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Samenvatting:
In dit onderzoek staat de vraag “Hoe wordt de rekenontwikkeling tijdens spel gestimuleerd door de
leerkrachten in de kleutergroepen” centraal. Daarin is gekeken naar wat de leerkrachten in de
kleutergroepen doen tijdens de speelwerk-les om de rekenontwikkeling van kleuters te stimuleren.
Uit het theoretisch kader is gebleken dat door middel van interactie uit te lokken de
rekenontwikkeling gestimuleerd wordt tijdens spel. Er zijn verschillende vaardigheden om interactie
uit te lokken. De leerkrachten zijn geobserveerd op een aantal van deze vaardigheden, om in beeld te
brengen welke vaardigheden de leerkrachten toepassen tijdens de speelwerk-les. Via een enquête
hebben de leerkrachten zichzelf ingeschat op deze vaardigheden. Uit de observaties bleek dat de
iedere leerkracht veel vragen stelde. De overige vaardigheden werden minder gebruikt. Sommige
leerkrachten hebben hier voor zichzelf een leerpunt uit geformuleerd.
Daarnaast is gekeken naar de leeromgeving op rekengebied. Allereerst is gekeken welke domeinen
terugkomen in de speelwerk-les. Dit is via de enquête en het interview in beeld gebracht. Er is tevens
gekeken naar de geïntegreerde rekenhoeken. Hoeken zijn namelijk de meeste krachtige plekken voor
kinderen om tot leren te komen. Er is gekeken naar het aantal geïntegreerde rekenhoeken en of deze
hoeken voldoende uitdaging bieden. Verschillende leerkrachten gaven aan dat dit niet altijd het geval
was en dat er meer geïnvesteerd mocht worden in een uitdagendere leeromgeving. Door middel van
het inzetten van de leertreinen, dit zijn als het ware de doelen die in het huidige thema centraal
staan (zie bijlage 1 als voorbeeld), kunnen leerkrachten bewuster en doelgerichter over een
uitdagendere leeromgeving nadenken.
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1. Probleemanalyse:
1.1 Aanleiding en context
Het rekenonderwijs is momenteel een populair onderwerp. Volgens de Inspectie van het Onderwijs
(2018) blijkt dat de rekenresultaten binnen het basisonderwijs al jaren niet voldoende zijn. Het
streefniveau (1S/2F) wordt slechts door 47,5% van de eind groep 8 scholieren behaald. Het
fundamenteel niveau (1F) wordt door 93% van de scholieren behaald. Dat is wel meer dan de 85%
die commissie Meijerink heeft gesteld. Toch uit de Onderwijsinspectie haar zorgen: in 2017 verlieten
meer dan 8.000 scholieren de basisschool zonder goed te kunnen rekenen op fundamenteel niveau.
In 2018 scoorden zelfs ruim 13.000 leerlingen onder het gemiddelde.
Het is een zorgelijke constatering dat zoveel leerlingen onder het gemiddelde scoren aan het einde
van groep 8. Dit is ook het geval bij de basisschool X. Deze katholieke basisschool ligt in een dorp dat
tegen de grens van Duitsland aanligt. Momenteel zitten er 378 leerlingen op de school. 10% van de
leerlingen heeft een niet-Nederlandse afkomst. Het opleidingsniveau van de ouders varieert van
VMBO tot universitair niveau.
De school scoort al een aantal jaar slechte resultaten op rekengebied. Afgelopen jaar scoorde de
school onder het gemiddelde op de eindtoets van groep 8. Leerkrachten zien en erkennen de
problemen op rekengebied. Leerkrachten geven aan dat zij het vaak niet voor elkaar krijgen om alle
stof behandeld te krijgen in een schooljaar. Dit komt mede doordat in de vorige groep stof is blijven
liggen. Deze moet de desbetreffende leerkracht in dat jaar inhalen, waardoor bepaalde zaken niet
aan bod komen. Anderzijds twijfelden leerkrachten over hun eigen didactische vaardigheden op het
gebied van rekenen. Hiervoor is BCO Onderwijsadvies en –ondersteuning ingeschakeld. BCO richt
zich voornamelijk op het in beeld brengen van leerlijnen en doelen en op het differentiëren in
instructie. Leerkrachten zijn de afgelopen periode veel bezig geweest met het differentiëren binnen
de instructie. BCO richt zich echter voornamelijk op geleide rekenlessen, wat met name relevant is
voor de groepen 3 tot en met 8. Kleutergroepen hebben ook te maken met geleide rekenactiviteiten.
