd onderwijs is gericht op werken vanuit het geheel naar detail. "Voor 

bijna alle hoogbegaafde  kinderen geldt sowieso wel dat ze liever eerst het grote geheel willen weten, 

voordat je inzoomt op een detail. Maar er zijn wel kinderen die  details veel moeten herhalen veel 

moeten oefenen, voordat ze komen tot dat grote geheel zeg maar."  

 Het kenmerk 'stap voor stap' leren wordt door het merendeel van zowel de hoogbegaafde als 

reguliere leerkrachten gekoppeld aan de beelddenker. "Kinderen die het niet overzien, die hebben 

echt die logische opbouw nodig van stap tot stap en hier gaan we dan mee aan de slag. Om dan 

direct al het hele grote geheel te overzien, dat is voor die kinderen dan lastiger." 

 

 

 



28 

 

C) Voorkeur voor verwerken van geschreven tekst 

 Alle leerkrachten geven aan dat zij zich kunnen voorstellen dat een taaldenker meer gericht is 

op taal dan visuele presentaties. "Zij zijn heel erg gericht op taal en als zij dan een poster zien, lezen 

zij die eerst voordat ze naar de plaatjes kijken." 

Beschrijvingen die de leerkrachten geven zijn 'verbaal sterk zijn', 'lezen graag' en 'lezen graag 

complexe teksten'. Daarnaast benoemen zij dat deze leerlingen voldoende hebben aan een auditieve 

uitleg of het lezen van een beschrijving ervan. Zij hebben minder tot geen ondersteuning nodig 

hebben van beelden om tot werken of begrip te komen. Hierbij legt een aantal leerkracht de link met 

spelling en taal. "Ik heb ook het gevoel, en dat is niet bij allemaal hoor, maar dat zij met lezen en 

spelling een stuk sterker zijn." Ook wordt er door enkele leerkrachten opgemerkt dat deze leerlingen 

meer geconcentreerd lijken en sneller en langer tot werken komen.  

 

D) Voorkeur voor horen van gesprekken 

 Alle leerkrachten benoemen dat met een verbale instructie bepaalde kinderen makkelijk tot 

werken komen. De meeste leerkrachten koppelen dit zelf aan de taaldenker. "Taaldenkers hebben 

voldoende aan een auditieve uitleg of het lezen van een beschrijving ervan." Beschrijvingen die de 

leerkrachten geven zijn 'snel tot de kern kunnen komen', 'verbaal sterk' en 'schriftelijk sterk'. Hierbij 

wordt door de leerkrachten ook de koppeling gemaakt met het kenmerk uit de literatuur 'analytisch 

denken'.  

 Een enkele leerkracht koppelt dit aan de mate van beheersen van vaardigheden, niet aan het 

beeld- of taaldenken. De koppeling van de mate van het beheersen van vaardigheden werd eerder 

gemaakt bij de kenmerken A en E van Tabel 2.  

 

E) Werken van onderdelen naar geheel 

 Zowel de leerkrachten van het regulier als hoogbegaafd onderwijs koppelen dit kenmerk niet 

aan het beeld- of taaldenken, maar aan de manier van leren en de mate van beheersen van 

vaardigheden. Dit werd ook bij kenmerk A en E van Tabel 2 benoemd, evenals kenmerk D van Tabel 

3. De taaldenker wordt als meer zelfstandig gezien dan de beelddenker die meer ondersteuning en 

kleinere stappen nodig heeft. "Taaldenkers kunnen prima werken vanuit een groter geheel. Zij 

hoeven niet, als ik naar die beelddenker kijk die het wel nodig heeft, stap voor stap van mij te zien wat 

ze moeten doen. Nee, die kijken en die lezen zelf heel veel en die kijken meer inderdaad naar het 

grotere geheel en die zijn heel zelfstandig. Die zijn ook stukken zelfstandiger dan de beelddenker in dit 

geval." 
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 Leerkrachten uit het regulier onderwijs geven aan dat leerlingen die moeite hebben met 

bepaalde vakken (vaak spelling en rekenen) liever in kleinere stappen werken. Zij overzien het niet 

om het vanuit het grote geheel te doen.  

 Leerkrachten van het hoogbegaafd onderwijs geven aan dat de onderwijsvorm topdown is, 

waardoor de leerlingen van het geheel naar de onderdelen werken. Daarbij wordt benoemd dat 

hoogbegaafde leerlingen graag het doel van de opdracht of de lesstof willen weten alvorens de 

opdracht eventueel op te knippen in kleinere stappen.   

 

In hoeverre denkt de leerkracht rekening te houden met de beelddenkende leerling? 

 Alle leerkrachten omschrijven dat variatie voor elke leerling in het onderwijsaanbod 

belangrijk is.  Slechts één manier van lesstof aanbieden is niet voldoende voor een gehele klas. 

Hierbij maken zij geen onderscheid in leerlingen die beeld- of taaldenken. Differentiatie is gericht op 

de mate van beheersing van vaardigheden en de voorkeur waarop leerlingen lesstof tot zich nemen. 

Zwakkere leerlingen krijgen de lesstof meerdere keren en in subgroepjes aangeboden, zij gaan de 

stof stap voor stap bij langs. Sterkere leerlingen krijgen extra en uitdagendere lesstof aangeboden. In 

Figuur 5 op pagina 30 staat schematisch weergegeven welke kenmerken van het beeld- en 

taaldenken de leerkrachten koppelen aan, niet de kenmerken van het beeld- of taaldenken, maar 

aan enerzijds intelligentie en anderzijds de mate van het beheersen van vaardigheden. Daarbij is in 

de witte balk aangeven of het gaat om de koppeling die de leerkracht maakt met hoogbegaafdheid of 

intelligentie, of de koppeling met het beheersen van vaardigheden. De groene balken zijn de 

kenmerken van beelddenken en de blauwe balken zijn de kenmerken van taaldenken. Middels de 

zwarte lijnen wordt de soort relatie weergegeven. Een wederzijdse pijl betekent dat de koppeling die 

de leerkracht maakt met het kenmerk van beeld- of taaldenken tegenstrijdig is met de literatuur. Een 

pijl die start met een stip is de koppeling die door de leerkracht wordt gezien als onderdeel van het 

kenmerk beeld- of taaldenken.  

 De leerkrachten herkennen leerlingen die verbaal en via geschreven tekst zelfstandig tot 

werken komen, waarbij het merendeel van de leerkrachten aangeeft dat elke persoon iets van 

visuele ondersteuning nodig heeft. Zij herkennen allen wel dat wanneer een leerling een meer 

visuele voorkeur heeft in het leren, zij meer achteropraken in de les wanneer zij hierin niet 

tegemoetgekomen worden, dan wanneer een leerling meer talig is ingesteld. "Voor een taaldenker is 

het volgens mij niet erg om af en toe ook beelden erbij te hebben. Andersom is het denk ik 

vervelender."  

