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Over Hoogbloeiers

Mijn naam is Marjolein Verdonk-Jansen en ik ben de oprichtster van 
Praktijk Hoogbloeiers. Ik ben ruim 15 jaar met plezier werkzaam als 
leerkracht in het basisonderwijs. Door mijn werkervaring, maar ook 
door mijn levenservaring zie ik dat er talentvolle kinderen zijn die niet 
volledig tot bloei komen. 

In 2014 kwam ik in aanraking met de Davis methode en herkende me-
zelf hierin. Ik was op school een beelddenkend meisje dat les kreeg in 
een woorddenk-omgeving. Ik zou er als kind baat bij hebben gehad als 
er toen meer oog was geweest voor beelddenkers in het onderwijs. 

Nu zie ik beelddenken als een meerwaarde!
Als ervaringsdeskundige van mijn drie kinderen ben ik mij daarom 
gaan richten op beelddenken en hoogsensitiviteit. Zijn mijn drijfveer en 
inspiratiebron. 

Ik ben gecertificeerd Davis Counselor. Tijdens de counseling laat ik jou 
ontdekken hoe jij meer van jezelf kunt laten zien in de wereld. En ik zal 
je jouw gave van beelddenken laten ervaren.

Hoogbloeiers is lid van de Davis Dyslexia Association International.
Uitsluitend mensen die in dienst zijn bij een gecertificeerde Davis Spe-
cialist of mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dys-
lexia Association International mogen op professionele basis werken 
met Davis, Davis Dyslexia Correction, inclusief Davis Symbol Mastery, 
Davis Orientation Counseling, en Davis Math Mastery.

Hoog    bloeiers

creatieve hulp bij dyslexie, dyscalculie en ADHD



“

Te midden van de 
moeilijkheid ligt 
de mogelijkheid
Hoe kan het dat ik de ene dag makkelijker kan lezen dan de andere? 
Deze vraag stelde de Amerikaan Ron Davis zichzelf toen hij 38 jaar oud 
was. Hij was succesvol ruimtevaartingenieur, zakenman en kunstenaar, 
maar kon nauwelijks lezen. 

Op de basisschool werd hij voor zwakzinnig en dom versleten, waardoor 
hij zelf ook lange tijd geloofde dat er iets mis was met zijn hersenen. Dit 
terwijl hij wel goed kon functioneren in zijn werk. Zijn leesproblemen hield 
hij voor iedereen verborgen. Zelfs voor zijn naaste familie. 

Toevallig ontdekte hij dat zijn dyslexie veranderde als hij zijn aandacht op 
een bepaalde manier richtte en daarmee zijn brein beïnvloedde. Dit was 
het moment waarop Ron Davis ontdekte dat hij dan plotseling wel kon 
lezen. Hij merkte op dat zijn dyslexie samenhangt met non-verbaal denken 
en desoriëntatie en dat er niks mankeert aan zijn hersenen. 
Zijn dyslexie kan dus verholpen worden. Deze bijzondere ontdekking vormt 
de basis van de Davis-methode. 

De Davis-methode heeft zich inmiddels wereldwijd verspreid. Meer dan 
400 counselors in 44 landen werken met de methode van Ron Davis, waar-
door elk jaar duizenden kinderen en volwassenen makkelijker leren lezen 
en geholpen worden met andere, gerelateerde leer- en leefproblemen.

Wat is Davis Counseling?

De Davis methode helpt kinderen en 
volwassenen die (in het onderwijs) 
tegen problemen aanlopen in de 
vorm van Dyslexie, AD(H)D, Dyscal-
culie en concentratieproblemen. 
Wat ik als Davis Counselor in eerste 
instantie doe, is je te leren ontspan-
nen, te focussen en je energieniveau 
aan te passen aan de leeropdracht. 
Ik begin bij de basis van het lezen 
(letters) met behulp van klei. Omdat 
je je creativiteit gaat inzetten in het 
leerproces wordt de verwarring, die 
in het leerproces is ontstaan, sterk 
verminderd.

Met de Davis methode corrigeer ik 
de waarneming van kinderen en 
volwassenen met onder andere 
dyslexie. Door meer inzicht te 
krijgen in je eigen waarneming zal 
je je vaardigheden gaan verbeteren. 
De methode gaat uit van jouw eigen 
kracht, want alles wat je nodig hebt 
is in je.

Tijdens de counseling ga je je eigen 
manier van leren ontdekken en krijg 
je gereedschappen aangereikt waar-
door je hier grip op krijgt.

In de klas zegt de juf het woord “boom”. Een beelddenker ziet een oude boom 

met takken en groene bladeren in bloei staan. Dit terwijl andere kinderen het 

woord “boom” in letters zien. Zij kunnen dat woord daarom snel lezen en op-

schrijven. Een beelddenker heeft wat meer tijd nodig. Hij moet het plaatje verge-

ten en dan de letters gaan opzoeken. Dat duurt vaak te lang. De letters b-o-o-m 

vinden is ook niet gemakkelijk.

“

Voor wie is de Davis methode geschikt?

De Davis methode is geschikt voor iedereen die overwegend in beelden denkt. Maar wat is 
beelddenken precies?
Denken in beelden doen we allemaal. We worden allemaal als beelddenker geboren. Naar-
mate we ouder worden gaat dit over in woorddenken. Bij de meeste woorddenkers speelt het 
denken in beelden een ondergeschikte rol en is het meestal alleen ondersteunend.

Beelddenkers denken alles wat ze lezen en horen in plaatjes, gevoelens en kleuren. Zij maken 
veelal gebruik van zintuigelijke waarnemingen. In elke klas zitten 1 a 2 beelddenkers. Deze 
kinderen worden vaak gezien als zwakkere leerlingen, maar dat is meestal onterecht. Voor 
een aantal kinderen komt het woorddenken niet, of nauwelijks op gang. Hierdoor kunnen er 
problemen met lezen, spelling en rekenen ontstaan. Maar dit kan ook zorgen voor gedrags-
problemen. Deze problemen kunnen zich het hele leven verder blijven voortzetten als er niets 
verandert aan de manier van waarnemen.

Binnen het onderwijs krijgen kinderen les in een woorddenk-omgeving. Dit kan voor beeld-
denkers lastig zijn.  Deze kinderen hebben extra begrip en hulp nodig. Ze kunnen misschien 
zelfs heel goede leerlingen worden omdat ze dingen vaak juist veel vlugger doorzien. Ze 
hebben een oplossing voor een probleem “in beeld” voordat anderen dit zien. Problemen 
komen er pas als zij hun oplossing moeten vertalen in woorden om zo te communiceren.