Kleuters leren echter niet alleen rekenen door geleide activiteiten, maar met name door te spelen.
In de kleutergroepen is sinds vorig half schooljaar een VVE-traject gestart. Dit traject is gestart met
als doel de doelen en leerlijnen van de kleuterperiode in beeld te brengen. Voorheen werd er bij een
nieuw thema vooral gekeken welke activiteiten daarbij pasten. Alleen werd er door de leerkrachten
niet zozeer naar de doelen gekeken. Dat zorgde er eind groep 2 voor dat niet alle stof was
aangeboden. Door het VVE-traject wordt er nu meer gekeken naar de doelen die zij per thema
aanbieden. Vanuit de doelen worden activiteiten bedacht. BCO sluit hier bij de kleutergroepen prima
op aan, aangezien dit met name betrekking heeft op geleide rekenactiviteiten. Maar, zoals al eerder
vermeld, leren kleuters niet alleen rekenen door geleide activiteiten.
In de kleuterperiode leren kleuters voornamelijk door te spelen. We spreken bij kleuters over
incidenteel leren: ze leren eerder toevallig, zonder speciaal daarop gerichte inspanningen. Ze leren
door actief met iets bezig te zijn: spelen, bewegen, ontdekken en ervaren (Litiere, 2008). In een
kleuter zit een natuurlijke drang naar ontdekken en exploreren. Een kleuter heeft weinig behoefte
aan een leraar die kennis overbrengt, maar aan een leerkracht die model staat als klankbord en als
vraagbaak dient. Kleuter leren door te doen en te ervaren en door hierover te communiceren
(Litiere, 2008). Spel is dus van essentieel belang voor de ontwikkeling van kleuters.
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Kleuters komen voornamelijk tijdens de speelwerk-lessen in aanraking met vrij spel. Speelwerklessen zijn meerdere malen ingepland op een dag. Er vindt dus veel ontwikkeling plaats op die
momenten. Voor de leerkracht is tijdens de speelwerk-lessen een belangrijke rol weggelegd. Spelen
gaat namelijk niet altijd vanzelf. Sommige kleuters moeten bijvoorbeeld geholpen worden om het
spel op gang te brengen of om het spel op een bepaald niveau te brengen. En sommige kleuters
hebben meer uitdaging nodig tijdens spel om in de zone van hun naaste ontwikkeling te komen.
Waar BCO zich met name richt op de geleide rekenactiviteiten, blijft de stimulatie en begeleiding op
rekengebied tijdens de speelwerk-lessen onderbelicht. Er zijn echter verschillende manieren hoe
leerkrachten de rekenontwikkeling kunnen stimuleren tijdens speelwerk-lessen. Op dit moment is er
nog onvoldoende zicht welke manieren er zijn en welke manieren de leerkrachten van de onderbouw
al toepassen. Ook is er op dit moment onvoldoende zicht op welke wijze het rekenonderwijs vorm
wordt gegeven tijdens de speelwerk-lessen.

1.2 Probleemstelling
Dit onderzoek richt zich op de leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om de rekenontwikkeling van
kleuters te stimuleren tijdens spel om in beeld te brengen wat leerkrachten al toepassen tijdens de
speelwerk-lessen en waar nog mogelijke kansen liggen. Dit, om in de jaren daaropvolgend de
resultaten van het rekenonderwijs op deze school te verbeteren.