 Alle leerkrachten herkennen dat het onderwijs talig is ingesteld. Het aanbieden van de lesstof 

start vaak talig, door verbale instructie of uitleg te geven. De leerkrachten geven aan dat zij proberen 
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daarin zelf zoveel mogelijk variatie in aan te brengen. Dit doen zij door op het bord te schrijven, een 

voorbeeld te geven en de opdracht inzichtelijk te maken door het aan een praktijksituatie te 

verbinden. Eventuele verdere uitleg wordt gedaan middels filmpjes, plaatjes, picto's, het zelf 

voordoen en benoemen. Dit gebeurt zowel klassikaal als in subgroepjes. 

 

Figuur 3. Overzicht kenmerken beeld- en taaldenken versus intelligentie en prestatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Kenmerken    uit de literatuur 

Kenmerken   uit de literatuur   

   koppeling van kenmerk door leerkracht die tegenstrijdig is met de literatuur 

   •  koppeling die door leerkracht wordt gezien als onderdeel van het kenmerk  
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Conclusie en discussie 

 Deze studie had tot doel te bepalen in hoeverre er een relatie is tussen beelddenken en 

leerstijlen van de hoogbegaafde leerling, met daarop aansluitend het aanbieden van een passende 

vorm van basisonderwijs. De onderzoeksvraag betreft: ´Wat is de visie van leerkrachten in het 

hoogbegaafd onderwijs op beelddenken en taaldenken, en op welke manier houden leerkrachten 

rekening met verschillen in de leerstrategie van leerlingen?' Middels interviews zijn de subjectieve 

opvattingen van leerkrachten, van zowel regulier als voltijd hoogbegaafd onderwijs, over 

beelddenken en taaldenken in kaart gebracht. 

 Concluderend kan gesteld worden dat het vaststellen van beelddenken nog erg lastig is. 

Evenzo is niet eenduidig te zeggen in hoeverre er sprake is van een relatie tussen beelddenken en de 

leerstijl van de hoogbegaafde leerling. Een factor dat daarin meespeelt is de weinige basis voor 

wetenschappelijk onderzoek van het concept beelddenken (Duvivier et al., 2018). Ook over het 

concept leerstijl is nog discussie gaande (Kaldeway, 2004)). Een tweede factor is dat er op het gebied 

van vaardigheden en het hebben van een voorkeur voor informatieverwerking, onderscheid gemaakt 

kan worden. Voor wat betreft het hebben van een voorkeur voor informatieverwerking zijn er 

overeenkomsten tussen de beelddenker en de leerstijl van de hoogbegaafde leerling. Deze betreft 

een top-down gerichte, holistische leerstijl heeft (Cooper & Regan; Silverman 2000), waarbij ze van 

het geheel naar detail willen werken. De taaldenker, met een verbale voorkeur voor 

informatieverwerking, leert daarentegen sequentieel waarbij zij stap voor stap werken (Mathewson, 

1999). Hierbij is ook een verband tussen de beide voorkeuren op te merken, welke naar voren komt 

wanneer naar vaardigheden gekeken wordt. Het verschil tussen een visuele of verbale voorkeur van 

informatieverwerking wordt door de leerkrachten voornamelijk gezien bij de leerlingen die moeite 

hebben met spelling en rekenen. De beelddenkende leerling wordt door de leerkrachten hiermee 

geassocieerd. In de literatuur in terug te vinden dat de samenhang tussen een visuele voorkeur voor 

informatieverwerking samenhangt met lagere schoolprestaties (Silverman, 2000). Een derde factor 

die hierin kan meespelen zijn tekorten in verbaal vermogen van de  beelddenker. (Mathewson, 

1999). Dit sluit niet uit dat beelddenken niet bestaat, echter zal er meer onderzoek gedaan moeten 

worden naar het concept beelddenken.  

 Hoe de leerkracht in het hoogbegaafd onderwijs het beste aan kan sluiten bij de 

beelddenkende leerling is zonder verder wetenschappelijk onderzoek niet precies te zeggen. Tot er 

een duidelijke definitie is van beelddenken is het van belang om binnen het basisonderwijs te 

differentiëren op voorkeur van informatieverwerking en het aanbieden van diverse leerstrategieën 

om zowel de visuele voorkeur, als de verbale vaardigheden aan te kunnen spreken. De leerkrachten 

in zowel het regulier als hoogbegaafd onderwijs brengen in voldoende mate differentiatie aan om in 
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alle onderwijsbehoeften te kunnen voorzien. Er wordt gedifferentieerd in leerstijl en mate van 

beheersen van vaardigheden, waarop de manier van instructie wordt aangepast.  

 

 Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er vijf deelvragen opgesteld. Tijdens 

het beantwoorden van deze deelvragen zijn een aantal opvallende onderwerpen naar voren 

gekomen. Deze worden in de volgende alinea's besproken.  

 De eerste deelvraag betreft wat volgens de leerkrachten beelddenken is. Opvallend tijdens 

het afnemen van de interviews was de kennis en attitude van de leerkrachten richting het concept 

beelddenken. Uit de interviews kunnen drie redenen opgemaakt worden. Een eerste reden is dat 

leerkrachten weinig bekend bleken te zijn met het concept beelddenken en taaldenken. Een factor 

dat daarin meespeelt is de weinige wetenschappelijk onderbouwde basis voor het concept 

beelddenken. Literatuuronderzoek wijst uit dat de wetenschappelijke basis van het concept 

beelddenken in de kinderschoenen staat (Duvivier et al., 2018). Slechts enkele leerkrachten konden 

kenmerken van beelddenken bij een leerling in de klas herkennen. Het verschil tussen een voorkeur 

voor verbale of visuele informatieverwerking werd door alle leerkrachten herkend.  

 Een tweede reden voor een sceptische houding richting het beelddenken is de vraag die een 

aantal leerkrachten stelden; wat is de meerwaarde van een label als beelddenken? Zij benoemen dat 

enerzijds dit voor de leerkrachten geen meerwaarde opleveren, aangezien zij middels variatie in het 

onderwijsaanbod zouden kunnen voldoen aan de leerbehoefte van elke leerling, met of zonder label. 

Anderzijds werd verondersteld dat voor een bepaalde groep personen de meerwaarde kan zijn om 

leerproblemen te kunnen verklaren en daarmee onzekerheid en faalangst bij de leerling te 

verminderen. Hierbij spraken de leerkrachten over leerkrachten met weinig werkervaring en ook 

over de leerlingen die beelddenker zouden kunnen zijn evenals de ouders van deze leerlingen. 

Handvatten die naast het differentiëren in het onderwijs en de ruime variatie die aangeboden wordt 

in materialen en vormen van instructie zouden dan van meerwaarde kunnen zijn voor een label als 

beelddenken. Hierbij plaatsen zij de opmerking dat de meerwaarde van het labelen niet alleen geldt 

voor de beelddenkende leerlingen, maar ook de leerlingen met andere labels zoals ADHD en ASS.  

 Een derde reden die naar voren kwam waardoor een aantal leerkrachten een sceptische 

houding hebben tegenover beelddenken is dat met name ouders het beelddenken erkennen bij hun 

kinderen. Daarbij zijn de ouders van mening dat deze kinderen extra ondersteuning behoeven in het 

onderwijs. Dit klopt met de veronderstelling die door Silverman (2000) wordt gedaan dat 

beelddenkers een andere leerstijl en leerbehoefte hebben. De leerkrachten benoemen dat dit 

voornamelijk voorkomt wanneer de leerling in kwestie minder goed presteert. Uit de resultaten blijkt 

dat ouders die aangeven dat hun kind een beelddenker is, moeite heeft met vakken als spelling en 
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rekenen. Dit wordt door het ECLG Expertisecentrum leren & gedrag (2018) herkent en suggereert dat 

het niet afstemmen op de leerbehoefte van de beelddenker kan leiden tot leerachterstanden. 

