Ben ik een beelddenker?
nee
1

Ik denk voornamelijk in beelden

2

Ik zie snel overeenkomsten

3

Ik kan me goed oriënteren in de ruimte

4

Ik kan gezichten goed onthouden

5

Ik maak vaak tekeningetjes als ik luister

6

Ik kan een taak beter uitvoeren als iemand het voordoet

7

Ik vind vaak creatieve oplossingen bij problemen

8

Ik heb structuur nodig

9

K vind dammen/ schaken leuk

10

Ik ben gevoelig voor kleuren

11

Ik voel stemmingen en sferen snel aan

12

Ik ben chaotisch en/ of druk in mijn hoofd

13

Ik leer een vreemde taal het beste in de praktijk

14

Ik ben een laatbloeier

15

Ik kan goed kaartlezen

16

IK leer door het lezen van een tekst

17

Ik houd van lezen

18

Ik leer door te luisteren

19

Ik kan mijn gedachten duidelijk verwoorden

20

Ik gebruik regelmatig moeilijke woorden

21

Ik vind woordspelletjes leuk

22

Ik denk voornamelijk in woorden

23

Ik heb een goed gevoel voor tijd

24

Ik zie details

25

Ik kan goed mondelinge instructies opvolgen

26

Ik zie snel verschillen

27

Ik heb mijn zaakjes goed georganiseerd

28

Ik kan goed rijtjes uit mijn hoofd leren

29

Ik versta een vreemde taal goed

30

Ik heb een goed tekstbegrip
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soms

ja

Hoe bereken ik de score?
1. Voor een “nee”- antwoord worden geen punten gegeven.
2. Voor een “soms”- antwoord wordt 1 punt gegeven.
3. Voor een “ja”- antwoord worden 2 punten gegeven.

4. Tel de punten van vraag 1 t/m vraag 15 bij elkaar op

Totaal score I: …..

5. Tel de punten van vraag 16 t/m vraag 30 bij elkaar op

Totaal score II: …..

Vul op onderstaande getallenlijn de score in:

Beelddenken score I
1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_26_27_28_29_30

Taaldenken score II
1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_26_27_28_29_30
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