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2. Theoretisch kader
2.1 Hoe ontwikkelt een kleuter zich?
Er zijn enorm veel verschillen tussen kleuters. De ene kleuter is al intensief bezig met het leren van
de letters, terwijl de andere kleuter nog niks te maken wil hebben met letters. Het is kenmerkend
voor de ontwikkeling van een kleuter die immers nooit gestroomlijnd gaat, maar in golfbewegingen.
Een kleuter is van nature gemotiveerd om te leren. Het is des te belangrijker om goed aan te sluiten
bij de leef- en belevingswereld en bij de juiste ontwikkelingsfase. Hieronder zijn de volgende
ontwikkelingsfases van kinderen beschreven:
1.
2.
3.
4.
5.

Babyperiode (0 – 12 maanden)
Peuterperiode (1 – 4 jaar)
Kleuterperiode (4 – 6 jaar)
Schoolperiode (6 – 12 jaar)
Adolescentie (12- 18 jaar)

Vanzelfsprekend zit een kleuter in de kleuterperiode (Beemen, 2006). In deze periode staat het
spelen en ontdekkend leren centraal. Kleuters leren niet op een vast moment, maar leren gedurende
de hele dag. Door dingen uit te proberen nemen kleuters kennis op, worden dingen ontdekt en
onthouden én krijgen kleuters verschillende vaardigheden onder de knie. Tevens zijn kleuters erg
nieuwsgierig en stellen gedurende dag vragen aan de leerkracht. Belangrijk hierbij is dat de
leerkracht voldoende vertrouwen heeft in een kleuter en dat een kleuter zich veilig voelt, zodat de
kleuter deze vragen ook durft te stellen (Bon & Boormans, 2004). In een veilige leer-en leefomgeving
zal een kleuter meer initiatief nemen en sneller tot ontwikkeling komen.
Kleuters hebben veel fantasie. Dit is de periode van het magisch denken. Deze fantasie komt veel
terug in het spel van kleuters. Het fantasiespel is een goede manier voor kleuters om dingen te
onderzoeken en om in de huid van iemand anders te kruipen. Kleuters kunnen in de huid van een
pop duiken, aangezien een pop in hun fantasiewereld echt bestaat. Aan het einde van de
kleuterperiode ontstaat de behoefte voor verklaringen in de werkelijke situatie. Echter laten kleuters
de magische wereld niet zomaar los. Het ene moment gelooft de kleuter niet meer in de paashaas,
het andere moment weer wel.
Volgens ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget (1896-1980) zit een kleuter in het stadium van het
preoperationeel denken. Dit stadium is in 2 periodes onder te verdelen. De eerste periode is de
periode van de symbolische functies (2-4 jaar). In deze periode zijn grote vorderingen te zien in het
taalgebruik en het begin van symbolisch spel. Het symboolgebruik groeit bij kinderen. Kinderen
kunnen een woord of object gebruiken om iets weer te geven wat niet aanwezig is. De periode die
hierna komt is de periode van het intuïtieve denken (4-7 jaar). In deze periode doen kinderen enorm
veel kennis op over de wereld. Het inzicht in functionele verbanden groeit snel. Kinderen zoeken naar
verklaringen en gaan verbanden redeneren. Volgens Piaget is het denken in het preoperationele
stadium gekenmerkt door egocentrisme. In de sociale context houdt dit in dat kinderen zich moeilijk
kunnen verplaatsen in het gezichtspunt van de ander. Volgens Piaget zou het egocentrisme een
belemmering zijn voor kinderen tot ver in de kleuterperiode. Uit later onderzoek is echter gebleken
dat het egocentrisme geen belemmering hoeft op te leveren voor de ontwikkeling van gevoelens van
medeleven en empathie. Volgens de theory of mind, waar psycholoog John Flavell (1928) onderzoek
naar heeft gedaan, begrijpen kinderen vanaf 2 jaar dat andere mensen ook emoties hebben. Zo
kunnen zij al anderen troosten als iemand verdriet heeft. Dit heeft ook impact op de
vriendschapsrelaties die kinderen opdoen.
