BEELDDENKEN 
Hoe kan het onderwijs recht doen aan deze eigenschap 



Rapportage van een studiedag gehouden aan de Vrije School de Berkel te Zutphen. Binnen het kader van het Regge-projekt voor praktisch onderwijs 
29 maart 1996

INHOUD


Hoofdstuk                                                  					   	pagina 


Voorwoord                                                     						1 
Leerlingen die er de voorkeur aan geven visueel te denken       			2 
Een artikel over beelddenkers van Annemarie Kamstra. 

Hoe wij denken, leren en vergeten                                					8 
Uittreksel van het boek "Hoe wij denken, leren en vergeten" van Frederic Vester. 

Beelddenken                                                    						10 
Een verzameling ‘one-liners uit het boek van mevr. Ojemann 'Woordblindheid en beelddenken'. 

In the minds eye                                               						13 
Samenvatting van het eerste hoofdstuk van het boek van Thomas West, met  deze titel. 

Wat doen we er mee?                                            						24 
Mogelijke consequenties van het door Thomas West geschrevene voor het onderwijs in het algemeen en voor het Regge-onderwijs in het bijzonder. Door Matthijs de la Rive Box 

Uitspraken van deelnemers aan de studiedag                     				30 

Literatuurlijst                                                						32 



(2) 
LEERLINGEN DIE ER DE VOORKEUR AAN GEVEN VISUEEL TE DENKEN. 
Sedert de studiedag over beelddenken is alweer enige tijd verstreken. In de tussentijd heb ik meer ervaring met het visueel denken opgedaan. Hoe meer je ziet en meemaakt met "beeIddenkers", des te complexer het geheel wordt. 
Denken en leerstijl: 
De meeste mensen denken in taal en in beelden. Bij uitzondering zijn er mensen die er de voorkeur aan geven visueel, in beelden te denken. Je zou het simultaan, associatief, abstract visueel, synergetisch of soms haptisch denken kunnen noemen. Het beeldend denken van de ene persoon is niet gelijk aan het beeldend denken van de andere persoon. Wel hebben ze gemeen dat het een denken zonder taal is. 
Om het verloop en de ontwikkeling van beeldend denken te begrijpen, is het van grote waarde de passen van de kinderontwikkeling (0-7 jaar) volgens Piaget en Vygotsky als achtergrond te gebruiken. 
Als peuters zijn wij allemaal beelddenkers. De 'talige' manier van denken ontwikkelt zich geleidelijk aan en heeft veel te maken met het vermogen in symbolen te denken. De beelddenker echter hanteert de beelden van de werkelijkheid (vraag je hem een stoel te tekenen, dan wil hij weten of het de stoel van de juf, zijn stoel of de stoel van zijn vader, thuis, moet zijn). De ‘talige’ denker reduceert het woord "stoel" tot een begrip. Vraag je hem een stoel te tekenen, dan tekent hij en symbolische stoel: iets waarop je kunt zitten met 4 poten en een rugleuning. 
De stap van het denken in patronen en beelden van de werkelijkheid, tot het denken in talige begrippen en symbolen, kan plaats vinden tussen de leeftijd van ongeveer 5 tot 12 jaar. In de tijd tussen 5 en 12 jaar kan een leerling, die de stap naar het talig symbolisch denken niet maakt, in de knel komen te zitten. Tussen de leeftijd van 5 en 12 jaar wordt er dan van een risicoleerling gesproken. Er bestaat een risico dat zo'n leerling problemen kan ervaren met het schoolse leren. 
Met het Wereldspel van Nel Ojemann krijg je inzicht in de denkwereld van een kind. Je kunt zien of het een risicoleerling is of waarschijnlijk een beelddenker in ontwikkeling. 
Je krijgt inzicht in de emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling van een leerling. 
Het wereldspel is een diagnostisch middel dat voor vele doeleinden te gebruiken Is. Het bestaat uit een grote verzameling gekleurde houten elementen, waarmee een dorpje te bouwen Is. De keuze uit de elementen, en de rangschikking hiervan kan voor een deskundige informatie verschaffen over de onderzochte persoon. Mevr. Ojemann heeft dit spel wetenschappelijk uitgewerkt als diagnostisch middel voor beelddenkers. 
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Beelddenkers kunnen heel intelligent en begaafd zijn. Zij kunnen ook een aanleg voor talen hebben of voor wiskunde of techniek. Sommige beelddenkers hebben problemen op alle gebieden behalve met het visuele denken. Visueel, beeldend denken is een heel andere manie van waarnemen, van informatie verwerking. Beelddenkers staan daarom ook heel anders in het leven. Soms zo opmerkelijk anders, dat hun gedrag opvalt of stoort. Hun speciale manier van leren en denken wordt vaak niet onderkent of naar waarde geschat. 
Sommige beelddenkers vooral de meer technische beelddenkers, beschikken over goede sociale vaardigheden. Beelddenkers die sociaal niet zo vaardig zijn tonen vaak twee uitersten: zij gaan of uit van een "inner centre" of van een 'outer centre". De beelddenkers die van een "inner centre" uitgaan, hebben meestal weinig oog voor hun omgeving of de emoties of sociale signalen van anderen. Ze komen egocentrisch en - star over. Zij hebben vaak aanvaringen met mede-leerlingen, leraren en andere gezagsfiguren. Agressief en grensoverschrijdend gedrag komt voor. Beelddenkers die meer vanuit een 'louter centre" in de wereld staan, nemen niet zo direct deel aan het leven. Zij zijn de dromers en de waarnemers. Hun verzet is niet openlijk of confronterend. Vaak worden dingen vergeten of niet gedaan. Zij glippen tussen je vingers door en je hebt vaak niet in de gaten hoe het echt met zo'n leer.Ung gaat. Zij worden vaak als "ongrijpbaar" beschreven. 
Mijn ervaring is dat "inner centre" beelddenkers die erg egocentrisch zijn, als ook 'outer centre" beelddenkers die sterk aan de waarnemende kant staan, vaak te kampen hebben met sociale en/of emotionele problemen. Ze kunnen moeilijk met gevoelens omgaan of gevoelens onder woorden brengen. Sociale contacten verlopen moeizaam, ze kunnen onder stress lijden en voelen zich vaak slachtoffer. De beelddenker is vaak onhandig in het bekend maken van zijn emotionele en/of sociale problemen. De omgeving moet letten op gedrag dat te agressief is of op buitengewone teruggetrokkenheid. Uitgesproken stemmingswisselingen kunnen voorkomen: te uitgelaten het ene moment en dan weer te somber. 
Het onderwiis:
In het onderwijs komt er een kentering in het denken over leren. De atomistische benadering (het verdelen van de te leren stof in de kleinste eenheden en vaardigheden) Is aan het tanen. Er wordt meer naar het kind en zijn inherente mogelijkheden en vaardigheden gekeken. Piaget wordt weer serieus genomen. Wat Nel Ojemann propageert, wordt weer algemeen aanvaardbaar: kijk naar het kind, wat vraagt het kind, hoe leert het kind? 
Door een individueel onderwijskundig onderzoek (deel van het Wereldspel) is vast te stellen op welk niveau van handelen het kind wel leert, hoe je de leerstof moet aanbieden om het kind in staat te stellen te leren. Dit betekent dat je je (leer)methode op het kind moet aanpassen en niet anders om. Je moet bijvoorbeeld meerdere leesmethoden in huis hebben, zodat als het kind niet op de ene manier leest je snel een andere aanpak bij de hand moet hebben. Ga dus van het kind uit niet van je eigen overtuigingen of van de methode die op school voorhanden is. Als je de denkwijze en de leerprincipes volgens welke het kind leert begrijpt, dan kun je effectief handelen en de leerstof zo aanbieden dat het voor het kind verteerbaar is. 
Is het niet mogelijk binnen je werkwijze of methodiek de nodige aanpassingen voor een leerling te maken, moet je eerlijk tegenover jezelf en het kind zijn. Het kind heeft recht op onderricht dat voor hem geschikt is. 