Ouders stellen dat de manier van denken, het beelddenken, een oorzakelijke factor is voor de 

mindere prestaties of de moeite die het kind heeft met de vakken. Of dit daadwerkelijk een 

oorzakelijke factor is, zal middels meer wetenschappelijk onderzoek nader bepaald moeten worden. 

 

 De tweede deelvraag betreft wat de leerkracht van het beelddenken terug ziet in de klas. 

Deelvraag drie en vier kunnen in deze conclusie en discussie samengevoegd worden, aangezien zij 

overlap in antwoorden bevatten. Deelvraag drie betreft wat volgens de leerkracht taaldenken is. 

Deelvraag vier betreft wat zij daarvan terugzien in de klas.  

 Opmerkelijk is dat leerkrachten de kenmerken van het beeld- of taaldenken niet direct 

koppelen aan dit concept, maar aan de mate van het beheersen van vaardigheden en prestaties. De 

leerlingen die moeite hebben met vakken als spelling en rekenen, en daarbij mindere prestaties 

leveren, worden door de leerkrachten geassocieerd met de leerlingen die elementen van 

beelddenken vertonen. Hierin zijn een aantal punten bijzonder, omdat er twee tegenstellingen lijken 

te zijn. In Figuur 3 op pagina 30 is te zien welke kenmerken van het beeld- en taaldenken de 

leerkrachten koppelen aan enerzijds intelligentie en anderzijds de mate van het beheersen van 

vaardigheden. 

 Het eerste punt dat opvalt is dat in de resultaten wordt weergegeven dat de leerlingen die 

moeite hebben met spelling en rekenen, een opdracht niet vanuit het geheel overzien en meer 

ondersteuning behoeven tijdens het verwerken van de instructie of opdracht. Met name de 

beelddenkende leerlingen blijkt hiermee te worden geassocieerd. Zie Figuur 2 op pagina 22. Dit geeft 

een eerste tegenstelling. Eerder werd in de literatuur de overeenkomst benoemd dat de beelddenker 

en hoogbegaafde leerling een gelijke leerstijl hanteren, namelijk het werken van het geheel naar de 

detail (Cooper & Regan, 1984; Silverman, 2000). De leerling in het voltijd hoogbegaafd onderwijs zou 

middels de top-down manier van lesgeven voorzien moeten kunnen worden in zijn of haar 

leerbehoefte. In de literatuur wordt de beelddenker gerelateerd aan lage scores op standaardtoetsen 

voor lezen, spellen en rekenen, onafhankelijk van de intelligentie (Silverman, 2000). Leerkrachten 

herkennen dat wanneer de beelddenkende leerling moeite heeft met vakken als spelling en rekenen, 

deze een andere aanpak behoeft. Zij trachten hierop aan te sluiten door te werken van onderdelen 

naar het geheel. Deze tegenstelling introduceert het tweede punt. 

 Door het werken van onderdelen naar het geheel krijgen deze leerlingen een stap voor stap 

instructie. Dit levert de tweede tegenstelling. Literatuuronderzoek wijst uit dat het stap voor stap 

leren, ofwel serieel leren, gekoppeld wordt aan de taaldenkende leerling (Mathewson, 1999). Uit de 
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resultaten blijken de leerkrachten de stap voor stap instructie voornamelijk te geven aan de 

leerlingen die worden geassocieerd met beelddenken.  Figuur 2 op pagina 22 geeft schematisch weer 

welke kenmerken van beeld- en taaldenken de leerkrachten koppelen aan de kenmerken die in de 

literatuur staan beschreven.  

 Tevens is uit de resultaten op te maken dat de leerlingen die geassocieerd worden met het 

geheel wel kunnen overzien en wel vanuit het geheel kunnen werken, de analytische leerlingen zijn. 

Zij hebben volgens de leerkrachten minder tussenstappen nodig in de instructie en komen 

makkelijker na verbale of geschreven instructie tot werken. Deze analytische leerlingen worden door 

de leerkrachten met het taaldenken geassocieerd. Het lijkt dat de taaldenker door de leerkracht als 

meer zelfstandig gezien wordt dan de beelddenker. De beelddenker heeft meer ondersteuning en 

kleinere stappen nodig, terwijl deze kenmerken in de literatuur andersom worden beschreven 

(Mathewson, 1999). Een vraag die hierbij gesteld kan worden is of de leerkracht de beelddenker dan 

als minder analytisch ziet? Voornamelijk de hoogbegaafde en meer intelligentie leerlingen worden 

geassocieerd met kenmerken van het beelddenken. Hoogbegaafde en intelligente kinderen hebben 

een groot analytisch vermogen en sterk ontwikkelde cognitieve en metacognitieve vaardigheden 

(Linn, 2017). Dat zou betekenen dat de beelddenker binnen voltijd hoogbegaafd onderwijs deze 

kwaliteiten wel bezit, maar dit niet gezien wordt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

beelddenkende leerlingen moeite hebben met concentratie en zij snel kunnen associëren van 

beelden in het denkproces (Duvivier et al., 2018). Zij kunnen dan wel degelijk een groot analytisch 

vermogen hebben, maar verwerken dit op een andere manier. Wellicht hebben zij meer tijd nodig 

om de informatie te verwerken naar bruikbare ideeën, handelingen. 

 Wat tevens opvalt is dat uit de resultaten duidelijk wordt dat elementen van beelddenken 

voornamelijk worden gezien bij de hoogbegaafde leerling en de meer intelligente leerlingen in het 

reguliere onderwijs. Deze leerlingen komen in leerstijl overeen, namelijk dat zij graag het doel van de 

opdracht willen weten en van het geheel naar de detail willen werken. Deze kenmerken in leerstijl 

worden beschreven door Duvivier et al. (2018) beschreven voor de beelddenker. Cooper & Regan 

(1984; Silverman, 2000) beschrijven dat dit tevens typerend is voor de hoogbegaafde leerling. 

Hoogbegaafd onderwijs is top down ingericht en sluit daarmee aan op de onderwijsbehoefte van de 

hoogbegaafde leerling (Mooij, 2007). Daarmee zou ook de onderwijsbehoefte van de beelddenkende 

leerling voldaan moeten worden.  

 Toch lijken met name de beelddenkende leerlingen moeite te hebben met vakken als spelling 

en rekenen, ondanks hun intelligentie. Volgens de leerkrachten behoeven zij meer ondersteuning en 

passen een meer stap voor stap instructie aan, zoals in de vorige paragraaf is beschreven. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat zij een disharmonisch profiel hebben waarbij zij op het verbale 
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intelligentiequotient (VIQ) achterblijven. Het meten van intelligentie is onder andere gericht op 

probleemoplossend vermogen en de wijze waarop personen gebruik maken van o.a. kennis en 

strategieën om problemen op te lossen en taken uit te voeren (Resing & Drenth, 2007). Het 

probleemoplossend vermogen wordt middels intelligentietests aangeduid met het perfomale IQ 

(PIQ) (Wechsler, 2005). Personen met een hoger PIQ dan VIQ hebben een groter 

oplossingsvermogen, maar moeite om zich verbaal of schriftelijk uit te drukken (Kaufman, 1994). De 

lage VIQ kan problemen geven bij vakken als spelling en rekenen. Taub (2001) benoemd dat 

naarmate het intelligentieniveau hoger is, het verschil tussen het PIQ en VIQ ook groter kan worden. 