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Rond het derde jaar zijn kinderen in staat tot vriendschappen die gebaseerd zijn op het plezier dat de
kinderen beleven aan het samen dingen doen. Al doende leren kinderen hoe een ander spelgenoot
reageert en hoe zij daar rekening mee kunnen houden. Kinderen ontdekken dat het fijner speelt met
de ene spelgenoot dan met de ander. In de kleuterperiode ontstaan dan ook vriendschappen die
gebaseerd zijn op kwaliteiten van leeftijdsgenoten. Kleuters spelen niet meer even graag met andere
kinderen. Ook noemen kleuters bepaalde andere kleuters hun vriendje of vriendinnetje. Spel is hierin
de grootste drijfveer van de vriendschapsrelaties. Aan het eind van de kleuterperiode, rond 6-7 jaar,
worden vriendschappen als iets permanents beschouwd. Het gaat niet alleen meer om het samen
spelen, maar ook om een relatie die gevolgen heeft voor de toekomst.

2.2 De reken-wiskundige ontwikkeling van kleuters
Kleuters ontwikkelen zich niet alleen op sociaal-emotioneel gebied. Ook op reken-wiskundig gebied
wordt een belangrijke basis gelegd voor het latere rekenonderwijs. Deze ontwikkeling start al in de
peuterperiode. Peuters beginnen te beseffen dat getallen iets betekenen. Deze rekenwiskundige
ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij jonge kinderen wordt ontluikende gecijferdheid
genoemd (Aartsen, 2011). Peuters komen spelenderwijs in aanraking met verschijningsvormen van
aantallen, maar ook met verhouding en afmetingen van objecten (Hoogman, 2016). In de
kleuterperiode breidt deze ontwikkeling zich verder uit.
De 3 belangrijkste domeinen binnen het reken-wiskundig onderwijs voor kleuters zijn: Getalbegrip,
meten en meetkunde.
Getalbegrip en tellen staan aan de basis van de reken-wiskundige ontwikkeling bij kleuters. Jonge
kinderen zijn over het algemeen al erg gefascineerd door het ‘getallenwereldje’. In de kleuterperiode
wordt dan ook veel aandacht gegeven aan getalbegrip en tellen. Deze vaardigheden staan aan de
basis van de gecijferde ontwikkeling van kleuters. Getallen komen in veel dagelijkse situaties terug.
Tevens zijn dit de belangrijkste vaardigheden die kleuters moeten kennen voor de overgang naar
groep 3. Er zijn echter nog 2 andere domeinen die aan bod komen in de kleuterperiode. Vaak wordt
hier relatief minder aandacht aan besteed, terwijl deze domeinen zich uitstekend lenen voor spel.
Een van de twee domeinen is meten. Meten is vaststellen hoe groot, dik, lang iets is. Meten is
gebaseerd op vergelijken en afpassen. Binnen meten vergelijken of ordenen kleuters de volgende
grootheden: lengte, gewicht, inhoud, geld en tijd (Slenders & Van Roosmalen-Noppen, 2013).
Kleuters meten vaak nog met natuurlijke maten, zoals met voeten, kopjes, wegen met handen,
flesjes enz. Kleuters die al wat verder in hun ontwikkeling zijn, gaan op den dure ook meten met
standaard maten. Hiermee wordt de weegschaal, liniaal, rolmeter en de maatbeker bedoeld.
Daarnaast meten kleuters ook met geld. Wanneer zij boodschappen gaan doen voor in de huishoek,
moeten zij met geld betalen bij de winkel.
Tijd is een ander verhaal. Voor kleuters is de klok nog te abstract. In hun spel komen vooral de dagen weekindelingen naar voren, zoals de ochtend, middag, avond, maar ook de dagen van de week.
Het tweede domein is meetkunde. Meetkunde sluiten eigenlijk aan bij wat kleuters met hun
zintuigen en hun eigen lichaam ervaren. Dit betekent het kunnen weergeven wat je waarneemt en
het vertellen wat je ziet, oftewel het begrijpen van de ruimte. Binnen het lokaliseren en oriënteren
doen kleuters voornamelijk ervaringen op met het werken met eenvoudige plattegronden en het
verwoorden en tekenen van wat je wel of niet ziet (Van der Velde, 2016).
