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De 'Leren Leren Metho de'

"Lezen is een filmpje

Morjon van de Coolwijk is uoorol beken d a1s

kjnderboekenschrijfster, M aar ze doet meer. Ze heeft de

Leren Leren Methode ontwikkel d, en het Belbin Teom

Top Qers Tolentenspel , Ze is leso uteu r vCI n leermethodes,
Ook gaal ze vack op bezoek bij scholen en bibhotheken,

w00 r ze kinderen, ouders en lee rkrachten vertelt hoe het is
om schrljfster le ziln en om uoorljchting te geuen over

kj nderboeken, leesbeuo rdering en beeldden ken,

in je hootd"

ls peuter vindt Marion het heerlijk om
te worden voorgelezen . Ze vertelt de
hele dag fantasieverhalen aan
iedereen die het maar wil horen. Ook
aan iedereen die het niet wil horen.
AIs ze eenmaal naar school gaat, en
er opstellen moeten worden geschre-
ven, is Marion in haar element.
Minstens tien kantjes schrijft zevol,
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ook als het er maar een mag zijn van de mees-
ter. l-ater op het vwo haalt ze dan ook goede

cijfers voor haar verhalen.

Na haar eindexamen gaat Marion naar de
Pedagogische Academie om voor'juf'te stude-
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ren. Als leerkracht leest ze haar leerlingen veel
voor. Het leukste vindt ze het vertellen van
verhalen uit haar hoofd: ze verzint ze ter plekke.
Alleen als ze de volgende dag het verhaal wil
afmaken, weet ze vaak niet meer waar het over
gaat. Dat vinden de kinderen in haar klas niet zo
leuk. Zij vragen Marion de verhalen op te
schrijven. Dat doet ze en een van die verhalen
wordt haar eerste boek 'Het praathoedje'.

Reclomeblok
In 1990 wordt zoon Rimme geboren enin 1997

tweede zoonJard. Rimme kent op tweejarige
leeftijd alle letters en cijfers uit zijn hoofd. Hij
heeÍt zin in school. Maar dan blijkt dat het lezen
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niet op gang komt. Rimme is een slim kind, maar
hij raakt erg gefrustreerd omdat het op school
niet goed gaat. Dat docenten aangeven dat er
,'gewoon niet zoveel in zit, , gelooft Marion niet.
Zelaat Rimme onderzoeken. Het blijkt dat er
sprake is van ernstige dyslexie en hoogbegaafd-
heid. Een frustrerende combinatie die vaak resul-
teert in een visuele leerstijl (beelddenken).
Rimme leest langzaam en maakt veel íouten,
waardoor hij niet in het verhaal komt. ,,Als ik een
boek lees, is het net of ik een film kijk waarin
iedere minuut een reclameblok zit. Hoe verve-
lend is dat?"

Marion legt uit: "Als je een fllm in de bioscoop of
op televisie kijkt, zie je eigenlijk een heleboel
plaatjes, wel 25 per seconde. precies op die
snelheid kunnen onze hersenen het verhaal
volgen. Als je maar drie plaatjes per seconde zou
zien, dan beleef je het verhaal niet. Dat is met
lezen net zo. Lezen is dus eigenlijk een filmpje
kijken in je hoofd. Wat je leest, zie je in gedach-
ten voor je. Als je langzaam leest, worden de
woorden geen fllm in je hoofd en gaat het
verhaal niet leven."

Beelddenken
Marion gaat zich serieus in het beelddenken
verdiepen en studeert af bijdrs. p.C. Ojemann
(RUG), de grondlegster van de diagnostiek van
beelddenken. "Alle kinderen denken in beelden
als ze nog jong zijn. Er is immers nog geen taal.

Talig denken moet je leren. Uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat mensen in de kleutertijd een
voorkeur ontwikkelen voor beelddenken of
taaldenken. Deze voorkeur blijft je hele leven
aanwezig, en is van invloed op de manier
waarop iemand iníormatie verwerkt. Talige
mensen werken graag stapje voor stapje, op
volgorde. Ze zien details, pluizen alles uit en zi)n
goed in logische conclusies trekken. Visueel
ingestelde mensen werken meer vanuit het
geheel, doen vaak meerdere dingen tegelijk en
nemen grote denkstappen. Ze zijn goed in
Iogische verbanden leggen.