Dit hoeft dus geen reden tot zorgen te zijn, maar kan wel inzicht geven in de reden dat een kind 

moeite heeft met bepaalde vakken. Deze mogelijke verklaring komt overeen met de 

onderzoeksvraag vanuit de Stichting Beelddenken Nederland (SBN): "komt de keuze voor 

beelddenken als voorkeurstijl voort uit verbaal onvermogen?" (Duvivier et al., 2018, p. 4). 

 

 De vijfde deelvraag betreft hoe de leerkracht rekening denkt te houden met de 

beelddenkende leerling. Een aantal inductieve kenmerken komen uit de resultaten naar voren die 

met  de beelddenkende leerling geassocieerd worden. Een eerste kenmerk is dat deze leerlingen 

minder concentratie hebben en snel afgeleid zijn. De essentie hierin is dat zij makkelijk kunnen 

associëren van beelden in het denkproces en graag de specifieke context mee willen nemen. Dit 

klopt met de kenmerken die door de SBN zijn onderzocht (Duvivier et al., 2018). Zij raken afgeleid 

van het doel en dwalen af naar context en details. Het minder goed presteren zou kunnen komen 

door het interne schakelproces. Het tweede kenmerk sluit hierop aan. De beelddenkende leerling 

zou beeldspraak letterlijk nemen. Omdat hetgeen dat gezegd wordt of geschreven staat letterlijk 

wordt genomen, komen grappen niet altijd juist aan. Niet alle leerkrachten gaven dit kenmerk aan. 

Daarnaast kan de vraag gesteld worden in hoeverre dit te maken heeft met het beelddenken of met 

andere factoren. Kinderen met bijvoorbeeld ASS hebben eveneens moeite met figuurlijk spreken 

(Lieshout, 2009). Ten derde kwam naar voren dat beelddenkende leerlingen met een omweg iets 

vertellen. Het meenemen van de specifieke context zou hierin een oorzakelijke factor kunnen zijn 

(Duvivier et al., 2018). In het verhaal kan de leerlingen benoemen wie waar of wat waar heeft 

gestaan, wat deze bijvoorbeeld aanhad en wat er gebeurde. De kern of het probleem komt pas na 

het schetsen van de context aan het licht.  

 Leerkrachten binnen zowel het reguliere als voltijd hoogbegaafd onderwijs benoemen allen 

dat zij rekening houden met de beelddenkende leerling, door variatie aan te bieden in het 

onderwijsaanbod. Slechts één manier van lesstof aanbieden is niet voldoende voor een gehele klas. 

Differentiatie is gericht op de mate van beheersing van vaardigheden en de voorkeur waarop 
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leerlingen lesstof tot zich nemen. Hierbij maken zij geen onderscheid in leerlingen die beeld- of 

taaldenken. Wel herkennen zij dat het onderwijs talig is ingesteld. Zij proberen daarin zelf zoveel 

mogelijk variatie in aan te brengen door informatie ook visueel inzichtelijk te maken. Binnen het 

hoogbegaafd onderwijs wordt apart besproken dat de lesstof top down wordt aangeboden. Volgens 

de leerkrachten zou het aanpassen aan de voorkeur van de leerling en differentiëren op de mate van 

de beheersing van vaardigheden van de leerling, hierin voldoende moeten ondersteunen. Volgens 

Rayneri et al. (2003) bevordert het aansluiten bij de onderwijsbehoefte van kinderen de 

leerprestaties. Een leerstijl is een voorkeursmanier, die diverse leerstrategieën bevat (Kaldeway, 

2017). Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verbale en visuele vaardigheden, maar ook tussen 

verbale en visuele voorkeur. Echter, hangen deze ook met elkaar samen (Suijkerbuijk et al., 2018). 

Om niet tot een rigide leerstijl te komen, waarbij de leerling zich richt tot een beperkt aantal 

strategieën, is variatie in het aanleren van strategieën van belang (Kaldeway, 2017). De samenhang 

tussen een visuele voorkeur en lagere schoolprestaties kan wellicht verklaart worden door een tekort 

in verbale vaardigheden (Suijkerbuijk et al., 2018). Voor een beelddenker is het daarom van belang 

verbale vaardigheden te vergroten om taken uit te voeren die buiten de eigen voorkeur liggen, maar 

alsnog oplosbaar zijn, zoals rekenen.  

 

 Een beperking van dit onderzoek is het aantal participanten dat deel heeft genomen. In dit 

onderzoek zijn twee scholen voor hoogbegaafden onderwijs en één school voor regulier onderwijs 

benaderd. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is om meer leerkrachten van meerdere scholen, 

zowel regulier als hoogbegaafd te laten deelnemen. Wanneer een grotere steekproef getrokken 

wordt kunnen op basis van praktische inzichten de resultaten op hoger niveau gegeneraliseerd 

worden. Daarnaast zijn enkel de subjectieve perspectieven van de leerkrachten meegenomen in dit 

onderzoek. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is om ook het perspectief van de ouders en de 

leerling mee te nemen. Dit zal een breder perspectief geven op hoe het beelddenken gezien wordt 

en hoe de koppeling met prestaties in het onderwijs gemaakt wordt.  

 Er is middels interviews geprobeerd het perspectief van de leerkracht te bepalen, waaruit 

bleek dat leerkrachten weinig bekend zijn met het concept beelddenken en taaldenken. Een tweede 

aanbeveling zou zijn om observatielijsten en/of vragenlijsten op te sturen voorafgaand aan het 

interview. De SBN heeft een observatie-instrument ontwikkeld om beelddenken in de klas te 

signaleren (Duvivier et al., 2018). Ook Mann (2005) en Silverman (2003) hebben een vragenlijst 

ontwikkeld om te onderzoeken of kinderen met een voorkeur voor beelddenken te identificeren zijn. 

 Vanuit de literatuur wordt de veronderstelling gedaan dat het beelddenken verklaart kan 

worden door tekorten in verbaal vermogen (Mathewson, 1999). Ook de SBN geeft aan dat het 
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wenselijk is dat vervolgonderzoek gericht is op de vraag of beelddenken voortkomt uit het hebben 

van een voorkeursstijl of uit verbale tekorten (Duvivier et al., 2018). Een toevoeging daaraan is om te 

onderzoeken of er een relatie is tussen het intelligentieprofiel van de hoogbegaafde leerling en de 

hoogbegaafde leerling met een voorkeur voor visuele informatieverwerking. Personen met een 

hoger PIQ dan VIQ hebben een groot oplossingsvermogen en ruimtelijke vaardigheden, maar moeite 

om zich verbaal en schriftelijk uit te drukken (Kaufman, 1994). Een disharmonisch profiel zou een 

verklaring kunnen zijn voor de verbale tekorten en om de voorkeur die de beelddenkende 

hoogbegaafde leerling heeft aan te houden. Met deze informatie zou dit handvatten kunnen bieden 

in de praktijk om nieuwe leerstrategieën aan te leren. Ook zou het kunnen zorgen voor inzicht en 

begrip bij de leerling en ouders van de leerling in het schoolse presteren.  