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Bij het construeren doen kleuters ervaring op met het construeren met ongevormd materiaal (zand,
klei), vormgevend of beeldende materialen (papier of textiel) en met bouw- en constructiemateriaal.
Kleuters ontdekken hoe objecten zijn op te bouwen en hoe ze in elkaar zitten. Kleuters moeten met
bouwen een mentale voorstelling maken van het ‘eindproduct’. Hierbij komen kleuters in aanraking
met verschillende vormen, zoals vierkanten en driehoeken. De bouwhoek of zand-water tafel lenen
zich goed voor deze activiteiten.

2.3 Het belang van spel en de leeromgeving
Kleuters leren niet door alleen maar te luisteren naar de leerkracht. Kleuters leren voornamelijk
door te spelen, ontdekken en ervaren (Hijum & Wetering, 2011). Spel is namelijk van grote waarde
voor verschillende gebieden van de kinderlijke ontwikkeling. Op emotioneel gebied kunnen kleuters
hun gevoelens en emoties op een veilige manier uiten en er mee leren om te gaan. Bepaalde emoties
zijn namelijk vooral voor kleuters niet altijd goed te begrijpen. Deze emoties worden in het
alledaagse leven weggestopt, maar krijgen in het spel wel een plek.
Verder is spel goed voor het emotionele evenwicht. Jonge kinderen hebben doorgaans weinig grip op
hun leven. Veel wordt voor hen bepaald, wat voor een deel prima is. Echter is, volgens Erikson,
autonomie voor kleuters erg belangrijk. Wanneer kleuters geen autonomie ervaren, leidt dit tot
gevoelens van onmacht en schuld. In het spel mogen kleuters zelf keuzes maken en bepalen wat
goed of fout is. En dat geeft zelfvertrouwen (Brouwers, 2010).
Ook op sociaal gebied ontwikkelen kleuters zich door spel. Doordat kleuters met elkaar samen
spelen, leren zij met elkaar om te gaan. Dit is soms moeilijk of frustrerend. Tevens leren kleuters in
omgang met andere kleuters zichzelf kennen. Dit zijn de eerste ontdekkingen over zichzelf in de
groep.
Naast de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleert spel ook de intellectuele ontwikkeling. Kleuters
kunnen in spel vaardigheden laten zien waartoe het in andere situaties niet in staat is. Volgens
Vygotsky presteren kleuters in het spel altijd boven zijn niveau en zitten zij tijdens spel in de zone van
de naaste ontwikkeling (Brouwers, 2010). Dit komt doordat de mentale vaardigheden (aandacht,
concentratie, zelfsturing) tijdens spel op een hoger niveau worden gebruikt dan bij andere
activiteiten. Spel heeft ook een gunstige invloed op de leermotivatie van kleuters. Kleuters komen
namelijk in situaties terecht waarbij ze bepaalde vaardigheden nog niet onder de knie hebben. Deze
vaardigheden willen zij beheersen omdat dit betekenis heeft in hun spel. Op deze manier creëert het
spel een zone van naaste ontwikkeling.
Een goed ingerichte leeromgeving is hierbij van essentieel belang. Een kwalitatief goed ingerichte
leeromgeving biedt namelijk kansen tot herhalen, verbreden en verdiepen van ervaringen tijdens het
spel (Creemers, 2014). Hoe krachtiger de leeromgeving, hoe hoger de betrokkenheid bij kleuters.
Vaak wordt de omgeving ingericht aan de hand van het thema wat zich op dat moment afspeelt in de
klas. Dit is terug te zien in de vorm van hoeken en leerplekken.
Om kleuters tot leren te laten komen in de hoeken, zijn een aantal aspecten van belang. De
belangrijkste taak van de leerkracht is het zorgen voor een veilige leeromgeving en het creëren van
leerimpulsen. Door verschillende reken-wiskundige materialen in de hoeken aan te bieden, worden
deze leerimpulsen gestimuleerd. In een bouwhoek ligt, naast constructiemateriaal, bijvoorbeeld pen
en papier om te ontwerpen.