(4) 
Vaak proberen wij onszelf te bewijzen door te proberen het kind te veranderen in plaats van de omstandigheden te zoeken waarin hij wel tot leren kan komen.
Zoals het kind uniek is, is een beelddenker uniek. De ene beelddenker is de andere niet. Klamp je niet vast aan de term beelddenken, maar ga je leerlingen met een open oog en oor tegemoet. Wees bereid leermeester maar tegelijkertijd ook leerling te zijn. Alleen al het weten dat ieder op zijn eigen manier leert, maakt je ontvankelijk de anders denkende te begrijpen. 
Omgaan met beelddenkers 
Door het Wereldspel van mevrouw N. Ojemann kun je bij kinderen, na de leeftijd van 5 jaar, bepalen of het risico leerlingen en/of mogelijke beelddenkers zijn. Als je vanaf het begin, in de eerste klas, hiermee rekening kan houden, is het   mogelijk deze leerlingen beter te begeleiden. Je kunt ervoor zorgen dat je in je didactiek ruimte en aandacht hebt voor de specifieke behoeften van deze leerlingen. 
Beelddenkers kun je echter niet in één hokje plaatsen, zij zijn individuen met verschillende temperamenten. Beelddenkers zijn echter makkelijker te begrijpen en te begeleiden als je hun denkstijl begrijpt. 
Bij beelddenkers kan de informatie verwerking heel snel verlopen, vooral als het gaat om totale belevenissen. Door bijvoorbeeld naar een activiteit te kijken kunnen zij snel leren. Kennis wordt globaal of simultaan opgenomen, in tegenstelling tot lineair of stap voor stap. Het betekent ook dat beelddenkers soms niet reageren op wat je zegt, maar juist reageren op je gebaren, je houding, je stemtoon plus nog wat zich in de omgeving afspeelt. De meeste nemen daarom te veel op, weten niet te selecteren. Het te veel aan informatie is verwarrend en de belangrijke details gaan verloren. 
Een beelddenker vindt zijn weg door overal overeenkomsten te zoeken. Dingen moeten verband houden met elkaar. Het analyseren van dingen spreekt een beelddenker niet aan. Hij wil graag verbanden leggen en dingen tot een geheel samenvoegen. 
Kenmerkend voor een beelddenker is dat zijn eigen vrijheid van handelen hem heel veel waard is, niemand is de baas over mijl is een kenmerkende houding van een beelddenker. Hier tegen in gaan is meestal verspilde tijd. Laat de beelddenker in zijn waarde, maar wijs hem geduldig, duidelijk en herhaaldelijk erop, dat hij alleen verder komt als hij zelf kiest voor de juiste weg. 
Eerlijkheid en rechtvaardigheid staan vaak bij de     beelddenker voorop. Hij heeft meestal een begaafdheid om mensen te doorzien. Complimenten bijvoorbeeld, werken alleen maar als het echt gemeend is. Eerlijke, duidelijke complimenten zonder té veel lof, werken het beste. 
Je moet erin vertrouwen dat beelddenkers de dingen zullen doen en zullen uitvoeren. Na het geven van een opdracht aan hen, duurt het misschien even, maar ze hebben tijd nodig om een stap te zetten. Meteen een opdracht uitvoeren lukt niet altijd. Overzicht en voorbereiding zijn voor een beelddenker belangrijk. Beelddenkers moeten een duidelijk beeld hebben 
van de doelstellingen en zij hebben ook ruim de tijd nodig om van het ene naar het andere over te stappen. Geef ruim van te voren aan wat er gaat gebeuren. Geef eerst een totaal beeld van de opdracht en ga dan naar de details. 
Opdrachten moeten duidelijk zijn, kort zijn, overzichtelijk en uitvoerbaar zijn. Beelddenkers hebben ook veel ruimte nodig om dingen zelf in te vullen en hun fantasie en ideeën kwijt te raken. 
Een beelddenker is een twijfelaar. Hij trekt alles in twijfel en wil altijd een bewijs hebben. Hij wil precies weten waarom en hoe. Zorgvuldige uitleg met redenen, helpen een beelddenker op weg. Hij heeft zekerheid nodig voor hij in- beweging komt. De opdracht moet zinvol zijn en in een groter geheel passen. De beelddenker wil de zin van een opdracht doorgronden. Hij gaat niet makkelijk met de stroom mee. Hij heeft alleen echt vertrouwen in zijn eigen kunnen. 
Geduld staat voorop bij het omgaan met beelddenkers. Probeer je te snel een verandering af te dwingen dan wordt hun verzet heviger. Hoe dichter je op de huid van een beelddenker zit, des te heftiger en dwangmatiger zijn verzet wordt. Door een beroep te doen op zijn intelligentie, zijn inzicht en op zijn probleemoplossende vermogen, help je een beelddenker vooruit te komen. Stel zo weinig mogelijk absolute eisen. De grenzen moeten ruim zijn. Als de beelddenker zich niet houdt aan de overeengekomen afspraken, moet je meteen ingrijpen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor beelddenkers, maar het is voor beelddenkers nog belangrijker dan normaal. 
Een beelddenker heeft vaak de neiging te proberen de wereld te veranderen om bij hem aan te passen. Ga niet meteen ertegen in (anders krijg je nog meer weerstand), maar geef duidelijk aan waar je eigen grenzen zijn. 
Voor de beelddenker is het noodzakelijk dat hij zich in een stabiele omgeving bevindt. Duidelijke afspraken tussen school en thuis zijn noodzakelijk. Wederzijdse openheid en vertrouwen tussen ouders en leraren komen de beelddenker ten goede. Liefdevolle, duidelijk begeleiding waarin een consequente lijn gevolgd wordt, geeft de beelddenker veiligheid en rust. 
Zelfdiscipline is voor een beelddenker moeilijk, maar zelfdiscipline is wel de belangrijkste les die een beelddenker kan leren. Het is daarom uiterst belangrijk dat een beelddenker het nut en de voordelen van routine en discipline ervaart. Naar de buitenwereld toe moet de beelddenker zich aan bepaalde regels houden om sociaal te functioneren en vooruit te komen zoals bijvoorbeeld op school. Daarnaast moet een beelddenker ook inzien dat hij zichzelf aan bepaalde regels moet onderwerpen. Hij is de enige die zichzelf ertoe kan zetten te werken, te leren en zelf iets van zijn leven te maken. De jonge beelddenker heeft nog veel hulp nodig met discipline en routine. De ouders en leraren moeten met vereende krachten werken de beelddenker te helpen later zelf de taak over te nemen. 
Wij moeten nadenken over de positie van de beelddenker op de Vrije School. Te veel beelddenkers in één klas werkt averechts en daarbij is het opvallend dat beelddenkers op de Vrije School blijkbaar makkelijk uit de boot vallen. Kunnen wij wel aan de, beelddenkende/risico leerlingen op de Vrije School bieden wij zij nodig hebben? 
Algemene pedagogische en didactische aanwijzingen voor beelddenkers. 
Het schoolse leren is voor beeIddenkers dikwijls zwaar en ontmoedigend. Wij 
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moeten ernaar streven te zorgen dat de beelddenker niet ontmoedigd wordt, dat hij plezier in het leren zal ervaren en dat hij vooral nieuwsgierig blijft. 
1. Kenmerken van het problematisch leergedrag van beelddenkers. 
-  Spontane didactische verwaarlozing kan optreden omdat zij meestal hun leerproblemen goed kunnen verdoezelen. 
-  Zij zijn vaak onoplettend, meestal bezig met hun eigen denkwereld. 
-  Zij hebben meestal een eenzijdige strategie bij het oplossen van schoolse problemen, zij tellen bijvoorbeeld te vaak en te lang op hun vingers en moeten iedere keer een som helemaal "uittellen". 
-  Zij maken ook gebruik van concrete of omslachtige oplossingen. 
-  Een beperkte mate van automatiseren komt voor. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het leren van tafels. 
-  Zij zijn snel vermoeid en overbelast. Thuis blijven is soms nodig om bij te komen. 
-  Het scheiden van hoofd- en bijzaken is moeilijk en zij nemen veel te veel indrukken op. 
-  Communicatie problemen met leerkrachten en met medeleerlingen komen vaak voor. 
-  Beelddenkers hebben moeite hun eigen denk- of benaderingswijze te veranderen om de leerstof op te kunnen pakken. Zij proberen vaak de leerstof of de omstandigheden te veranderen, zodat deze in hun denk- wijze past. 
2. De beelddenker met bij voorkeur de wetmatigheden in de leerstof zelf ontdekken. Hij heeft een basissysteem nodig, waarmee hij zelf de leerstof kan verkennen. Een beeIddenker leert moeilijk van een ander, hij is in grote mate een zelf lerende student. 
3. Hij moet zelf aan het werk. Hij moet doordenken, actief zijn, zelf informatie inwinnen en zelf oplossingen vinden. 
De meeste leersystemen hebben bepaalde kenmerken. Zij hebben een bepaalde omvang, complexiteit, regelstructuur en symboolwaarde. Voor de beelddenker is het nodig dat de omvang, de regelstructuur en de symboolwaarde zo beperkt mogelijk is en dat de complexiteit zo eenvoudig mogelijk blijft. Hoe beperkter, eenvoudiger en concreter de basis van de leerstof kan zijn, hoe meer houvast een beelddenker heeft. Veeg zijn werkwijze of oplossingen niet te vlug van tafel. Neem de tijd om te begrijpen wat hij bedoelt. Zijn oplossingen kunnen verrassend zijn. 
4. De beelddenker heeft ondersteunend onderwijs nodig:
Voorbereidend: 

De leerling moet weten waarheen hij op weg is, wat het einddoel is. De leertaak moet overzichtelijk zijn. Voorbereidend onderwijs is oriënterend, prestatie vrij, met veel ruimte voor concreet handelen exploreren. 
Aanvullend:
Voor de beelddenker moet hulp op maat aangeboden worden. Als hij niet met een bepaald systeem uit de voeten kan, zijn aanpassingen noodzakelijk. Heeft een beelddenker in een hogere klas nog niet de bewerkingen van 1-10 geautomatiseerd, werk dan met getallen tussen 100 en 1000, meer passend bij zijn leeftijd. Het lijkt ook zinvol om bijvoorbeeld de kosten van boodschappen op te telen. Dit spoort een beelddenker meer aan te gaan rekenen dan met een gewone plus som. Wat wij als moeilijk zien, is vaak voor een beelddenker makkelijk en wat wij als eenvoudig ervaren. kan voor een beelddenker moeilijk zijn. 
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Corrigerend:
Een voorhanden, systematische methode voor bijvoorbeeld spelling, past niet altijd bij de behoefte van een beelddenker. Je moet uitgaan van zijn behoefte, zijn kenmerkende fouten en de spelling zo aanbieden dat hij zijn eigen fouten kan corrigeren. Beelddenkers kijken vaak te globaal naar opdrachten met veel detail. Geef je opdracht op een manier die de fouten beperkt houdt, bijv. één spellingsregel per opdracht. Geef de leerling ook de mogelijkheid zelf zijn werk te corrigeren. Een correctie van een ander zegt een beelddenker vaak niets. Montessori materiaal kan in dit verband genoemd worden. In het materiaal is een zelfcorrigerende factor ingesloten. De leerling kan zijn fouten zelf ontdekken, hij kan zichzelf controleren zonder hulp. Voor een beelddenker is het vaak goed zijn eigen leermeester te zijn. 
Compenserend:

Als blijkt dat het schrijven te lang duurt en moeizaam gaat, moet je het op een andere manier aanpakken. Met knippen, plakken, stempelen en invullen komt de beelddenker sneller vooruit. In een zin kun je een symbool gebruiken i.p.v. een moeilijk woord. Voor schoolse zaken wordt een beelddenker sneller moe dan een ander. Hij compenseert vaak door zo min mogelijk te doen. In plaats van zijn gedrag als luiheid te zien, kun je hem misschien helpen zijn manier tot een deugd te ontwikkelen. Een werkstuk mag bijvoorbeeld kort zijn als de inhoud voldoet aan de eisen van de opdracht. 
Het lezen met behulp van een cassette bandje kan een hulp zijn met het op gang brengen van het lezen. Later kan met het lezen van een literatuur lijst uitkomst bieden als het lezen te vermoeiend is. 
De beelddenker moet ook ervaren dat inzicht alleen niet voldoende is om kennis te hanteren. Het gebeurt vaak dat de beelddenker de indruk krijgt dat hij de leerstof voldoende begrijpt en beheerst maar met de overhoring haalt hij een onvoldoende. De beelddenker heeft oefening nodig in het maken van een proefwerk. Hij moet leren hoe hij             zijn kennis aan anderen kan overdragen en hoe je de leerstof verdeelt, hoe je vragen     aan jezelf moet       stellen en    met    steekwoorden    een overzichtelijke opsomming kan maken. Woorden leren in een vreemde        taal moet je niet alleen maar in je hoofd doen, de moet de woorden            opschrijven, visualiseren, associëren en in een context plaatsen. Je moet jezelf een tijdslimiet stellen in verband met de vermoeidheidsfactor. 
5 Individuele hulp (bijvoorbeeld remedial teaching):
 De hulpverlener moet uitgaan van de oplossingsmethoden (denkstijl en aanpak) van de beelddenker. De hulpverlener moet respect (eerbied) hebben voor de manier van denken van de beelddenker en daarop voortbouwen om de beelddenker op een hoger niveau te tillen. Maak gebruik van de leerstof in zijn eigen klas zodat    hij geen gezichtsverlies lijdt. Help de beelddenker zijn strategieën te verruimen en meerder oplossingen voor een probleem te vinden. De  beelddenker heeft hulp nodig bij het automatiseren van kennis. Inzicht     in de te bereiken doelstelling is noodzakelijk. Een positieve leerhouding is: goed is leuk, fout is interessant. 
Annemarie Kamstra-Cronjé 
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HOE WIJ DENKEN LEREN EN VERGETEN 
Al reeds in 1975 schreef Frederic Vester een boek, "Hoe wij denken, leren en vergeten". In dit boek wordt duidelijk uiteengezet hoe de emoties nauw betrokken zijn bij het leren. Op dit moment staat het boek van Daniël Goleman: "Emotional Intelligence”, in de belangstelling. Ook in dit boek wordt nadruk gelegd op de emotionele ontwikkeling van kinderen en de cruciale rol die emoties spelen bij het leren. Ik kan het lezen van beide boeken sterk aanbevelen. 
Het onderstaande stukje is een uittreksel uit het boek van F. Vester. Voor mij zijn de 10 punten bij uitstek van toepassing bij het onderricht aan beelddenkers. 
"De leerstof en zijn vernieuwing" 
1.	Leerdoelen kennen. 
De leerling moet op ieder moment de zin kunnen inzien van wat hij hoort, ziet, lest of doet. Hij moet steeds weten waarom hij bepaalde stof leert, wat hij ermee wil beginnen en hoe hij deze kan omzetten. Deze zin moet vaak tot uitdrukking worden gebracht en verwaarlozing daarvan blijkt bij alle tests een factor te zijn die het leren sterk remt. 
2.	Een zinvol curriculum.
Dit houdt in dat stofkeuze, stofopbouw en leerplan zich moeten richten naar leerdoelen die met het oog op nuttige toepassingen in het leven in lichamelijk, geestelijk, psychisch en maatschappelijk opzicht opgesteld zijn. Curricula moeten niet in de eerste plaats gericht zijn op vakdisciplines maar op maatstaven die door ons biologische netwerk bepaald worden. 
3.	Nieuwsgierigheid compenseert 'tegenzin'. 

Onbekende, vreemde stof of nieuwe begrippen werken eerst vijandig en 
verwekken dus frustraties en afweer van het leren. Nieuwsgierigheid is de belangrijkste natuurlijke drift die deze innerlijke afweer overwint. Waar nieuwsgierigheid, gefascineerd zijn en verwachting ontbreken, wordt de zo belangrijke bereidheid om te leren niet gewekt. 
4. Het nieuwe in oude verpakking. 
Nieuwe details en nieuwe informatie associëren met bekende inhouden. Onbekende inhouden zoveel mogelijk aanbieden in vertrouwde verpakking. 
5. Een kader voor details. 