 Een laatste implicatie voor de praktijk is om in het onderwijs hoogbegaafde leerlingen, 

ongeacht of deze een beelddenker is of niet, verschillende leerstrategieën aan te leren. Uit dit 

onderzoek blijkt dat de leerkrachten wel in voldoende mate differentiëren in leerstijl en in de mate 

van beheersen van vaardigheden. Kinderen blijken vaak een voorkeur te hebben voor een leerstijl 

(Gooden et al., 2009; Lu et al., 2019; Mcleod, 2017; Nja et al., 2019; Thornton et al., 2006). Om 

echter niet in gewoonte te vervallen en vaardigheden uit te breiden, is diversiteit aan leerstrategieën 

een belangrijk onderdeel. Voor de beelddenker zou dit strategieën betreffen die buiten de bekende 

en vertrouwde strategieën ligt.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 

Literatuurlijst 

Bezem, A. (2019, 02 september). Wat is beelddenken [blog]. Geraadpleegd op 13 november 2020 

              van https://beeldenbrein.nl/wat-houdt-beelddenken-in/ 

Blom, L. (2012). Beelden in je hoofd. AnkhHermes 

Boekaerts, M., & Simons, R,-J., P. (2003). Leren en instructie. Koninklijke Van Gorcum. 

Cengel, M., & Alkan, A. (2018). Problems faced by teachers of gifted/talented students. ().Online 

 Submission. Retrieved from http://search.ebscohost.com.proxy 

 ub.rug.nl/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED590988&site=ehost-live&scope=site 

Chetty, N. D. S., Handayani, L., Sahabudin, N. A., Ali, Z., Hamzah, N., Rahman, N. S. A., & 

 Kasim, S. (2019). Learning styles and teaching styles determine students' academic 

 performances. International Journal of Evaluation and Research in Education, 8(4), 

 http://dx.doi.org/10.11591/ijere.v8i4.20345. 

Cooper, L. A., & Regan, D. T. (1984). Attention, perception, and intelligence. In R.S. Sternberg (Ed), 

 Handbook of human intelligence. Cambridge University Press.  

Daeter, B. (2012). Hoogbegaafde kinderen: Leonardo-onderwijs. Soesterberg: Uitgeverij Aspekt. 

Davidson, J. E., & Sternberg, R. J. (2005). Conceptions of Giftedness: Vol. 2nd ed. Cambridge 

 University Press.  

Doolaard, S., & Oudbier, M. (2010). Onderwijsaanbod aan (hoog) begaafde leerlingen in het 

 basisonderwijs. GION/Rijksuniversiteit Groningen. 

Duvivier, E., Edelenbos, P., & Hulsbergen-Paanakker, R. (2018) Opzoek naar de kern van beelddenken. 

 Stichting Beelddenken Nederland.  

ECLG expertisecentrum leren & gedrag [training voor beelddenkers]. (2018). Opgevraagd op 27 

 november 2020 van https://www.eclg.nl/beelddenken/training-voor-beelddenkers 

Eling, P. (2014). Op zoek naar intelligentie in het brein. Tijdschrift voor Neuropsychiatrie en 

 Gedragsneurologie, 2(4), 110-116. https://doi.org/10.1007/s40533-014-0022-1 

Ensing, M. E., & Van Hattem. C. S. (2014). Beelddenken en begripsdenken: een wereld van verschil. 

 Atlas van het beelddenken. Free Musketeers B.V. 

Eysenck, H. J., Kamin, L. J., & Veldhoen, L. (1982). Intelligentie: erven of verwerven: een 

 confrontatie (1e dr.). Spectrum. 

Frumau, M., Derksen, J. J. L., & Peters, W. (2011). Hoogbegaafdheid: het label voorbij. GZ- 

 Psychologie, 3(5), 32-37. https://doi-org.proxy-ub.rug.nl/10.1007/s41480-011-0051-2 

Gagne, F. (2004). Transforming gifts into talents: The DMGT as a developmental theory. High 

 Ability Studies, 15(2), 119-147. http://dx.doi.org/10.1080/1359813042000314682 

http://dx.doi.org/10.11591/ijere.v8i4.20345
https://doi.org/10.1007/s40533-014-0022-1
https://doi-org.proxy-ub.rug.nl/10.1007/s41480-011-0051-2
http://dx.doi.org/10.1080/1359813042000314682


39 

 

Gooden, D. J., Preziosi, R. C., & Barnes, F. B. (2009). An examination of kolb's learning style 

 inventory. American Journal of Business Education, 2(3), 57-62. 

 http://dx.doi.org/10.19030/ajbe.v2i3.4049 

Haskell, H., & Libby, L. (2006). A comparison of learning styles between gifted and non 

 gifted high school students. Individual Differences Research, 4(2), 106-110. 

Heller, K. A. (1991). The nature and development of giftedness: A longitudinal study. European 

 Journal For High Ability, 2, 174-188. http://dx.doi.org/10.1080/0937445910020207 

Hendriks, M. P. H., Van der Heijden, P. T., Van Dijk, M. J. A. M., Ruiter, S., & Van der Vlugt, H. (2019). 

 De wechsler intelligentietest voor kinderen 5e editie: wisc-v. Neuropraxis, 23, 63–71. 

 http://dx.doi.org/10.1007/s12474-019-00224-4 

Hoogeveen, L., Hell, J. V., Mooij, T., & Verhoeven, L. (2004). Onderwijsaanpassingen voor 

 hoogbegaafde leerlingen. Meta-analyses en overzicht van internationaal onderzoek. 

Houkema, D. (2012). Hoogbegaafdheid In Zicht. Inzicht in (hoog) begaafdheid vanuit een verklarend 

 perspectief. Centrum voor begaafdheidsonderzoek, Radboud Universiteit Nijmegen.  

Van Houten-van den Bosch, E. J., Kuipers, J., & Peters, W. A. M. (2010). Hoogbegaafde 

 kinderen. In Spraak, taal en leren (p. 223-241). Bohn Stafleu van Loghum. 

 http://dx.doi.org/10.1007/978-90-313-7836-4_12 

Kaldeway, J. (2004). Leerstijlen: een poging tot synthese. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 22(1), 26 

 37. 

Kaldeway, J. (2017). Leerstijlen en leerinhouden. Pedagogische Studiën, 94(5), 463-440. 

Kaufman, A.S. (1994). Intelligence testing with the WISC-III. A WileyInterscience 

 Publication. 

Linn, E. B. (2017). Creativity and emotional regulation in gifted children [ProQuest Information & 

 Learning]. In Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and 

 Engineering (Vol. 77, Issue 8–B(E)) 

Lu, J., Li, D., Stevens, C., & Ye, R. (2017). Comparisons and analyses of gifted students' 

 characteristics and learning methods. Gifted Education International, 33(1), 45-61. 

 http://dx.doi.org/10.1177/0261429414565160 

Mann, R. L. (2005). The identification of gifted students with spatial strengths: An exploratory study. 

