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WAT ZIJN DENKBEELDEN?
Het onderwijs in de 21e eeuw hecht, naast cognitieve vaardigheden, steeds meer waarde aan competenties zoals
een probleemoplossend vermogen, samenwerking en kritisch denken. Om deze competenties te ontwikkelen bij
kinderen is het van belang dat kinderen gebruik leren te maken van effectieve denkvaardigheden en –strategieën.
DenkBeelden zijn visuele leermodellen waarmee effectieve denkprocessen bij leerlingen versterkt worden en
structuur wordt gegeven aan de informatie die kinderen moeten onthouden. Door de combinatie van beeld
en tekst kan kennis beter overdacht, verdiept en onthouden worden. De didactiek is gebaseerd op ideeën en
op onderzoek van wetenschappers als Robert Marzano en David Hyerle. Zij hebben jarenlang onderzocht hoe
kinderen leren. In samenwerking met Eenbes Basisonderwijs te Geldrop is deze didactiek ontwikkeld en in de
onderwijspraktijk beproefd.
De didactiek van DenkBeelden past bij elke methode en elk onderwijsconcept. Het is een praktische werkwijze
om kinderen uit te nodigen om zelf actief kennis te verwerven en daar structuur aan te geven. Dit doe je met
behulp van tien verschillende DenkBeelden. Elk DenkBeeld brengt een afzonderlijk denkproces bij kinderen op
gang. Hiermee kunnen kinderen de kennis beter onthouden. Dit denkproces wordt nog eens extra versterkt als
meerdere DenkBeelden in één lesactiviteit gecombineerd worden.
10 DenkBeelden, 8 denkstrategieën
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Zowel cognitieve opbrengsten als

Het sluit aan bij elke methode,

sociale vaardigheden verbeteren.

lessenreeks en onderwijsconcept.
De motivatie en betrokkenheid van

Geschikt voor alle kinderen van

kinderen neemt toe.

groep 1 tot en met 8.
Het versterkt de kwaliteit van het

De didactiek wordt gecombineerd

denkproces van alle kinderen.

met een selectie van didactische
werkvormen uit coöperatief leren.

Metacognitie wordt gestimuleerd.

DE VOORDELEN VAN
DENKBEELDEN

Bij alle leerstofgebieden en

Het zelfstandig werken van

methodes te gebruiken.

kinderen verbetert.

Op vier manieren met DenkBeelden aan

Een bewezen manier om ‘leren leren’

de slag: papier, kinesthetisch, concrete

structureel in te passen.

Denkstrategieën worden
gestimuleerd.

materialen en ICT.
DenkBeelden sluit uitstekend aan op

Kinderen leren om kritisch te denken.

de vaardigheden van de 21 eeuw.
e
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HOE WERKT DE DIDACTIEK VAN DENKBEELDEN?
In totaal kun je werken met tien visuele modellen, die elk een ander denkproces stimuleren. Deze integreer je
in bestaande lessen, bij elk vak en in elke leeftijdsgroep. Met DenkBeelden ga je niet iets erbij doen, maar het
in plaats van doen. Bestaande opdrachten uit bestaande methodes worden vervangen door een of meerdere
DenkBeelden inclusief aansluitende coöperatieve werkvormen en media/technologie. Hierdoor stijgt de motivatie
van het kind voor de opdracht en kan de te vergaren kennis via enkele of samengestelde denkstrategieën beter
onthouden worden. Daarnaast wordt de metacognitie (‘leren leren’) van kinderen gestimuleerd doordat de
leerkracht diepe reflectievragen, de ‘Denkraamvragen’, in elk DenkBeeld integreert.
Denk- en leerprocessen spelen zich echter
niet louter af in het hoofd, maar verlopen in

DenkRaam: denken over het denken

voortdurende interactie met de omgeving.

Het DenkRaam is een unieke toevoeging aan de

Het werken met deze didactiek wordt daarom

DenkBeelden, het helpt leerlingen bij het denken

gecombineerd met coöperatief leren en ICT.

over hun denken (metacognitie). Deze vorm van

Door de combinatie van visuele leermodellen,

metacognitie verpersoonlijkt en verdiept hun leren: ze

coöperatief leren en de toepassing van effectieve

nemen even afstand van het DenkBeeld en reflecteren

denkstrategieën kunnen kinderen de kennis

zelfstandig op hun leerproces. Het DenkRaam helpt

beter onthouden en structureren. Dit heeft een

leerlingen de inhoud van een DenkBeeld een bredere

bewezen en positief effect op de leerprestaties

plaats te geven in hun cognitieve structuur.

van leerlingen (Marzano, 2013).
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Carmen Latour over Actief leren

“Alle kinderen zijn actief als ze werken met DenkBeelden, veel actiever dan we
tot nu toe gewend zijn. Ze concentreren zich veel langer op het onderwerp, wat
hun denkproces enorm versterkt. Woorden kunnen ze combineren met beelden,
tekeningen, kleuren en symbolen; ze zetten hun creativiteit in. Je ziet dat ze echt
betrokken zijn bij de lesstof. Logisch dat ze de kennis dan beter opslaan in hun
geheugen.”
- Carmen Latour, leerkracht groep 4/5/6,
Eenbes Basisschool Sint Jozef, Nederwetten
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WAAROM SCHOLEN KIEZEN VOOR DENKBEELDEN
Leerlingen van nu en straks groeien op in een mediarijke maatschappij. Ze hebben behoefte aan een manier van
leren die aansluit op hun wereld. Het werken met DenkBeelden past bij de manier waarop kinderen van nu kennis
verwerven en verwerken. Ze kunnen hun denkproces beter leren verwoorden en geven structuur aan de kennis
die ze opdoen. In hun leerproces werken ze bovendien meer samen met elkaar.
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De beslissing om te werken met DenkBeelden, hangt samen met de wens om kwalitatief goed en vernieuwend
onderwijs te geven dat aansluit bij de eisen van de 21e eeuw. Met DenkBeelden geven scholen onderwijs op
een onderbouwde, duurzame, toekomstbestendige en innovatieve wijze. Leerprestaties verbeteren (zowel op
cognitief- als sociaal vlak) doordat kinderen hun eigen denkprocessen versterken en deze beter leren verwoorden.
Er zijn drie bewezen effectieve didactische strategieën verweven in DenkBeelden (Marzano 2013):
•

DenkBeelden behoren tot de ‘nonverbale representaties’. Ze ondersteunen en bevorderen een diepe
verwerking van informatie.

•

Met DenkBeelden kun je overeenkomsten en verschillen identificeren door te vergelijken, te classificeren en
analogieën te maken. Deze aanpak blijkt zeer effectief. De DenkBeelden Trein en Hoepels sluiten aan op
deze effectieve denkprocessen.

•

De DenkBeelden worden extra effectief indien meerdere denkprocessen in een lesactiviteit worden
gecombineerd. Coöperatief leren en ICT voegen hier nog een extra dimensie aan toe.
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GEÏNTERESSEERD?
DenkBeelden is geschikt voor alle basisscholen en voor elke leeftijdsgroep. Voor meer informatie over
DenkBeelden trainingen, implementatietrajecten en inspiratieworkshops kun je contact opnemen met:

Joyce van den Boogaard

Michel van de Ven
michel@onderwijsmaakjesamen.nl

of

joyce@onderwijsmaakjesamen.nl
06 50 22 12 89

06 10 41 33 89

Onderwijs Maak Je Samen
Deurneseweg 13 5709 AH Helmond
+31 (0)492 - 88 11 57

Onderwijs Maak Je Samen