Naast het aanbieden van materialen moet een hoek ook uitnodigend en uitdagend voor de kleuters
zijn, waar doelgerichte activiteiten worden uitgelokt. Deze activiteiten moeten uiteindelijk
zelfstandig, zonder begeleiding van de leerkracht kunnen worden uitgevoerd.
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2.4 De rol van de leerkracht tijdens spel
Zoals eerder beschreven is het ontwerpen van een krachtige leeromgeving met veel leerimpulsen en
uitdagende materialen van essentieel belang om de reken-wiskundige ontwikkeling van kleuters te
stimuleren. De leerkracht speelt echter ook een belangrijke rol in deze ontwikkeling tijdens spel.
Middels interactie kan de leerkracht redenaties en verklaringen uitlokken bij kleuters. Doordat
kleuters nadenken en hun handelingen verwoorden, krijgen zij grip op de rekenhandelingen die zij
uitoefenen (Ale & Van Schaik, 2017). Wanneer de leerkracht samen met kleuters praat over een
bepaald probleem, ontstaat de behoefte voor kleuters om zich zo precies mogelijk uit te drukken.
Kleuters willen elkaar dan vertellen over hoe ze iets zouden aanpakken of oplossen. Om dit proces te
stimuleren, is het belangrijk voor de leerkracht om de juiste vragen te stellen. Met gesloten vragen,
waarop maar één juist antwoord mogelijk is, komen leerkrachten er niet achter wat kinderen denken
(Brouwers, 2010). Gesloten vragen beperken namelijk de antwoordmogelijkhedenheden van kleuters
(Den Hollander, 2014). Open vragen, de hoe/wat/waarom-vragen zorgen ervoor dat kleuters gaan
nadenken over hun ervaringen en oplossingen en deze te verwoorden. Belangrijk voor de leerkracht
is om op deze verwoordingen door te vragen. Op deze manier verheldert de leerkracht de
verwoordingen van de kleuter, zodat de andere kleuter het ook begrijpt.
Er zijn verschillende manieren om interactie uit te lokken bij kleuters. Het stellen van open en
activerende vragen is hierboven al uitgelegd. Door het toevoegen van bepaalde reken-wiskundige
materialen of het inbrengen van een probleemsituatie wordt ook interactie en reactie uitgelokt bij
kinderen (Slenders & Van Roosmalen-Noppen, 2013). De ervaringen die opgedaan worden, vormen
de basis voor het samen beoefenen van rekenen en wiskunde. De kleuters raken vanuit deze
ervaringen aan de praat over hun ideeën (Baltussen, Klep, & Leenders, 2004).
Naast het aanbieden van materialen of het inbrengen van probleemsituaties zijn er nog een aantal
andere manieren om interactie uit te lokken. De leerkracht kan zichzelf van de domme houden of
opzettelijk een fout maken. Kleuters vinden het geweldig wanneer zij iets beter weten dan de
leerkracht. De leerkracht lokt in deze situaties een reactie uit, aangezien kleuters zich uitgenodigd
voelen om aan de leerkracht uit te leggen hoe het precies zit (Baltussen, Klep, & Leenders, 2004).
Het uitlokken van interactie is een hele belangrijke rol van de leerkracht tijdens spel op het gebied
van rekenen-wiskunde. De leerkracht heeft echter ook nog een andere rol, namelijk de rol als
observator. Door gericht te observeren op de reken-wiskundige ontwikkeling van kleuters krijgt de
leerkracht zicht op deze ontwikkeling. En dat is belangrijk, aangezien de verschillen tussen kleuters
enorm groot zijn. De leerkracht kan op 2 manieren observeren. De eerste manier is observeren als
buitenstaander. De leerkracht probeert door zo nauwkeurig mogelijk te kijken en te beschrijven wat
ze ziet te achterhalen hoe de reken-wiskundige ontwikkeling verloopt. De leerkracht grijpt in deze rol
niet in en houdt zich buiten de activiteiten van het kind. De andere manier is observeren als
participant. Deze manier van observeren hangt samen met het uitlokken van interactie. Door mee te
spelen, vragen te stellen etc. lokt ze reacties uit. Deze reacties, vragen of prikkels geven informatie
over de mogelijkheden, wiskundige vaardigheden en inzichten van een kleuter (Baltussen, Klep, &
Leenders, 2004).