 [Dissertatie, University of Connecticut]. Researchgate. https://www.researchgate.net/

profile/Rebecca-Mann-12/publication/27404301_The_identification_of_gifted_students_

with_spatial_strengths_An_exploratory_study/links/543fe1cb0cf2be1758cfee38/The-

identification-of-gifted-students-with-spatial-strengths-An-exploratory-study.pdf  

Mathewson, J. H. (1999). Visual‐spatial thinking: An aspect of science overlooked by 

http://dx.doi.org/10.19030/ajbe.v2i3.4049
http://dx.doi.org/10.1080/0937445910020207
http://dx.doi.org/10.1007/s12474-019-00224-4
http://dx.doi.org/10.1007/978-90-313-7836-4_12
http://dx.doi.org/10.1177/0261429414565160


40 

 

 educators. Science education, 83(1), 33-54.  

 http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(199901)83:1%3C33::AID-SCE2%3E3.0.CO;2-Z 

Mcleod, S. A. (2017). Kolb-learning styles. Geraadpleegd van 

 https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html  

Mooij, T. (2013). Regulier onderwijs en cognitief hoogbegaafde leerlingen: van te late ad-hocreactie 

 50 naar systematische optimalisering. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 52, 497-520.  

Mooij, T., Hoogeveen, L., Driessen, G., Van Hell, J., & Verhoeven, L. (2007). Succescondities voor 

 onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Eindverslag van drie deelonderzoeken. 

 Radboud Universiteit, CBO/ITS. 

Nja, C. O., Umali, C. B., Asuquo, E. E., & Orim, R. E. (2019). The influence of learning styles on 

 academic performance among science education undergraduates at the university of 

 calabar. Educational Research and Reviews, 14(17), 618-624. 

Ojemann, P. C. (1987). Woordblindheid en beelddenken: compensatie, correctie, preventie. Bohn 

 Stafleu van Loghum. 

Olszewski-Kubilius, P., Subotnik, R., & Worrell, F. (2015). Conceptualizations of giftedness and the 

 development of talent: Implications for counselors. Journal of Counseling & Development, 

 93, 143- 152. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2015.00190.x 

Paivio, A. (1971). Imagery and verbal processes. Holt, Rinehart, Winston. 

 http://dx.doi.org/10.4324/9781315798868 

Paivio, A. (1990). Mental representations. A dual coding approach. New York: Oxford University 

 Press.  

Pfeifer, R., & Scheier, C. (1999). Understanding Intelligence. A Bradford Book. 

 http://dx.doi.org/10.7551/mitpress/6979.001.0001 

Rayneri, L. J., Gerber, B. L., & Wiley, L. P. (2003). Gifted achievers and gifted underachievers: The 

 impact of learning style preferences in the classroom. Journal of Secondary Gifted 

 Education, 14(4), 197-204. http://dx.doi.org/10.4219/jsge-2003-434 

Resing, W., & Drenth, P. (2007). Intelligentie. Uitgeverij Nieuwezijds. 

Renzulli, J. S., & Reis, S. M. (2018). The three-ring conception of giftedness: A developmental 

 approach for promoting creative productivity in young people. In S. Pfeiffer, E. Shaunessy-

Dedrick & M. Foley-Nicpon (red.), APA handbook of giftedness and talent (pp. 185-199). 

American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000038-012 

Rispens, J., & Yperen, T.A. van (1994). Grenzen van de WISC: De WISC-RN en diagnostiek bij 

 opvoedings- en ontwikkelingsproblemen. Kind en Adolescent, 15, 175-190. 

 http://dx.doi.org/10.1007/BF03060564 

http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(199901)83:1%3C33::AID-SCE2%3E3.0.CO;2-Z
https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
http://dx.doi.org/10.4324/9781315798868
http://dx.doi.org/10.7551/mitpress/6979.001.0001
http://dx.doi.org/10.4219/jsge-2003-434
https://content.apa.org/doi/10.1037/0000038-012
http://dx.doi.org/10.1007/BF03060564


41 

 

Schouws, S. N. T. M. (2015). Zin en onzin van het meten van intelligentie. Psychopraktijk, 7, 34–36 

 http://dx.doi.org/10.1007/s13170-015-0062-4 

Silverman, L. K. (2000). Identifying visual-spatial and auditory-sequential learners: A validation study. 

 Talent development V: Proceedings from the. 

SIlverman, L. K. (2003). The visual-spatial learner: An introduction. Soundview School Dolphin News, 

 6-7. 

Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2011). Rethinking giftedness and gifted 

 education: A proposed direction forward based on psychological science. Psychological 

 Science in the Public Interest, 12(1), ALL. Retrieved from

 https://rug.on.worldcat.org/oclc/757845639  

 http://dx.doi.org/10.1177/1529100611418056 

Suijkerbuijk, A. M., Jonker, H., Bos, K. P. van den, & Kroesbergen, E. H. (2018). Beelddenken: een 

 onderzoek naar visuele en verbale denkvoorkeuren en vaardigheden bij leerlingen van groep 

 [image thinking: a study into visual and verbal thinking preferences and skills among children 

 from grades 4 and 5]. Pedagogische Studiën, 95, 1–19. 
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Bijlage A. Informatiebrief en toestemmingsformulier 
 
Beste leerkracht, 
 
Voor onze masteropleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit van Groningen doen wij 
onderzoek naar afstandsonderwijs en hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs. Daarvoor zijn 
wij opzoek naar leerkrachten die deel willen nemen aan onze onderzoeken. De directie van uw 
school heeft aangegeven mee te willen werken aan dit onderzoek. Wij zullen in deze informatiebrief 
uitleg geven over de doelen van ons onderzoek en wat er tijdens de deelname van u gevraagd wordt. 
 
Doel van de onderzoeken 
Op dit moment bent u werkzaam op een reguliere basisschool of basisschool voor hoogbegaafden. 
De afgelopen maanden hebben u en uw leerlingen noodgedwongen kennisgemaakt met het 
afstandsonderwijs (onderwijs online). Wij zijn benieuwd hoe u deze periode ervaren heeft en willen 
deze ervaringen graag gebruiken voor ons onderzoek. Daarnaast zijn wij benieuwd naar uw 
ervaringen van uw leerlingen rondom het rekenonderwijs en naar de leerstijlen van uw leerlingen. 
 
Wat wordt er van u verwacht?  
We vragen u om deel te nemen aan het onderzoek. Deelname aan dit onderzoek houdt in dat we 
interviews bij u afnemen via videobellen. Indien u besluit deel te nemen, plannen we met u een 
passend moment in voor het beeldbel interview. Dit beeldbel interview zal afgenomen worden 
middels programma’s zoals Teams of Google Meet. Het is daarbij belangrijk dat u beschikt over een 
laptop/tablet/telefoon waarmee u kunt beeldbellen. Het afnemen van dit interview neemt maximaal 
30 minuten in beslag en zal digitaal plaatsvinden. Het interview zal open vragen betreffen die gaan 
over uw ervaringen met betrekking tot het afstandsonderwijs, rekenonderwijs en leerstijlen.  
 