Eerst een bekende en grotere algemene samenhang aanbieden. Dan pas details en afzonderlijke informatie, zodat deze gericht en op de juiste wijze (en gekoppeld aan erdoor opgewekte belevenissen) ingepast kunnen worden. Zo ontstaan bovendien een verhoogde leermotivatie, vertrouwde associatie mogelijkheden en een mogelijkheid tot gericht te binnen brengen van zinvol opgeslagen leerinhouden. 
6. Interferentie vermijden.
Niet alle informatie moet binnen de tijdspanne van het onmiddellijk geheugen in een andere vorm worden herhaald. In plaats hiervan voorbeelden 
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geven die georiënteerd zijn op de werkelijkheid en die dus vele toegangskanalen omvatten. 
7. Veklaring van begrip. 
In principe niet afschrikken door nieuwe begrippen in te voeren. Eerst het verschijnsel noemen, beschrijven, voorbeelden geven, dan pas abstraheren en de nieuwe term, het nieuwe codewoord, noemen. 
8. Toegevoegde associaties.
 Zoveel mogelijk complete ophangmogelijkheden bieden door relaties met interessante en prettige gegevens. Uitleg over toepassingen zorgt voor het meewerken van niet benutte toegangskanalen en is een garantie voor betere overgangen van het semi-permanent geheugen naar dat op permanente termijn. 
9. Plezier in leren. 
Het plezier van teksten, het luisteren en het verwerken van leermateriaal moet de leerlingen in principe plezier doen. Dit verhoogt de leer-, associatie- en herinneringsprestatie. 
10. Nauwe verbinding. 
Een nauwe verbinding tussen alle elementen van het onderwijs, van een boek of van een opdracht, versterkt de punten 4, 5 en 8, maakt succes mogelijk en bevordert het onthouden, evenals het creatief combineren zonder extra moeite. Een dergelijke verbinding en onderlinge afstemming geldt natuurlijk ook voor deze 10 punten zelf. Men moet één en ander dus voor ieder praktisch geval tegen elkaar afwegen en - zo mogelijk - met ieder leertype van de leerling in overeenstemming brengen. 
A.K.-C. 
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BEELDDENKEN
Een verzameling van ‘one-liners' en kenmerken. 
Gehaald uit het boek "Woordblindheid en beelddenken” van drs P.C. Ojemann. 
Algemeen 
•Maria Krabbe ziet beelddenken als "een aanschouwend gedachtenkijken dat taalloos is en geen woorden nodig heeft om tot een besluit te komen. Er is geen scheiding tussen innerlijke en uiterlijke werkelijkheid. Ze dragen vele geziene beelden en verbeeldingen in zich mee en kunnen in één flits overeenkomsten zien tussen voorhanden zijnde beelden en de gegevens in de werkelijkheid en tot onverwachte ontdekkingen komen".(31) 
•De vele onverwachte plannen en bevliegingen die hen zo kenmerken, het rumoerige gedrag, de eindeloze klachten over leraren die hen benadelen, de overdreven tevredenheid over eigen prestaties, of het stille bijna niet aanwezig zijn, het moet allemaal   opgevangen worden' zonder   enige waardering hunnerzijds. 
Dat is geen eenvoudige zaak, maar er zijn ook andere kanten waar men van kan profiteren: hun hardnekkige doorzettings- vermogen ondanks alle falen, hun goede humeur, de vele originele vondsten,   het inspirerend taalgebruik,   hun zin voor humor, hun grote ijver, al betreft het lang niet altijd de schoolvakken. (76) 
• Niet alle beelddenkers vertonen taal- en leesproblemen. (38) 
De neurologische kant 
*Ondanks de vele verschillende opvattingen over de oorzaken van beelddenken en dyslexie, is men het over één ding eens: er is steeds sprake van een afwijkende ontwikkeling van de dominantie van de hersenhelften en de coördinatie van de daarbij behorende functies. (127) 
*In de zwangerschap kan dominantie van de 'rechter hersenhelft ontstaan onder invloed van testosteron (mannelijk geslachtshormoon). Dit heeft direct invloed op de tijdsverwerking en linkshandigheid. (35) 
*Onderzoek (uit 1985) geeft aan dat bij ongeveer een derde van de bevolking een afwijkende hersendominantie voorkomt, althans zolang zij nog jong zijn. Bij 10% daarvan kan sprake zijn van genetische dyslexie. (125) 
* 75% van alle beelddenkers is jongens. (36) 
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De neurale ontwikkelingsvertraging en de daarbij behorende verschijnselen moeten wij eerder als een gevolg dan als de oorzaak van beelddenken opvatten. (127) 
Het denkproces 
* Beelddenken is een vorm van aanschouwelijk denken. Ervaringen worden tot beelden verwerkt waaruit inzicht kan ontstaan en conclusies worden getrokken. Deze beeldmomenten liggen dichter bij de droom dan bij de taal. Droom en werkelijkheid zijn moeilijk voor ze te scheiden. (75) 
* Ze hebben moeite om de zeer vele informatie die zij kijkend opdoen te ordenen en in een denksysteem onder te brengen (een goed beeld hiervoor is het feit dat ze meestal ook moeite hebben om de spullen in hun kamer te ordenen, zonder hulp blijft het een chaos.) (73) 
* Beelddenken is gebaseerd op een primair denkproces; zintuig informatie (bij voorkeur visueel) wordt verwerkt op grond van het beginsel van gelijktijdigheid. (45) 
* De abstractie van de beelddenker behoudt een element van zichtbaarheid. Verbaal geformuleerde abstracties zijn voor hen 'luchtledig' en hun geheugen schiet hier vanzelfsprekend te kort. (32) 
* In de puberteit zijn ze vaak nog afgesloten voor de abstractie; ze kunnen niet op grond van een redenering een antwoord op een probleem bedenken.     Bedenken is voor hen 'kijken’/ schouwen. Er springen associatief oplossingen naar voren of niet. (68) 
Het zien van overeenkomsten 
* Beelddenkers zijn heel goed in het direct zien van overeen komsten in horen, zien en voelen, die ze tot één nieuwe werkelijkheid verbinden. Hierdoor komen ze vaak tot uitvindingen en originele vondsten. (48) 
* Inzicht ontstaat bij hen voornamelijk op grond van vergelijken en ontdekken van overeenkomsten. (69) 
* Zoals de volgorde van de auditieve informatie het ontdekken van verschillen als ordenend principe vereist, zo vereist de situationele gelijktijdigheid (van visuele informatie) het zoeken naar overeenkomsten. (78) 
* De beelddenker ziet overeenkomsten waar een ander de mogelijkheid tot vergelijken ontbreekt. Zij ontwikkelen juist hierdoor een denken dat gericht is op het vinden van oplossingen. (78) 
Het harmoniemodel heeft hun voorkeur, het conflictmodel dat 
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de verschillen accentueert ligt hen niet, ze zijn meesters in compromissen. Ze kunnen onverdraagzaam zijn in hun verdraagzaamheid. (78-79) 
De geliiktiidigheid
 *De beelddenker ziet veel in één oogopslag. De overvloed aan informatie moet geordend en in denkmodellen ondergebracht worden, door te zoeken naar het overeenkomstige (de analogie). (78) 
*Soms handelen (reageren) zij al voordat man is uitgesproken 
(of voordat ze zijn uitgelezen), omdat ze in één blik alles overzien en beoordeeld menen te hebben. (31) 
*Soms is hun antwoord heel snel, soms heel traag of direct "dat weet ik niet". (68) 
En verder ..... 
* Zuchtend zet iedereen zich, de leraar incluis, om zonder enige verwachting hun spreekbeurt aan te horen en daar komt dan ineens een heel boeiend betoog. (69) 
*Ze zijn emotioneel vaak nog wat jonger. (70) 
*Dingen als nakijken van eigen werk,   zichzelf controleren, rust en bezinning om na te denken,     zaken 'op een rijtje zetten', etc., stuiten op veel weerstand. Ze weigeren dat te doen; maken vaak een halsstarrige indruk hierdoor. (70) 
*Concentratie is een groot probleem; beelddenkers zijn snel afgeleid, zowel door invloeden van buiten als van binnenuit. (72) 
*Door de extra moeite die ze moeten doen om de op hen afkomende informatie te verwerken, zijn ze vaak vermoeid. (75) 
*De beelddenker die niet iets ongewoons wordt, of van zijn beroep maakt, heeft zijn eigen aanleg niet gezien. (77) 
*Zij moeten in het leren zoveel vindingrijkheid en zelfstandigheid ontwikkelen, dat tenslotte hun bekwaamheid groter is dan van degenen die een gebaande weg bewandelden. (80) 
*Het zijn kinderen die niet 'dom' zijn of 'lui', maar een groter beroep doen op het vakmanschap van alle docenten. (107) 
M. d.I.R.B. 
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IN THE MIND'S EYE 
De onderstaande samenvatting van het eerste hoofdstuk van het boek van Thomas G. West, kan beïnvloed zijn door mijn persoonlijke opvattingen over dit onderwerp. Ik pretendeer dan ook niet een volledig objectieve weergave hiervan te geven. Toch verwoord ik zo veel mogelijk de visie van de schrijver. 
M. d.l.R.B. 
Inhoud: 
1. Trage woorden, snelle beelden: een overzicht 2. Dyslexie en leerproblemen van binnenuit 
3. Constellatie van kenmerken, een neurologisch perspectief 4. Profielen van Faraday, Maxwell, Einstein 
5. Profielen van Dodgson, Poincaré, Edison, Tesla, Da Vinci 
6. Profielen van Churchil, Patton, Yeats 
7. Spraak en nonverbale gedachte 8. Patronen in creativiteit 
9. Beelden, computers en wiskunde 
10.Patronen, implicaties, mogelijkheden 
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1. Trage woorden, snelle beelden: een overzicht 
Een van de uitgangspunten van dit boek is dat een sterke visueel   voorstellingsvermogen,      zoals    dat  van    bijvoorbeeld Faraday,  soms ten koste lijkt te gaan van andere dingen. Soms houden grote bekwaamheden in het      ene gebied verband met onverwachte tekortkomingen op andere gebieden. 
Het verhaal dat verteld gaat worden levert het bewijs dat historisch gezien, een aantal van de meest originele denkers in gebieden variërend van natuur- en wiskunde, tot politiek en poëzie,  sterk gesteund werden door een beeldende (visuele) manier van denken. Enige van deze denkers toonden echter duidelijk een frappant aantal problemen in hun schoolse leren. Het betrof problemen op het gebied van het lezen, spreken, spellen, rekenen en geheugen. Ironisch genoeg leidde dit soms tot de paradoxale toestand dat zij die juist beroemd werden om hun literaire gaven, op deelgebieden van de taal grote problemen hadden.    En ook dat zij die grote gaven hadden op het gebied van de hogere wiskunde, opvallende problemen hadden met het basale rekenwerk. 
Zij die grote moeite hebben met leren binnen het ene kader, kunnen vaak verrassend makkelijk leren binnen een ander kader. Dit wijst ons er op dat we ons meer bezig zouden moeten houden met de resultaten, dan met het proberen iedereen op dezelfde manier te laten leren. Dit geldt vooral als we meer geïnteresseerd zijn in het scheppen van nieuwe kennis, dan in het slechts laten opnemen van oude kennis.           In sommige gevallen elimineert het gangbare onderwijs velen van hen met talenten van de hoogste niveaus,        speciaal   indien die talenten meer beeldend zijn dan verbaal. 
Sommige mensen zijn zo sterk gewend aan een eenzijdige blik op intelligentie en capaciteiten, dat ze het vrijwel onmogelijk vinden om te geloven dat bepaalde mensen onderwerpen van een hoog niveau     heel   eenvoudig vinden       en sommige     elementaire onderwerpen heel moeilijk. 
Vooral door de ontwikkelingen in de computerwereld met veel meer visuele voorstellingen zou het wel eens kunnen blijken dat creatieve beelddenkers met leerproblemen veel betere mogelijkheden hebben om nieuwe ontwikkelingen of patronen te herkennen dan academisch opgeleiden. 
Voor deze mensen kan het makkelijker zijn om nieuwe kennis te scheppen, dan om oude kennis te onthouden en te leren. Voor deze mensen is het soms veel makkelijker om uit de 'eerste hand' van de natuur te leren, dan het 'tweedehands' leren uit boeken. 
2. Twee hersenhelften, twee manieren van functioneren 
Neurologisch onderzoek van de afgelopen jaren (door o.a. Sperry en Geschwind) heeft aangetoond dat, hoewel de meeste 
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mensen voor veel  functies een dominante linker hersenhelft hebben, sommige mensen relatief symmetrische hersens hebben. 
Deze   ongebruikelijke symmetrie  kan  leiden  tot opvallende verschillen in zowel speciale talenten, als speciale probleemgebieden. 
De op dit moment meest geaccepteerde visie is, dat bepaalde vaardigheden zich     concentreren  in  de ene  hersenhelft, en andere vaardigheden in de andere helft. Per uit te voeren taak is er echter een ingewikkelde interactie tussen de beide hersenhelften. Vaardigheden als logica, taal, ordening, tijdsvolgorde en het rekenen worden aangemerkt als specialisaties van de linker hersenhelft. De verwerking van visuele beelden, ruimtelijke    verhoudingen,  gezichts-  en  patroonherkenning, gebaar en verhoudingen worden als specialisaties van de rechter hersenhelft gezien. In het algemeen kan je zeggen dat de linker helft in woorden en getallen denk, terwijl de rechter helft meer visueel denkt, in beelden en drie-dimensionale voorstellingen. 
Vreemd genoeg is een van de belangrijkste ontwikkelingen rond het onderzoek over de functies van de twee hersenhelften, het idee dat de rechter hersenhelft hoe dan ook denkt. Dat wil zeggen dat is aangetoond dat bewustzijn en denken inderdaad mogelijk zijn zonder woorden.  Mensen waarbij de verbinding tussen de hersenhelften verbroken is kunnen een voorwerp wel degelijk herkennen (met hun ogen of tastzin) maar kunnen het niet met woorden benoemen. 
Waarom hebben we zo weinig bewustzijn in die minder dominante helft van onze hersens? Eén antwoord is dat een aantal functies van de rechter helft zo fundamenteel zijn dat we ze als vanzelfsprekend beschouwen. Een  andere antwoord zou kunnen zijn, dat de moderne cultuur vrijwel geheel gedomineerd wordt door de manier van denken die het meest overeenkomt met de linker hersenhelft. Ons wereldbeeld, ons onderwijssysteem, ons beloningssysteem, onze  aspiraties,  en ons hele normen en waardenstelsel zijn doeltreffend gericht op versterking van de werking van de linker hersenhelft. De basale bijdragen van de rechter helft worden grotendeels ontkend of als primitief gezien. 
Een sterke aanleg voor één manier van denken kan soms leiden tot moeilijkheden bij de andere manier van denken. Het overheersende hedendaagse wereldbeeld neigt tot het bevoordelen van het specifieke, het speciale. Het is de visie van de specialist, die moeite kan hebben met het zien van gehelen. Dit in tegenstelling met de persoonlijkheden uit dit boek, die meer gericht zijn op een wereldbeeld dat rekening houdt met het totaal. 
3. Dyslexie en leerproblemen: patronen van gemengde vermogens 
Hoewel de combinatie van eigenschappen sterk variëren van persoon tot persoon, vertonen mensen met leerproblemen meestal een of meer van de volgende kenmerken. 
-    moeilijkheden met het handschrift
-    een algemeen gebrek aan ordening 
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- onverschilligheid naar (tijd)schema's 
- sterk dagdromen 
- moeilijkheden met    rekenen   (maar soms geen moeite met meetkunde, statistiek of hogere wiskunde) 
- moeilijkheden in de spraakontwikkeling 
- onaangepast sociaal    gedrag of gebrek aan tact hierin (maar soms wel buitengewoon goed sociaal waarnemingsvermogen) 
- slechte coördinatie, weinig atletisch (maar soms juist heel atletisch) 
- moeite met het uit het hoofd leren van informatie ( maar anderzijds soms uitzonderlijk goed geheugen voor bepaalde soorten informatie) 
- moeite om bepaalde gegevens vast te houden (bijv. de tafels) 
- moeite met het leren van vreemde talen (op een schoolse manier) 
- overactief 
- snel afgeleid 
- sterk in een eigen wereld leven 
Het gaat dus om een complex van soms paradoxale problemen die schijnbaar geen verband met elkaar hebben en meestal onverenigbaar zijn met de vaak grote vaardigheden en intelligentie van dat kind of die volwassene. 
Deze kenmerken blijken een sterke mate van erfelijke overdraagbaarheid te hebben. 
4. Leerproblemen onder beroemdheden: de grote lijn 
Vele beroemdheden uit  het verleden, maar ook hedendaagse blijken bij nader onderzoek een of andere vorm van dyslexie of andere leerproblemen te hebben. Naast de lijst vermeld in de inhoudsopgave worden nog genoemd: Hans Christian Andersen, Gustave Flaubert, Harvey Custing, Auguste Rodin, koning Karel Xl van Zweden, Woodrow Wilson, Nelson   Rockefeller, William Butler Yeats. Het is niet verwonderlijk dat bij kinderen van deze en andere getalenteerde mensen veelvuldig soortgelijke problemen geconstateerd worden. 