De meeste mensen kunnen zowel in beeld als in
taal denken. Maar als een kind problemen heeft
met het aanleren van het talige op school (zoals
bij dyslexie, concentratieproblemen) kan het
problemen krijgen bij het lezen, spellen, rekenen
en organiseren. De overwegend analytische
stapje-voor-stapje manier van lesgeven sluit niet
aan bij hun leersysteem."

In 1999 richt Marion haar Instituut Kind in Beeld
op, een onderwijsadviesbureau en tekstbureau
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gericht op kinderen, waar alles in het teken staat

van lesgeven,lezen en schrijven. Vanuit dit
bureau ontwikkelt ze de Leren Leren Methode.

Leren Leren Methode
Het combineren van beeld en taal en het gebruik
maken van de visuele talenten van je hersenen,

ls de basis van de Leren Leren Methode. Deze

methode is een eenvoudige en doeltrefíende

manier om talige iníormatie om te zetten naar

beeld. Hierdoor blijlt de stol beter en langer

hangen. Onderdeel van deze methode is de

Kleurmethode voor een beter tekstbegrip. Door

middel van kleuren wordt de opbouw van een

tekst visueel gemaakt, waardoor verbanden

zlchtbaar worden en er grip komt op taal. Het

daarna verwerken van de inhoud in een concept

map, met bijbehorende tekeningen en eigen

associaties, maakt dat de inhoud als vanzelf
geleerd wordt. Zokan het saaie herhalend leren
(het ouderwetse stampen) omzeild worden.

Marion: "Vaak werken kinderen onder hun
niveau doordat ze het talige niet onder de knie
krijgen. Het merendeel van de leerlingen op het

vmbo is visueel ingesteld, maar heelt een

taalprobleem. Op het vwo zitten ook heel veel
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beelddenkers, alleen hebben zij geen problemen

met het talige onderwijs. Hun visuele voorkeur
kunnen ze eyen 'stallen'ten behoeve van het

talige.
Door het huidige onderwijssysteem waarin
iedereen alles moet kunnen, verliezen we ais

maatschappij veel talentenl Vandaar dat ik zocht
naar handvatten om de niet-talige kinderen toch
de mogelijkheden te geven. Leren kun je leren."

Inmiddels is er een landelijk netwerk van

bevoegde trainers en begeleiders die kinderen,

maar ook studenten helpen bij het leren leren.

Uit wetenschappelijk onderzoek in samenwer-

king met de UvA ls gebleken dat de technieken

uit de Leren Leren Methode een verbetering

laten zien van gemiddeld zo'n 49% op het gebied

van tekstbegrip en leren.

Iedereen doet ertoe
Marion: "Het kind dat op school dag in dag uit
ervaart dat hij 'niet goed is in taal', is misschien

wel een fantastische stimulator, omdat hij van

nature mensen motiveert en enthousiasmeert.

En het kind dat absoluut geen behoef,te heeft aan
gezelschap en misschien wel als zonderling
wordt bestempeld? Waarschijnlijk een specialist

die met unieke oplossingen komt. Als iemand

zich van zijn natuurlijke teamrollen bervust

wordt, za\hij zich ontrvikkelen en ptoductiel ma-

ken in de samenwerking met anderen. Een

andere manier van 'kijken' naar elkaar dus."

EE[reEEÍItr
www.kindinbeeld.nl

Voor de eerste 20 nieuwe leden van Balans

organiseert Marion een workshop voor ouders

over de Leren Leren Methode op het kantoor van

Balans in De Bilt. (Ziet http://beelddenkeninde-
p r aktijk. nl / cu rsu sa a nb od / ou d e rs/ LERENTEREN)

Er zijn slechts 20 plekken, dus meld u snel aan!

Marion van de Coolwijk