Indien u vragen heeft over de onderzoeken kunt u mailen naar het e-mailadres: 
onderzoekenrug2021@gmail.com 
 
 
Belangrijke opmerkingen  
De ethische commissie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft dit onderzoek goedgekeurd. Voor de 
verwerking van de interviews is het van belang dat deze worden opgenomen. In verband met de 
privacywetgeving worden de opnames bewaard op een beveiligde harde schijf. In de uitwerking van 
de opnames worden de gegevens anoniem vermeld, en de resultaten zullen niet te herleiden zijn 
naar u of uw leerlingen. Na verwerking van de opnames zullen deze worden verwijderd. Deelname 
aan het onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt zich te allen tijde, zonder verdere opgave van reden, 
terugtrekken uit het onderzoek, zonder enige consequenties voor u.  
 
Wij hopen dat u mee wil doen met dit onderzoek.  
Indien u mee wilt doen, wilt u dan het onderstaande toestemmingsformulier invullen, en naar ons 
opsturen naar het e-mailadres onderzoekenrug2021@gmail.com? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemieke Friso 
Dukke Dijkstra, 
Inge Haga, 
Lizanne Timmerman 

 

 

mailto:onderzoekenrug2021@gmail.com
mailto:onderzoekenrug2021@gmail.com
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TOESTEMMINGSFORMULIER 

 

Betreft: onderzoeken naar het rekenonderwijs, afstandsonderwijs en leerstijlen van 

hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs.  

 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode en doel 

van  

het onderzoek. 

 

Ik begrijp dat:  

O Ik mijn medewerking aan dit onderzoek kan stoppen op ieder moment en zonder opgave 

van  

reden. 

O Gegevens anoniem worden verwerkt, zonder herleidbaar te zijn tot de persoon. 

O De opname vernietigd wordt na uitwerking van het interview 

 

Ik verklaar dat ik: 

O Geheel vrijwillig bereid ben aan dit onderzoek mee te doen. 

O De uitkomsten van dit interview verwerkt mogen worden. 

O Toestemming geef om het interview op te laten nemen door middel van een voice-recorder 

 

 

 

Handtekening: …………………………………………………………………… 

 

Naam: ……………………………………………………………………………… 

 

Datum: ……………………………………………………………………………… 

 

Bent u geïnteresseerd in de resultaten van de onderzoeken? 

O Ja   O Nee 

 

Naar welk e-mailadres mogen de resultaten worden gestuurd? 

 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………… 
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Bijlage B. Interviewprotocol 
 

Interview protocol leerkrachten 
Intro Wat fijn dat u mee wilt doen aan de onderzoeken over het 

afstandsonderwijs, het rekenonderwijs en het beeld- en 
taaldenken betreft hoogbegaafde leerlingen.  
Als het goed is heeft u een informatiebrief ontvangen over het 
onderzoek. Klopt dat? Heeft u met collega’s gesproken over het 
onderzoek? Heeft u nog vragen over het onderzoek?   

Topics aangegeven Het interview zal gaan over uw kennis, ideeën en ervaringen 
met het afstandsonderwijs, het rekenonderwijs en de begrippen 
beelddenken en taaldenken.  
 
Allereerst komen er vragen over de begrippen beelddenken en 
taaldenken aanbod. Er zal gevraagd worden naar uw kennis, 
ideeën en ervaringen met deze begrippen binnen het onderwijs 
voor hoogbegaafden.  
 
Vervolgens zullen er vragen gesteld worden over het 
afstandsonderwijs ten tijde van Corona. Er zal gevraagd worden 
naar het lesprogramma en de begeleiding tijdens het leren op 
afstand en in welke mate u zich gefaciliteerd heeft gevoeld. 
Tevens worden vragen gesteld over de diverse ontwikkelingen 
van hoogbegaafde leerlingen in deze periode.   
 
Tenslotte komen de vragen over het rekenonderwijs aanbod. De 
rekenontwikkeling bij hoogbegaafde kinderen komt ter sprake 
en hoe de rekenmethode hierop aansluit. 
 

Uitleg over het doel van het 
onderzoek 

Voor onze onderzoeken is uw verhaal belangrijk, waarbij elk 
antwoord goed is. Er zijn meerdere leerkrachten die mee doen 
aan dit interview. Met de onderzoeken en de interviews kunnen 
we bekijken wat de ervaringen van leerkrachten zijn met het 
afstandsonderwijs, het rekenonderwijs en de begrippen 
beelddenken en taaldenken.  

Aangegeven dat de gegevens 
anoniem en vertrouwelijk 
worden verwerkt 

Bij het uitwerken van de interviews worden geen namen van 
leerkrachten genoemd. De zaken die worden besproken, zullen 
alleen voor dit onderzoek worden gebruikt. 

Als de respondent wil stoppen Indien u gedurende het interview besluit niet meer mee te 
willen doen, kunt u dat aangegeven. Wij stoppen dan het 
interview, zonder dat u hiervoor een uitleg hoeft te geven.  

Duur interview Het interview duurt ongeveer een halfuur tot driekwartier.  

Vertellen dat het gesprek op 
band wordt opgenomen 

Het interview zal worden opgenomen zodat wij met aandacht 
kunnen luisteren. Het gesprek zal later worden uitgeschreven.  
Vanuit de wet is voorgeschreven dat we u om toestemming 
moeten vragen indien we gebruik willen maken van de opname. 
We vragen u zo meteen wanneer de recorder loopt of u 
toestemming geeft voor opname van het interview. 
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Introducerende vragen 

Introductie/opwarmvraag Wat is uw naam? 

Hoe oud bent u? 

Hoe lang bent u werkzaam op deze school? 

In welke groep geeft u les? 

Hoeveel kinderen zitten er in uw klas? 

Hoofdvraag 1. Annemieke: Wat is volgens u beelddenken? Wat ziet u 
hiervan terug bij de leerlingen in uw klas? Wat is 
volgens u taaldenken? Wat ziet u hiervan terug bij de 
leerlingen in u klas?  

 
2. Inge en Iris: Hoe heeft u de periode van 

afstandsonderwijs ervaren en welke verschillen heeft u 
in deze periode gezien in de ontwikkeling van 
hoogbegaafde leerlingen?  
 

3. Dukke: Wat vind u van het rekenonderwijs bij u op 
school?  

 

Evt. aansluiters bij de 
hoofdvraag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoek in het verhaal 
aanknopingspunten om door te 
vragen op wat de respondent 
zegt. 
 