5. Enkele onverwachte voordelen: een pathologie van superioriteit 
Een belangrijke stelling van dit boek is, dat vele van deze persoonlijkheden    hun   succes   of   grootsheid   niet    verkregen hebben ondanks ,  maar dankzij hun klaarblijkelijke handicaps. Het kan zijn dat ze zo gefixeerd waren op hun visueel-ruimtelijke,   nonverbale rechter-hersenhelft-manier-van-denken,  dat ze moeite hadden met het ordelijke,  in volgorde, verbaal- wiskundige soort taken van de linker hersenhelft. En dat in een cultuur waarin de vaardigheden van de linkerhersenhelft zo hoog gewaardeerd worden. 
De grote kwaliteiten van deze mensen worden niet gezien als een overcompensatie van hun handicap. In tegendeel. Gesuggereerd wordt dat voor een bepaalde groep mensen hun handicap 
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fundamenteel verbonden is met hun gave. Voor sommigen van hen zijn de handicap en de gave twee aspecten van het zelfde verschijnsel. Dat betekent dat het comp1ex van gedragingen die 'leerproblemen' of ‘dyslexie’ genoemd worden een gedeelte van de uiterlijke verschijngsvorm kunnen zijn van hun sterke mate van anders denken. Een manier van denken die in zekere mate voor iedereen beschikbaar is, maar die voor sommige kinderen en volwassenen moeilijk te onderdrukken is. Te vaak wordt de gave niet herkend en wordt alleen als een probleem beschouwd. 
Geschwind maakte duidelijk dat kinderen van drie jaar oud die buitengewoon talent vertonen op het gebied van tekenen, het máken van mechanische puzzels of het bouwen van modellen, door ervaren onderzoekers al opgemerkt kunnen worden als mogelijke dyslectici al voordat ze leren lezen. Dit is mogelijk op grond van de positieve eigenschappen die ze delen met andere dyslectici. 
Verder stelde Geschwind: Indien bepaalde veranderingen aan de linker hersenhelft leiden tot dominantie van andere gebieden, met name in de rechter hersenhelft, dan zou er voor de bezitter van die hersenen weinig nadeel hiervan ondervinden in een analfabetische samenleving. Hun talenten zouden hen juist tot succesvolle medeburgers maken. Het zou dus niet verbazen als deze soort hersenstructuur daar veel zou voor komen. Pas als alfabetisering een belangrijk doel is van een samenleving, wordt opgemerkt dat een groot deel van deze hoog begaafde mensen leiden aan een handicap. Dit voert ons tot het schijnbaar paradoxale besef, dat de dezelfde gebreken aan de linker hersenhelft die geleid hebben tot de handicap van dyslexie, in sommige mensen ook tot grote begaafdheden      kunnen   leiden. Zonder gevaar voor tegenstrijdigheid kunnen we dus inderdaad spreken van een 'pathologie van de superioriteit' 
6. Beelddenken, patroon herkenning en creativiteit 
Een tweede belangrijke hypothese. 
Men zou eigenschappen als beelddenken (visual thinking), ruimtelijk inzicht, patroon herkenning, probleemoplossend vermogen en aanverwante vormen van creativiteit kunnen zien als een samenhangend geheel. 
We kunnen beelddenken als een manier van denken beschouwen, waarbij beelden opgeroepen worden in de voorstelling en daarna samengesteld, verschoven, genoteerd.       vergroot en verkleind, vervormd of op andere manieren van het ene beeld in het andere omgevormd kunnen worden. Deze beelden kunnen visuele afbeeldingen zijn van materiële dingen. Het kunnen echter ook abstracte ideeën zijn die op een zelfde manier in visuele vorm behandeld worden, hoewel ze niet van een visuele waarneming afkomstig hoeven te zijn. 
De term 'Patroon herkenning' heeft veel te maken met de wereld van de   ‘kunstmatige intelligentie’. Het gaat hierbij om de mogelijkheid van het herkennen van overeenkomsten van vorm In twee of meer verschillende dingen. Bijvoorbeeld iets als een gezicht of als een 'driehoek' herkennen. Zo makkelijk als het voor mensen is om een bepaald patroon te herkennen, zo moei- 
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lijk blijkt dit te zijn voor een computer programma. Dit feit kan een sleutel zijn naar het gebied van die andere manier van (rechter hersenhelft) denken. 
Bij probleemoplossend vermogen gaat het de herkenning van een bepaalde ontwikkeling, een wetmatigheid,  een zich herhalend patroon, en het uitvoeren van activiteiten om doelen te bereiken die gebaseerd zijn op inzicht in deze patronen. in feite heeft het probleemoplossend vermogen ook  heel veel te maken met creativiteit, omdat daar ook sprake is van het vinden van een originele en effectieve oplossing voor een probleem. 
7. Het sociale belang van dyslectische eigenschappen
In niet-geletterde samenlevingsvormen zouden de met beelddenken verwante eigenschappen juist een groot voordeel            kunnen zijn. Bijvoorbeeld in het vinden van zijn weg door het oerwoud of het opsporen en herkennen van het wild. In geletterde samenlevingen zijn deze zelfde eigenschappen juist een nadeel aangezien hun meer problematische aspecten juist een belemmering zijn om goed in die samenleving te kunnen functioneren. Het is echter mogelijk dat de mensheid in een nieuwe fase komt, waarbij deze eigenschappen juist weer een voordeel zou kunnen betekenen, omdat het werkelijk nieuwe oplossingen zou kunnen bieden voor de vaak zeer complexe en schier onoplosbare problemen waar onze samenleving voor gesteld staat. 
De vraag roept zich op of de voordelen van de dyslexie niet afzonderlijk ontwikkeld zou kunnen worden, los van de nadelen. De talenten kant van beelddenken komt regelmatig voor bij (meestal   vrouwelijke)   fami1ieleden van beelddenkers.    Toch blijkt uit neurologisch onderzoek van Geschwind en Galaburda dat de positieve en negatieve eigenschappen van dyslexie hun basis hebben tot in de anatomie van de hersencellen. Zo is het bekend dat kleine beschadigingen of ontwikkelingstoornisjes in de linkerhersenhelft bepaalde ontwikkelingen in de rechter hersenhelft   kunnen   stimuleren.   Dit   hoeft  niet  altijd    tot dyslexie te leiden. 
8. De wereld van het kind nader bekeken, twee manieren van denken 
Het is al vaker opgemerkt dat een van de kenmerkende eigenschappen van creativiteit verband houdt met een 'kinderlijke' kijk op de wereld, vol van frisheid en flexibiliteit. Naarmate ze ouder worden verliezen de meeste kinderen deze mogelijkheid. Op een bepaalde leeftijd lijken ze hun denken te laten verschuiven naar een grotere linkerhersenhelft dominantie. Het schijnt dat sommige kinderen deze verschuiving niet zo makkelijk meemaken;    ze zijn vertraagd in hun rijpingsproces. Ze blijven langer hun beide hersenhelften gebruiken, of ontwikkelen een grotere rechterhersenhelft dominantie. 
De rijpheid is hier de bepalende factor. Een kind maakt zich weinig druk om zaken als verantwoordelijkheid, onderwijs, de volwassenen wereld begrijpen en je plaats daarin kunnen vinden. Hij is te druk met het ontdekken van de wereld. Alles nauwkeurig onderzoeken,     kijken   hoe   het werkt,   hoe mensen reageren op de dingen die je doet,         en onderzoek doen naar 
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geluid, smaak, reuk, gevoel en gezichtsindrukken. Dit alles begint veel eerder dan het onderzoek naar letters en getallen. Het is allemaal spelend leren en ontdekken. 
Rijpheid is natuurlijk belangrijk om deel te kunnen nemen aan het volwassen leven. Toch moeten we ons bewust zijn dat het ook belangrijk is om iets van kinderlijke frisheid, onbevangenheid te behouden om de creativiteit te bevorderen. Daarom is het belangrijk dat het rijpingsproces zijn tijd krijgt. Ouders zijn meestal tevreden als hun kind zich snel ontwikkelt,  als ze sneller onafhankelijk zijn, beter hun zaakjes zelf organiseren, en beter weten wat ze willen dan hun leeftijdsgenoten. Meestal is niet bekend dat een late rijping ook zijn voordelen heeft. Onderzoek toonde aan dat de neurologische ontwikkeling stopt rond de puberteit. Over het algemeen leidt snelle ontwikkeling tot een vroegere 'verstarring' van het neurologisch systeem, waardoor het minder ver uit ontwikkelt. 
Tragere ontwikkeling heeft in ieder geval drie voordelen:
-    de soepele, ontvankelijke houding van het kind kan langer doorwerken. Hierdoor kan de jongere meer intensieve ervaringen op doen voordat de volwassen houding van geleerde vaste, geletterde, kennis de overhand krijgt; 
-    er is de mogelijkheid van een aanzienlijke toename van de neurologische capaciteit,      die de nadelen van dat wat gemist werd door de leerhandicap meer dan compenseren kan; 
-    de trage ontwikkelaar kan in staat zijn om een aantal 'kinderlijke'    eigenschappen    te   behouden,    zoals:     het gevoel  voor   verwondering,    een   onbevangen kijk     op    de dingen, zonder vooroordelen; dit bevordert de creativiteit. 
Einstein zegt van zichzelf dat hij tot zijn ontdekkingen kan komen omdat hij zichzelf vragen stelde zoals alleen een kind vraag. Mijn ontwikkeling was vertraagd, daardoor begon ik pas bewustzijn over ruimte en tijd te krijgen toen ik al ouder was. Ik kon toen natuurlijk dieper op de zaak in gaan dan een kind met normale vermogens". 
Einstein behield ook zijn vermogen om 'te spelen met beelden'. Hij werkte zijn ideeën volledig in visueel/motorische beelden uit;' om ze communiceerbaar te maken zette hij ze in tweede instantie om in letter/getal informatie. 
Waarschijnlijk 'speelde' hij eerst met 'beelden' in de visueel ingestelde rechter hersenhelft, de bron van nieuwe ideeën, die waarschijnlijk vrij onafhankelijk is van conventionele gedachten,  wetenschappelijke kennis en scholing. Had de rechter hersenhelft een idee uitontwikkelt, dan zette hij met veel inspanning de linker hersenhelft aan het werk om het communiceerbaar te maken in een theorie van letters en getallen. 
9. Verbale vergissingen: twee manieren van informatie opslag 
Een fout die nogal eens voor komt bij beelddenkers is de verwisseling van woorden als 'veer' en 'blad'. Deze verwisse- ling komt niet voort uit de letterlijke betekenis, maar uit een gelijkenis in de visuele voorstelling. Dit wijst op twee manieren van informatieopslag in de hersenen. 
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Het is gebruikelijk om de opslag van bijvoorbeeld woorden in de hersenen voor te stellen als een soort postbuskast met vakjes waarin op een vaste plaats de informatie is opgeslagen. Dit   is ook de manier waarop een computergeheugen normaal werkt: iedere informatie zit in een geheugenplaats met een vast en bekend adres. Deze methode bevordert de snelheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in het wegzetten (leren) en terughalen (herinneren) van de informatie. Dit is dan ook het ideale model voor het gangbare schoolse leren. Het is sterk gerelateerd aan het linkerhersenhelft denken. 
Er is echter ook een aan het rechterhersenhelft gerelateerd model mogelijk. Dat zou je kunnen voorstellen als met vloeistof gevulde vaten, die aan elkaar gerelateerde woorden en begrippen drijven. Blad en veer zijn beide plat, puntig, langwerpig, licht en bewegen met of in de lucht. In het tweede model zijn de overeenkomsten belangrijker dan de detailverschillen. 
Als je dus het vat met blad-achtigen selecteert kan i.p.v. het woord 'blad' dat je nodig hebt ook wel eens het woord 'veert naar buiten komen. 
Beide modellen hebben hun sterke en zwakke kanten. Het eerste model kan dienen om woorden en ideeën goed gescheiden te houden, maar zal tegelijkertijd vaak problemen opleveren met het herkennen van overeenkomsten. Het tweede (meer vloeibare of associatieve) model heeft juist tegengestelde sterke en zwakke kanten. Dus zeer effectief in het herkennen van overeenkomsten en moeite met het onderscheiden van verschillen die in andere verbanden weer belangrijk kunnen zijn. 
10. Ruimtelijke intelligentie: het denken in visuele beelden 
In de taal komen veel verwijzingen voor naar de beeldende manier van denken.      Bijvoorbeeld:   inzien,   voorstelling,    inzicht, zienswijze, voorzienigheid, iets in een ander perspectief zien, enz. 
Gardner onderscheidt zes soorten intelligentie, taalkundige, muzikale,    logisch-wiskundige,     ruimtelijke, motorische en persoonlijke intelligentie. 
Als  eigenschappen van ruimtelijke intelligentie onderscheidt hij: 
-    de mogelijkheid tot het herkennen van verschijningsvormen van'een zelfde beginsel; 
