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Training Beelddenken voor groep 3 t/m 8  

 

Vanaf de start van de beelddenktrainingen ben ik zo mega trots, dat ik niet alleen 

kinderen in mijn praktijk kan begeleiden, maar ook alle kinderen in heel Nederland en 

België. Zoveel kinderen die nu meer zelfvertrouwen krijgen, omdat ze een passende 

methode gevonden hebben, die past bij hun manier van denken en leerstof 

verwerken.  

 

Inhoud training groep 3-5 

Module 1: Theorie van beelddenken => Uitleg van de training, test beelddenken, wat 

is beelddenken en oorzaken leerproblemen 

Module 2: Algemeen => Meervoudige intelligentie, talenten van beelddenkers, 

faalangst, kamers en kasten in je hoofd maken  

Module 3: Lezen => Alfabet visueel opslaan, lege woorden opslaan, leesletters 

benoemen, technisch lezen en lezen met de leespijl  

Module 4: Spelling => Woorden visueel opslaan, uitzonderingen visualiseren, spelling 

groep 3, spelling groep 4 en spelling groep 5 

Module 5: Rekenen => Verliefde harten en vrienden van 100, tellen, koning twintig, 

het 100-veld lopen door huis, plus en min automatiseren t/m 100, tafels en delen, 

klokkijken analoog en digitaal 

 

Inhoud training groep 6-8 

Module 1: Theorie van beelddenken => Uitleg van de training, test beelddenken, wat 

is beelddenken en oorzaken leerproblemen 

Module 2: Algemeen => Meervoudige intelligentie, talenten van beelddenkers, 

faalangst, kamers en kasten in je hoofd maken 

Module 3: Lezen & spelling => Lege woorden visueel opslaan, lezen met de leespijl & 

strepend lezen, begrijpend lezen, werkwoordspelling en spelling  

Module 4: Rekenen => Klokkijken analoog & digitaal, metriek stelsel, breuken, 

procenten & verhoudingen, cijferen onder elkaar en redactiesommen  

Module 5: Zaakvakken & plannen => Zaakvakken (visualisatietechnieken), topografie, 

mindmappen, flashcards en plannen 
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Elke les is top-down opgebouwd, wat betekent dat er verbanden gelegd worden, er 

handige schema’s en visuals instaan voor elk onderwerp en daarna volgt pas de uitleg. 

Vervolgens kan bij elk onderdeel geoefend worden met de verschillende onderdelen.  

 

Bij bijna elke les staan video’s, waarin alles nog eens extra verduidelijkt wordt. Als de 

opdrachten gemaakt zijn, kun je de antwoordenbladen downloaden op de online 

leeromgeving en de video bekijken, waarin ik alles stap voor stap voordoe en uitleg.  

 

Alle dictees heb ik ingesproken, zodat je jouw kind alleen maar achter de computer of 

IPad hoeft te zetten en hij/zij de dictees kan maken. Daarna kan jouw kind alles in het 

prachtige werkboek wat je erbij krijgt, bekijken. Hierna kan jouw kind de foute 

woorden nog eens visueel opslaan of gewoon extra oefenen.  

 

Training online => Hierbij krijgen jullie alles wat ik hierboven heb beschreven en 

kunnen jullie samen aan de slag met deze complete beelddenktraining: 

• Beelddenktraining online groep 3-5 

• Beelddenktraining online groep 6-8 

 

Training combinatie => Hierbij krijgen jullie alles wat ik hierboven heb beschreven en 

krijg je mij er ook nog 5 x 1 uur bij als coach. Je kunt hier gebruik van maken in de 

praktijk van Lessons4you (Kruisakkers 2-2, 4613 BV Bergen op Zoom) of via video call: 

• Beelddenktraining combinatie groep 3-5 

• Beelddenktraining combinatie groep 6-8 

 

Training op locatie en/of video call => Hierbij krijgen jullie alles wat ik hierboven heb 

beschreven en krijg je mij er ook nog 15 x 45 min bij als coach. Dan begeleid ik jouw 

kind gedurende deze hele training. Dit is zowel mogelijk op locatie bij Lessons4you of 

via video call. Je mag hier ook een combinatie van maken. Je komt dan enkele keren 

naar de praktijk en gaat ook via video call aan de slag. Dit kan weer handig zijn als jullie 

te maken hebben met een bepaalde reistijd naar de praktijk, maar dan weet je wel dat 

je volledig ondersteund wordt met deze training: 

• Beelddenktraining op locatie en/of video call groep 3-5 

• Beelddenktraining op locatie en/of video call groep 6-8 

 

 

 

 

https://lessons4you.plugandpay.nl/checkout/beelddenktraining-groep-3-5-online
https://lessons4you.plugandpay.nl/checkout/beelddenktraining-groep-6-8-online
https://lessons4you.plugandpay.nl/checkout/beelddenktraining-groep-3-5-combinatie
https://lessons4you.plugandpay.nl/checkout/beelddenktraining-groep-6-8-combinatie
https://lessons4you.plugandpay.nl/checkout/beelddenktraining-groep-3-5-op-locatie-en-of-via-video-call
https://lessons4you.plugandpay.nl/checkout/beelddenktraining-groep-6-8-op-locatie-en-of-video-call
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Lovende reacties 

 

De leerkrachten die ik liet zien wat ik heb ontwikkeld, kunnen hun ogen bijna niet 

geloven. Zoveel waarde en ook vooral een gebruiksvriendelijke methode. Het kind kan 

vrij zelfstandig aan de slag met de lessen, omdat alles is geschreven op het niveau van 

het kind.  

 

Ook voor de ouders zitten er verschillende lessen in met alle uitleg over beelddenken 

en manieren hoe jij jouw kind kunt ondersteunen. Uiteraard kun je ook de volledige 

training samen met jouw kind doorlopen als je dat leuk vindt.  

 

Dit is werkelijk een hele complete methode, waarin alles aan bod komt en waar jouw 

kind mee uit de voeten kan. Hier gaan jullie geen spijt van krijgen! 

 

Meer informatie over de training 

 

http://www.weereenblijkind.com/beelddenken-sp

