
betekenis geven aan het begrip

marcel boonman

het concept van ‘conceptueel denken’

ryoji ikeda



histoire d’un crime (ferdinand zecca, 1901)

‘dyslectische‘ denkprocessen 
door middel van media 
kunnen delen met anderen.

21 weken geleden:



boeken over dyslexie (bol.com)

beeldvorming rondom dyslexie



stichting dyslexie nederland

dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt 
door een hardnekkig probleem met het aanleren 
en/of  vlot toepassen van het lezen en/of  het 
spellen op woordniveau.



ronald davis



In sommige situaties wordt dit talent een last. De persoon in 
kwestie is zich er niet van bewust, omdat het hanteren van 
dit talent dwangmatig is geworden.

ronald davis - de gave van dyslexie

dyslexie is het gevolg van een 
bijzonder waarnemingsvermogen.



- omdraaien van letters
- geen eenduidig handschrift
- een woord bekijken als een beeld
- problemen met ‘trigger-woorden‘
    (woorden waar moeilijk een mentaal beeld bij is te vormen)

kenmerken:



sascha grewe

De problemen ontlenen zich aan de 
abstracte betekenis van letters.



anish kapoor

met als gevolg dat er desoriëntatie optreedt.



l’écume des jours (2013)

wat is de voor- en achterkant?



villa volta

wat is de boven- en onderkant?



marcel duchamp

desoriëntatie versterkt
het waarnemingsvermogen



om grip te krijgen op de omgeving
en objecten in die omgeving



ronald davis symbol mastery

Om de verwarring te verhelpen en 
betekenis te geven aan het woord, 
is het goed om een mentale 
voorstelling te vormen van het woord



the miracle worker (1962)



Dyslexie is de benaming voor 
de ‘bijwerkingen’ op het gebied 
van geschreven taal.

nootropil



rhe gods must be crazy (1980)

Conceptueel (denken); een mentale 
voorstelling van meerdere ideeën die worden 
samengevat in een denkbeeldig object. 



het concept van een cola flesje

the gods must be crazy (1980)



rhe gods must be crazy (1980)



the gods must be crazy (1980)



hoe zou het concept van het begrip 
‘conceptueel denken‘ eruit zien?



ervaren veel details

eigenschappen:



ervaren juist geen routine

pushwagner



creëren een eigen logica

mr. bean



sterk verbeeldingsvermogen

la science des rêves (2006)



maken soms gebruik van synesthesie

emil nolde



een fysieke en interactieve metafoor om een inzicht te 
geven in de kern die ten grondslag ligt aan de dyslectische 
manier van informatie verwerken; het ‘conceptueel denken‘.

cohen van balen



waarbij de omgeving fungeert als input 
om denkbeeldige objecten te creëren. 



‘chaos is de normale toestand van de geest’

mihaly csikszentmihalyi





zintuigelijke ervaringen krijgen pas betekenis,



door te structureren en het een plek te geven door 
het te vergelijken met voorgaande ervaringen.



verbeelden in een relatieve weergave



bewustwording;

als je ergens geen betekenis aan kan geven, 
kan je het dan wel ervaren?

marcel duchamp



‘veel van wat wij beleven in 
die binnenwereld, eigenlijk 
ook beïnvloed wordt door 
wat er om ons heen gebeurt.‘

conclusie

douwe draaisma





geen extensie maar een inzicht

dyslectische denkprocessen door middel 
van media kunnen delen met anderen.

inzicht geven in de kern die ten grondslag ligt aan 
de dyslectische manier van informatie verwerken.

(conceptueel denken)

cohen van balen



door de functionaliteit na te bootsen, 
leer je veel van het functioneren zelf.

harvard microrobotic fly



denk instrument; om over ons denken na te denken

teylers museum



wanneer je leert lezen, kun 
je daarna lezen om te leren.

als je leert programmeren, kun
je programmeren om te leren.

mitch resnick



door het te maken:



te structureren



te proberen



te experimenteren



te vormen



kom je er achter hoe iets in elkaar 
steekt, en krijgt het betekenis



door het te tonen kunnen ook 
andere mensen er van leren.

24 kitchen



zijn er misschien vragen?

ron mueck