-    de mogelijkheid tot uitvoering of herkenning van trans- formaties van een beginsel in een ander; 
-    de mogelijkheid om gedachtenbeelden te verbinden en dan die voorstelling om te vormen; 
-    de mogelijkheid om grafische weergave van ruimtelijke informatie te produceren; 
-    enzovoort. 
Deze  vorm van intelligentie is zeker niet alleen van belang voor de beeldende kunsten. In de moderne natuurwetenschap wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld in het krachtlijnen-concept bij elektromagnetische- en zwaartekracht- velden. 
11. Faraday, Maxwell en de verbeelding van krachtlijnen 
De bedenker van de elektromagnetische krachtlijnen was de 
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grote natuurkundige Faraday. Het opmerkelijke aan deze ontdekking was, dat hij zonder noemenswaardige kennis van de wiskunde, hiermee zeer nauwkeurig de wetmatigheden          van elektrische en magnetische velden en hun onderlinge verband beschreef. Toen later Maxwell deze verschijnselen uitdrukte in wiskundige vergelijkingen, was hij er verbaasd over hoe exact Faradays theorie was. Waarbij hij opmerkte: ". .  Faradays methode leek op die waarbij we uitgaan van het geheel en door analyse tot de delen komen, terwijl de gewoonlijke wiskundige methodes gebaseerd zijn op het principe van het beginnen bij de delen en van daaruit door synthese tot het geheel komen." Hij zag in dat Faradays idee het mogelijk maakte om dezelfde fenomenen te verklaren als de professionele wiskundigen, maar dat deze benadering een betere benadering van het geheel gaf, en een veel betere manier van uitdrukking kon geven aan een van de meest vruchtbare ideeën. 
Nog even terug naar de al eerder genoemde Gardner. Hij stelt dat de werkelijk originele denker, de gene die in staat is om niet-conventionele maar juiste associaties weet te maken op de wijze van een metafoor of analogie, waarschijnlijk hoofdzakelijk vertrouwd met de visueel-ruimtelijke manier van denken. Hierbij doet het er niet toe of hij artiest, dichter, politicus of wetenschapper is. 
12. Visuele beelden, statistiek en wiskunde 
In de wetenschap wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van visuele, dat is grafische of meetkundige manieren van weergeven van informatie. Dit komt voor een groot deel doordat de moderne computer-technologie dit in toenemende mate mogelijk maakt. Drie dimensionale grafieken, waarbij één of meerdere parameters een geleidelijke verandering ondergaat, zijn al heel gebruikelijk. Met name mensen met sterke visuele vermogens   (dominante rechter hersenhelft) zouden uit dit soort gegevensweergave veel sneller conclusies   en    wetmatigheden kunnen ontlenen, dan uit een weergave van de gegevens in tabel of algebraïsche formulevorm. 
De statisticus E.S.Pearson zegt  hierover dat de visuele weergave de statisticus behulpzaam zou kunnen zijn bij: 
- het begrijpen van de betekenis van zijn wiskundige resultaten; 
-	het voorkomen van het maken van fouten tengevolge van niet goed aangepast zijn van zijn modellen;
-	het sparen van tijd; 
-     het begrijpelijk    maken    van  zijn   analyse   methodes    en resultaten voor niet-statistici. 
De status van de wiskundige methodes, gebaseerd op algebraische formules, is zo diep geworteld in de universitaire wereld,  dat maar weinig wiskundig-statistici         hun rijkdom aan visuele vermogens volledig benutten     'voor zover ze niet speciaal opgeleid zijn om dit te doen." Dit wordt door Pearson als een gemiste kans gezien voor de ontwikkeling van de wetenschap. 
Een kans te meer voor de visueel/ruimtelijk begaafde beelddenker om z'n kwaliteiten operationeel te maken. 
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13. Ruimtelijke intelligentie en het gevoel voor gehelen 
Naarmate mensen ouder worden vervaagt meestal de interesse in details, terwijl vaak een gevoeligheid optreedt voor gehelen, voor de groter lijnen. Doorgaans wordt dit verbonden met een vorm van 'wijsheid'. Deze gevoeligheid voor patronen, vormen en gehelen wordt ook vaak teruggezien bij beelddenkers.      Er wordt uitgegaan van gehelen en van daaruit toegewerkt naar de delen. 
Van Einstein wordt verteld dat hij in zeer complexe berekeningen, vaak kleine rekenfouten maakte. Deze hadden niet veel invloed op zijn eindresultaten,   omdat hij het geheel bleef overzien. Einstein grapte wel dat hij een goede neus had voor dit soort dingen. Opmerkelijk is dat dit gevoel voor gehelen vaak ook een kenmerkende eigenschap is voor de manier van denken van dyslectici en kinderen met leerproblemen. Ze worden vaak beschreven als 'globale' denkers, die een sterk gevoel hebben voor totalen, maar in de details vaak fouten maken. 
Kan de visueel/ruimtelijke manier van denken in relatie gebracht worden met vormen van inventiviteit en wijsheid? 
Dit leidt ons tot het probleem dat diegenen die juist in staat zijn om echt nieuwe oplossingen voor grote politieke, wetenschappelijke of andere problemen te vinden, niet op posities komen waar ze hun oplossingen zouden kunnen aandragen. Meestal heeft ons opvoedings- en onderwijssysteem ze al op een zijspoor gezet. 
Wat nodig is, is een meer evenwichtige verdeling tussen de twee manieren van denken binnen individuen en groepen.       De neiging van het onderwijs om zich met nadruk bezig te houden met snelle verbale antwoorden en grote hoeveelheden toetsbare feiten, zou wel eens betreurenswaardige eenzijdige ontwikkeling van het analytische denken tot gevolg gehad kunnen hebben. Aan de ene kant wordt aan      leerlingen een eenzijdige manier van denken opgedrongen, aan de andere kant wordt hierdoor aan een bepaalde groep leerlingen met sterke beelddenkende vermogens een maatschappelijke positie onthouden omdat ze falen in de sterk analytische methoden en hun beeldende kwaliteiten niet gestimuleerd worden. De weinige beelddenkers die wel van betekenis waren, konden meestal op een of andere manieren buiten de mazen van het onderwijsnet blijven. 
14. Voorlopige conclusies 
Uit het bovenstaande zou geconcludeerd kunnen worden, dat de gangbare overtuigingen waarop ons onderwijssysteem gebaseerd is, fundamentele leemtes vertoont. 
Er lijkt in bepaalde gevallen een wezenlijk en noodzakelijk verband te bestaan tussen bepaalde buitengewone vaardigheden (met name die gerelateerd aan het creatieve, visueel/ruimtelijke denken) en dyslexie of sommige andere vormen van leer- problemen. 
We zouden kinderen (en volwassenen) op een veel breder scala van vaardigheden moeten onderzoeken en beoordelen. Nu blijven veel vaardigheden onopgemerkt, omdat er te eenzijdig gericht getest wordt. Een bekend fenomeen bij het testen van dyslectici is dat ze enorme grote verschillen in niveau kunnen verto- 
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nen op verschillende onderdelen.      Het uitmiddelen van deze testresultaten geeft ze vaak een lage score, waardoor hun specifieke vermogens volkomen onderbelicht blijven.        Hierdoor wordt enorm veel energie verspild en frustratie en weerstand opgeroepen. Dit ontkennen van individuele kwaliteiten kan leiden  tot  faalangstigheid,   zelfvernietigingdrang en      anti-sociaal gedrag. 
Indien het hier gestelde juist is, zou je bij deze kinderen juist de nadruk moeten leggen op het ontwikkelen van hun variëteit aan ongebruikelijke talenten en vaardigheden,          in plaats van het accent te leggen op het remediëren van hun specifieke problemen. Deze speciale vermogens hebben weinig te maken met al die vaardigheden die ons overgeleverd werden uit het verleden. Te veel zijn we gericht op de statistisch gemiddelde vermogens van de grijze massa; te weinig op de unieke eigenschappen van individuen. 
In de lagere vormen van onderwijs wordt al meer en meer gewerkt met een visuele benadering. In hogere vormen van onderwijs houdt veel meer vast aan de traditionele universitaire methodes, boeken en colleges. Juist op dit niveau zou ook veel geleerd kunnen worden over de visueel/ruimtelijke manier van denken, door een zorgvuldige studie van dagboeken, verslagen en artikelen van de uitzonderlijke beelddenkers als Faraday, Maxwell, Einstein en Edison. Met name door bestudering van hun schetsen, tekeningen, en modellen. 
De ontwikkelingen op het gebied van de visueel/ruimtelijke weergave op computers van wetenschappelijke ideeën, kan hierin een belangrijke rol spelen. Als deze ontwikkeling doorgaat in het huidige tempo kan het ontwikkelen van de visueel/ruimtelijke vermogens wel eens van veel groter belang worden. Deze machines zouden gebruikt kunnen gaan worden als verlengstukken of versterkers van de verbeelding, die begaafde visueel/ruimtelijke denkers in staat kunnen stellen om in een visueel/ ruimtelijke taal hun 'Ideeën op een totaal nieuwe manier zouden kunnen uitwerken en overdraagbaar maken. 
Een beter begrip van dyslexie en andere leerproblemen zou licht kunnen werpen op normale maar weinig onderzochte menselijke vermogens. Dit zijn manieren van denken die van wezenlijk belang kunnen zijn voor het vinden van werkelijk effectieve en creatieve oplossingen voor het complex van problemen waar onze samenleving momenteel mee te maken heeft. 
Het is niet ongebruikelijk in de geschiedenis van de wetenschap, dat onderzoek naar een relatief onbelangrijk detail, uiteindelijk leidt tot een verrassend nieuw begrip, dat niet alleen de oorspronkelijke vraag beantwoord, maar eveneens een volledige omvorming betekende van de visie op het een groter geheel. 
M. d.l.R.B. 
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Wat doen we er mee? 
Mogelijke consequenties van het door Thomas West geschrevene voor het onderwijs in het algemeen en voor het Regge-onderwijs in het bijzonder. 
Persoonlijk voel ik een grote mate van herkenning in de hypotheses die Thomas West in zijn boek stelt. In ieder geval vindt ik ze waardevol genoeg om ze nader te onderzoeken binnen de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Het is mijn hypothese dat een meer praktisch/projectmatige vorm van onderwijs met name geschikt is om de speciale kwaliteiten van deze visueel/ruimtelijk georiënteerde mensen een bedding te geven en te stimuleren. Daarom pleit ik ervoor de consequenties die uit Thomas Wests visie getrokken kunnen worden, waar mogelijk, aan de dagelijkse praktijk van het Regge onderwijs te toetsen. ik wil dat proberen door de verschillende paragrafen' van dit hoofdstuk van commentaar te voorzien. 
1. Trage woorden snelle beelden 
Ironisch genoeg leidde dit soms tot de paradoxale toestand dat zij, die juist beroemd werden om hun literaire gaven, op deelgebieden van de taai grote prob7emen hadden. En ook dat zij die grote gaven hadden op het gebied van de hogere wiskunde, opvallende prob7emen hadden met het basale rekenwerk. 
Dit roept de vraag op in hoeverre we, met name in het voortgezet onderwijs, al onze aandacht moeten richten op het remediëren van de tekorten of op het stimuleren van de talenten. in de puberteit leidt het   voortdurend confronteren met onvermogens tot problemen met het      identificatieproces.  Dit heeft meestal een afnemende    leermotivatie tot gevolg. Durf het werken aan de tekorten   voor een groot deel los te laten en richt je op de speciale  vaardigheden van de leerling (of deze nu beelddenker is of om een andere reden leerproblemen heeft). Dit versterkt het zelfgevoel en daarmee de ontwikkelingsdrang (=leermotivatie). Voorwaarde is wel dat je het nieuwe onderwerp zo aanbiedt, dat zo min mogelijk appél gedaan wordt op de slecht ontwikkelde vermogens    (bijv. de schriftelijk/verbale kant bij de taal, of het cijferen bij de wiskunde). In dat geval blijken leerlingen vaak bij nieuwe onderwerpen tot een verrassend goed resultaat te kunnen komen. 
Voor deze mensen kan het makkelijker zijn om nieuwe kennis te scheppen, dan om oude kennis te onthouden en te leren. Voor deze mensen is het soms vee7 makke7ijker om uit de eerste hand' van de natuur te leren, dan het 'tweedehands' leren uit boeken. 
Richt het onderwijs zo in dat het doorspekt is met mogelijkheden tot leren uit ervaringen met concrete praktische situaties. Relateer de leerstof en de methodiek sterk aan de dagelijkse belevingwereid van de leerlingen.      Laat niet alleen 