 

Annemieke: Beeld- en Taaldenken 

6. Welke kenmerken kunt u van het beelddenken 

benoemen?  

a)   een voorkeur voor visuele waarneming van informatie 

b)   makkelijk associëren van beelden in het denkproces 

c)   sterke mate van ruimtelijk inzicht 

d)   graag doelgerichte activiteiten willen doen om tot 

handelen te komen 

e)   specifieke context mee willen nemen in het denken 

f)   vanuit het geheel naar de details werken 

 

7. Heeft u praktijkvoorbeelden hoe het beelddenken zich 

uit? 

a) kijkt liever filmpjes, beeldmateriaal, ziet het graag 

voorgedaan en wil nadoen, wil graag het complete verhaal 

vertellen 

b)   complete plaatje benoemen, gehele context 

meenemen/benoemen, 'ziet het voor zich', van totaal beeld 

naar een detail werken 

c)   weet waar dingen/personen in de ruimte zijn, kan 
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makkelijk '3D beeld' voor zich zien, herkennen routes 

makkelijk 

d)   weet graag het doel van de handeling/taak, kijkt vanuit 

het geheel, erkent een bepaalde nut aan handeling/taak 

e)   vertelt uitgebreid een situatie/gebeurtenis, herinnert 

specifieke ruimtes, kleuren, gedrag, gesprekken, als een 

film, met in het bijzonder de context erin meenemend 

 

➢ Welke kenmerken kunt u van taaldenken benoemen?  

a)   een voorkeur voor het horen van gesprekken of 

informatie 

b)   voorkeur voor verwerken van geschreven tekst 

c)   stap voor stap leren 

d)   werken vanuit onderdelen naar het geheel 

e)   analytisch denken 

 

8. Heeft u praktijkvoorbeelden hoe het taaldenken zich 

uit? 

a)   een voorkeur voor het horen van gesprekken of 

informatie, 

kan gesprekken 'voor zich horen', herhaalt de benoemde 

taak/instructie voor zichzelf (hardop of in zichzelf),  

b)   leest graag, goede lees en schrijf vaardigheden, kan 

(complexe) teksten goed doorwerken, kan leerstof door 

geschreven tekst goed onthouden/verwerken 

c)   krijgt de taak graag in kleine stukjes aangereikt, wil 

graag 

opeenvolgende stappen volgen 

d)   Wil graag van 'makkelijke/aansluitende' stappen, deze 

verwerken en beheersen naar werken naar meer uitgebreide 

en complexere stappen.  

e)   analyseert teksten, documenten. Kan hoofdzaak en 

bijzaak 
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onderscheiden, maakt graag aantekeningen, leert door 

geschreven teksten, documenten te lezen.  

 

9. In hoeverre denkt u rekening te houden met de  

verschillen tussen de beelddenkende en taaldenkende leerling? 

 

10. Zijn er nog zaken die niet aanbod zijn gekomen in het  

interview, maar die u wel belangrijk vindt om te noemen? 

 

Inge en Iris: Afstandsonderwijs 

 

- Hoe was het ‘Leren op Afstand’ vorm gegeven op uw 

school? Denk aan hoe vaak per week contact, individueel of 

groepjes.  

- Welke faciliteiten werden gebruikt binnen het ‘Leren op 

Afstand’? Denk aan teams, notebooks, tablets, links, 

pakketten, etc. 

- Wat waren positieve punten van het aangeboden 

lesprogramma? 

- Wat waren verbeterpunten van het aangeboden 

lesprogramma?  

- Heeft u als leerkracht zich voldoende gefaciliteerd gevoeld? 

Denk aan de ondersteuning van leerlingen (wat mag 

meer/minder), maar ook voldoende bij machte (kon u de 

stof uitleggen), voldoende faciliteiten, etc.  

- Welke verschillen heeft u  gezien in de ontwikkeling van 

(hoogbegaafde) kinderen?  

- Waar denkt u dat dit doorkomt? Denk aan leerstijl, 

individuele begeleiding, ouderondersteuning.  

- Op welke manier hebben jullie rekening gehouden met de 

specifieke behoeften van hoogbegaafde leerlingen? 

- Welke positieve en negatieve aspecten van ‘Leren op 

Afstand’ kunnen wat u betreft meegenomen worden in het 

onderwijs van de toekomst 

- Zijn er nog zaken die niet aanbod zijn gekomen in het 

interview, maar die u wel belangrijk vindt om te noemen?  

 
Dukke: Rekenonderwijs 
- Welke rekenmethode gebruikt u? 
- Hoe zit een rekenles bij jullie in elkaar? 
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- Welke opdrachten gaan goed bij uw leerlingen? Welke 

- opdrachten gaan hen gemakkelijk af? 

- Bij wat voor soort opdrachten hebben uw leerlingen extra 

- uitleg nodig? In wat voor soort opdrachten lopen uw 

- leerlingen vast? 

- Uit onderzoek blijkt dat hoogbegaafde leerlingen veelal 

- moeite hebben met het automatiseren, ziet u dit ook terug 

- bij uw leerlingen? En zo ja, belemmert hen dit ook in het 

- maken van rekensommen? 

- Hoe vindt u dat de methode aansluit bij uw leerlingen? 

- Doet u aanpassingen aan de opdrachten binnen de 

- methode? Zo ja, wat voor soort aanpassingen? 

- Gebruikt u, naast de meest gebruikte methode, nog 

- andere methodes/materialen? 

- Bij gebruik Gynzy/Snappet: Hoe zoekt u de opdrachten uit 

- voor de leerlingen? 

- Zijn er nog zaken die niet aanbod zijn gekomen in het 

interview, maar die u wel belangrijk vindt om te noemen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulpvragen: 
➢ U noemt (…), kunt u dat toelichten? 

 
➢ Kunt u een voorbeeld noemen van een situatie waarin dat 

speelde? 
 

➢ U heeft net (…) gezegd. Kunt u dat verduidelijken?  
 

➢ Wat gebeurde er daarna? 
 

➢ U zei net (…), wat bedoelt u daarmee? 
 

➢ Wat voor gevoel had u daarbij? 
 

➢ Hoe denkt u daarover? 
 

➢ Wat vindt u daarvan?  
 

➢ Heb ik goed begrepen dat …? 
 

Afsluiting interview Wilt u zelf nog iets vertellen over het Leren op Afstand, het 
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rekenonderwijs of de begrippen beelddenken of taaldenken? 
Wat vond u van het interview?  

Uitleggen wat het vervolg zal 
zijn 

Het interview zal letterlijk worden uitgeschreven. Het 
uitgeschreven interview wordt met u gedeeld, waarin u kunt 
aangeven of het verhaal wat is geschreven overeenkomt met 
hetgeen u heeft verteld. Daarna worden de verschillende 
interviews met elkaar vergeleken en worden ze verwerkt in het 
onderzoek.  

Bedanken voor het interview Wij willen u graag bedanken voor uw tijd. Wij vonden het leuk 
dat u mee wilde doen aan het interview.  

Een telefoonnummer 
achterlaten als er nog vragen 
zijn 

Als u na dit interview nog vragen heeft, kunt u die mailen naar 
onderzoekenrug2021@gmail.com. Ook kunt u de vragen stellen 
aan de (adjunct) directeur. Hij/zij kan de vragen eventueel 
doorgeven aan ons. 

Bedankten voor het interview Wij willen u graag bedanken voor uw tijd. Wij vonden het fijn 
dat u mee wilde werken aan het onderzoek.  

Een emailadres achterlaten als 
er nog vragen zijn 

Als u na het interview nog vragen hebt, kunt u die mailen naar 
onderzoekenrug2021@gmail.com.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:onderzoekenrug2021@gmail.com
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Bijlage C. Codeboek uit Atlas.ti 
 
 
Codeboek deductief (uit literatuur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codeboek inductief (uit interviews) 
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