(25) 
oefenen aan oefensituaties, maar waar mogelijk aan reële situaties. 
Ga altijd uit van het concrete, beleefbare en werk van daaruit toe naar de abstractie. 
2. Twee hersenhelften, twee manieren van functioneren 
Het overheersende hedendaagse wereldbeeld neigt tot het bevoordelen van het specifieke, het speciale. Het is de visie van de specialist, die moeite kan hebben met het zien van gehelen. Dit in tegenstelling met de persoonlijkheden uit dit boek, die meer gericht zijn op een wereldbeeld dat rekening houdt met het totaal. 
Niet alleen voor beelddenkers, maar voor iedereen zou het goed zijn om het rechterhersenhelft denken te stimuleren. Het betekent het heroverwegen en het versterkt toepassen van bekende Vrije School principes: 
-   Ga altijd uit van het geheel en werk toe naar de delen. 
-   Maak veel gebruik van beeldende uitdrukkingswijzen. 
-   Werk waar mogelijk in projectvorm; gebruik thema's die de verschillende leergebieden tot een zinvol geheel aaneenweven. 
-   Gebruik waar mogelijk een exemplarische aanpak; voorkom het cursorisch door de hele 'verplichte' leerstof heen willen ploegen. 
3. Dyslexie en leerproblemen: patronen van gemengde vermogens 
Het gaat om een complex van soms paradoxale problemen die schijnbaar geen verband met elkaar hebben en meestal onverenigbaar zijn met de vaak grote vaardigheden en intelligentie van dat kind of die volwassene. 
Dit vraagt om een sterke pedagogische/didactische vaardigheid en interesse van de docent. Het doet een sterk appél op de 'ambachtelijke'  kant van zijn beroep.      Daarnaast bestaan er onderwijs 'technieken', die we ons eigen kunnen maken. Door uitwisseling met mensen uit    het speciaal onderwijs, maar ook door intervisie met eigen      collega's.   Het werken met deze kinderen moet een uitdaging    betekenen voor ieder rechtgeaard onderwijs mens om zich verder in zijn vak te bekwamen. 
Verder maakt het haast noodzakelijk dat de groepen niet te groot zijn.   Individuele aandacht en differentiatie in         het lesaanbod zijn essentieel. Het gebruik van goede methodes kan hierbij een grote hulp zijn. 
4. Leerproblemen onder beroemdheden: de grote lijn
Je weet nooit of je een beroemdheid in spé in je klas hebt zitten. Denk niet te snel dat iemand met leerproblemen dat wel niet zal zijn; hij kan het júíst zijn. Wij docenten, gevormd als we zijn op academische instituten moeten de dominantie van ons linker-hersenhelft-denken niet onderschatten. Wees er van 
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doordrongen dat dit 'unieke' vermogen van ons voor sommige leerlingen juist een grote belemmering in zijn ontwikkeling kan zijn. Helaas geven maar weinig beroemdheden les op school. 
5. Enkele onverwachte voordelen: een pathologie van superioriteit 
Een belangrijke stelling van dit boek is, dat vele van deze persoonlijkheden hun    succes   of grootsheid niet verkregen hebben ondanks, maar dankzij hun klaarblijkelijke handicaps. 
Het simpele feit dat zwakte in het linkerhersenhelft-denken als handicap wordt gezien en zwakte in het rechterhersenhelft-denken nauwelijks wordt opgemerkt, is op zich al symptomatisch voor de gerichtheid van het huidige wereld- en mensbeeld. Dat er een grote verandering op til is wordt door velen erkent. Het aquarius tijdperk, op de drempel waarvan we staan, lijkt een grotere waarde aan het denken in gehelen te gaan geven. Voorlopers hiervan tonen zich al in het toenemen van de vrouwelijke kwaliteiten in het maatschappelijke leven en de opkomst van de New Age in het levensbeschouwelijke denken. 
Zou er momenteel inderdaad bij kinderen een verschuiving plaatsvinden naar een grotere dominantie in het rechterhersenhelftdenken, die vaak als het meer vrouwelijke denken genoemd wordt? Dit tegenover het meer analytische mannelijke denken verbonden aan de linker hersenhelft. 
Begint onze samenleving langzamerhand wat vast te lopen op de eenzijdigheid van het analytische denken, en zitten we te springen om jonge mensen met kwaliteiten in het synthetische denken? Laten we ze het voordeel van de twijfel geven en hun zwakte op analytisch gebied minder accent geven dan hun mogelijke superioriteit (ook over ons docenten) op het synthetische denken. 
Naar mijn mening is de toenemende groep leerlingen met aan dyslexie verwante leerproblemen een kopgroep voor een immens peloton aan dat soort leerlingen, die op komst is. Het zijn de voorlopers die ons dwingen om ons onderwijssysteem aan te gaan passen voor dat enorme peloton. 
Nog even en het eenzijdig analytische denken wordt als handicap onderkent. 
6. Beelddenken, patroon herkenning en creativiteit 
Het 'soepel' leren omgaan met beelden, d.w.z. beelden in beweging kunnen brengen en omvormen, het ontlenen en toekennen van kwaliteiten aan beelden, en het je open kunnen stellen voor het  laten ontstaan van volkomen nieuwe beelden,          kan volgens mij bij uitstek geoefend worden met kunstzinnige activiteiten. Daarom is het belangrijk dat voldoende ruimte in het onderwijs gemaakt wordt voor kunstzinnige activiteiten, waarbij het proces aangegeven wordt, maar de inhoud zo veel mogelijk opengelaten wordt. Beelddenkers zijn waarschijnlijk niet zo gevoelig voor esthetische conventies; des te meer voor het unieke van het creatieve proces. 
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7. Het sociale belang van dyslectische eigenschappen 
Het complex aan positieve eigenschappen van beelddenkers is vaak tot in de anatomie van hun hersenen verbonden met de negatieve eigenschappen    hiervan.  Hierdoor zijn ze moeilijk scheidbaar. De vraag is echter of deze positieve kwaliteiten ook bij kinderen met een meer evenwichtig ontwikkelde hersenfunctie niet meer te stimuleren zijn. Dit kan betekenen dat de vorm van onderwijs die met name geschikt is voor kinderen met beelddenk-problemen/talenten ook wel     eens heel geschikt zou kunnen zijn voor leerlingen met een harmonieuzere      hersenfunctie, die echter  door het complex van culturele factoren, die op hen inwerken, een sterk eenzijdig analytisch gerichte ontwikkeling hebben  doorgemaakt. Zo zou de groep van beelddenkers van een groep    van outcasts tot een voorbeeldgroep kunnen worden. 
8. De wereld van het kind nader bekeken 
Toch moeten we ons bewust zijn dat het ook belangrijk is om iets van kinderlijke frisheid, onbevangenheid te behouden om de creativiteit te bevorderen. Daarom moet het rijpingsproces zijn tijd krijgen. 
Onderzoek toonde aan dat de neurologische ontwikkeling stopt rond de puberteit. Over het algemeen leidt snelle ontwikkeling tot een vroegere 'verstarring, van het neurologisch systeem, waardoor het minder ver uit ontwikkelt. 
Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat in onze tijd een tendens leeft om de ontwikkeling van het kind zo veel mogelijk te versnellen. Beelddenkers lijken zich hier dankzij hun tot in het anatomische verankerde handicap, aan deze trent te willen onttrekken. Ze zijn emotioneel vaak   wat jonger en maken duidelijk een vertraagde ontwikkeling door in hun analytische denken. Bovengenoemd onderzoeksresultaat     toont aan dat dat maar zeer ten dele een nadeel hoeft te       zijn. Zeker als je kijkt op de langere termijn van een heel     mensenleven en naar een breder gebied dan alleen het analytisch verwerken van informatie. 
Het 1 s dus de vraag of we wel goed aan doen om toe te geven aan de vervroegingen in het opvoeden en het onderwijzen. 
9. Verbale vergissingen: twee manieren van Informatie opslag 
Beide modellen hebben hun sterke en zwakke kanten. Het eerste model kan dienen om woorden en ideeën goed gescheiden te houden, maar zal tegelijkertijd vaak problemen opleveren met het herkennen van overeenkomsten. Het tweede (meer vloeibare of associatieve) model heeft juist tegengestelde sterke en zwakke kanten. Dus zeer effectief in het herkennen van overeenkomsten en moeite met het onderscheiden van verschillen die in andere verbanden weer belangrijk kunnen zijn. 
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Uit dit citaat kan geconcludeerd worden dat voor ieder mens de beheersing van beide manieren van leren en herinneren van belang is. Met name in het lager onderwijs zal hier gericht aandacht aan besteed moeten worden. Voor beelddenkers is extra oefenen met het meer analytische leren belangrijk, voor de overige  leerlingen juist het meer  associatief /synthetische leren. 
10. Ruimtelijke intelligentie: het denken in visuele beelden 
Door de aard van het huidige overheersende wereldbeeld, wordt de taal- en analytisch/wiskundige-intelligentie sterk overgewaardeerd, ten koste van muzikale, ruimtelijke, motorische en persoonlijke intelligentie. Beelddenkers kunnen begaafdheden hebben op een van deze gebieden. Herkenning en stimulering daarvan is dus een voorwaarde voor goed onderwijs aan deze leerlingen. Voor een evenwichtige persoonlijkheids-ontwikkeling hoort goed onderwijs bij alle leerlingen aandacht te besteden aan deze vaak miskende vormen van intelligentie. 
Onze samenleving vertoont al genoeg problemen t.g.v. het eenzijdig analytisch opvoeden en scholen van mensen, om dit te kunnen rechtvaardigen. 
11. Faraday, Maxwell en de verbeelding van krachtlijnen 
Beelddenkers dwingen ons eigenlijk om  theorievorming van verschijnselen in onze omgeving (natuurkundig, wiskundig, statistisch, etc.) vooral ook op een visueel/grafische manier uit te werken. Hierdoor wordt het uitgaan van het geheel versterkt. 
Dit uitgaan van gehelen of het kunnen zien hiervan zal in toenemende mate van belang zijn. Het te veel gefixeerd zijn op details houdt het gevaar in de morele factor te verliezen. Het zien van gehelen roept deze juist op. 
12. Visuele beelden, statistiek en wiskunde 
Het gestelde in deze en de volgende paragrafen roept bij mij de vraag op of het gebruik van moderne computersystemen in het onderwijs niet heel belangrijk zou kunnen zijn, met name voor leerlingen met beelddenkers kwaliteiten. Maar dan niet alleen als leerobject, maar juist ook als instrument en hulpmiddel bij het ontwikkelen van specifieke vermogens. 
Opmerkelijk is dat de nieuwste ontwikkelingen in het gebruikersvriendelijk maken van de computer, allen gaan in de richting van het meer visualiseren. De metamorfose van een besturingssysteem als DOS in Windows is hier een voorbeeld van. 

Afsluitende opmerking
Veel van de suggesties die door Thomas West en door mij gedaan zijn t.a.v. veranderingen die in het onderwijs zouden moeten plaatsvinden om de beelddenkers kwaliteiten een grotere kans 
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te geven, worden eigenlijk al vanuit de oorsprong van het vrije school onderwijs nagestreefd en uitgevoerd. Toch valt ook te constateren, dat met name in het bovenbouw onderwijs, een toenemend eenzijdig appél wordt gedaan op de meer analytische benadering van het onderwijs. Op zijn minst voor een bepaalde groep leerlingen (de beelddenkers) is dit een minder gunstige ontwikkeling.  Het is mijn persoonlijke overtuiging dat de meer praktische vorm van onderwijs zoals o.a. de Regge-stroom die biedt, een goede bijsturing kan zijn van deze ontwikkeling. 
Matthijs de la Rive Box 
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UITSPRAKEN VAN DEELNEMERS AAN DE STUDIEDAG 
Tijdens de studiedag op 29 maart 1996 over beelddenken werd 
uitgegaan van de volgende onderzoeksvragen: 
1 Wat wordt precies onder beelddenken verstaan; welke diagnostische middelen staan er ter beschikking om deze eigenschap te herkennen? 
2 Hoe komt het dat beelddenken, al dan niet in relatie tot dyslexie, steeds vaker genoemd wordt in verband met leerproblemen in het onderwijs? (neemt het aantal beelddenkers/dyslectici toe, zo ja waardoor, of vallen ze meer op door een toenemend bewustzijn hiervoor). 
3 Welk appél doen de beelddenkers op de vernieuwing van het onderwijs. 
4 Is een sterk praktisch/concrete gerichtheid van het onderwijs een juiste aanpak voor beelddenkers? 
In de afsluiting van deze studiedag werden door de deelnemers korte schriftelijke uitspraken gedaan op deze vragen.  Deze werden opgehangen en door alle deelnemers al dan niet van hun instemming voorzien door het er op plakken van stickertjes. 
De uitspraken die door minstens drie deelnemers onderschreven werden waren de volgende. 
Vraag 1 
-  Beelddenken kan je pas diagnosticeren, als je je analyserende drang los wil laten. 
-  Zorg voor een positief zelfbeeld, door het benadrukken van positieve kwaliteiten. 
-  Ik begin te begrijpen dat er een andere manier van denken bestaat. 
Vraag 2 
-  Leerlingen vragen om een individuelere aanpak, waardoor dyslexie en/of beelddenken meer wordt herkend. 
-  Beelddenken komt meer voor, omdat onze tijd er naar verlangt. 
-  Steeds meer? Ze vallen meer op, ze vallen er meer uit. Soms zie je er meer dan er zijn. Blijf kijken naar het kind zelf. 
-  Beelddenken en dyslexie worden vooral meer gezien. Vroeger werd men (vaker) dom of lui genoemd. 
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Vraag 3 
-  Appèl 
Wees creatief waar dat past. Geef ruimte en STRUKTUREER. 
-  Het appèl dat beelddenkers aan het onderwijs doen is het leerproces steeds opnieuw te doorgronden en te vernieuwen. 
-   Binnen het onderwijs is vooral een flexibiliteit nodig om het innoverende aspect van beelddenkers een kans te geven. Zij helpen ons het onderwijs te innoveren. 
Vraag 4 
-   Praktisch = in beweging brengen. 
-   Praktisch onderwijs kan voor beelddenkers een goed uitgangspunt zijn, omdat ze het beste leren vanuit een werkelijk inzicht. Het is echter niet verstandig om te eenzijdig de praktische kant te bevorderen, omdat ze ook de andere kant nodig zullen hebben. 
-   Ja. Niet alleen in ambachtelijk/technische, maar ook in sociale vaardigheid. 
M. d.l.R.B. 
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