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2.5 De rekenhoek
Veel leerkrachten integreren rekenen-wiskunde in het thema van de hoeken die zij hebben. Soms
wordt er op een school gebruik gemaakt van een aparte rekenhoek. In deze rekenhoek worden
materialen verzameld waarmee kleuters reken-wiskundige ervaringen opdoen. Alle 3 rekenwiskundige domeinen komen terug in deze hoek. Materialen verschillen van weegschalen met een
gewichtenset tot een telraam met een rekenmachine. Een groot voordeel van de rekenhoek is dat
kleuters gericht bezig zijn met reken-wiskundige activiteiten, waarin alle domeinen voldoende aan
bod komen. Er zijn echter ook tegengestelde geluiden te horen over een aparte rekenhoek.
Een aparte rekenhoek is vaak minder betekenisvol voor kleuters. Dit komt doordat een rekenhoek
een aparte hoek is die niet geïntegreerd is met een thema. Dat maakt de rekenhoek minder
aantrekkelijk om in te spelen ten opzichte van een hoek die wél geïntegreerd is met het huidige
thema (Brouwers, 2010). Vaak zijn de hoeken al geïntegreerd met het huidige thema, wat een
geïsoleerde rekenhoek ongepast maakt (Ale & Van Schaik, 2017). De leerkracht kan wel, wanneer de
kleuters geboeid zijn door een bepaald onderwerp, een speciaal plekje creëren binnen de rekenhoek
waarbij dat onderwerp toch zijn plekje krijgt en de kleuters geboeid raken (Baltussen, Klep, &
Leenders, 2004).
Er zijn best wat tegenstrijdige geluiden te horen over een losse rekenhoek. De rekenhoek kan ook
worden ingezet als een soort verzamelplaats van reken-wiskundige materialen waarbij kleuters
materialen kunnen vinden die zij willen gebruiken in andere hoeken. In deze rekenhoek liggen
bijvoorbeeld meetlinten waarbij kleuters hun bouwwerken in de bouwhoeken kunnen opmeten.

2.6 Onderzoeksvraag:
Hoofdvraag: Hoe wordt de rekenontwikkeling tijdens spel gestimuleerd door de leerkrachten in de
kleutergroepen?
Deelvragen:
1. Welk gedrag (vaardigheden) laten leerkrachten zien in hun begeleiding tijdens de
speelwerkles in reken-wiskundige situaties?
2. Hoe schatten leerkrachten hun leerkrachtvaardigheden in met betrekking tot de stimulatie
van de rekenontwikkeling tijdens spel?
3. Op welke wijze hebben de leerkrachten met de inrichting van de klas rekening gehouden met
het stimuleren van de ontwikkeling van de rekenkundige vaardigheden?
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3. Opzet onderzoek
3.1 Beschrijving en verantwoording dataverzameling
Om antwoord te geven op de deelvraag “Welk gedrag (vaardigheden) laten leerkrachten zien in hun
begeleiding tijdens de speelwerkles in reken-wiskundige situaties” zijn de leerkrachten die meededen
aan het onderzoek 2 keer geobserveerd op hun leerkracht handelen. De leerkrachten zijn tijdens de
speelwerk-tijd geobserveerd. Er werd gekeken naar wat de leerkrachten deden om de
rekenontwikkeling te stimuleren. Hierbij werd vooral gelet op hoe de leerkrachten zorgden voor het
uitlokken van interactie bij kleuters. Dit is namelijk het belangrijkste doel bij de begeleiding van de
reken-wiskundige ontwikkeling bij kleuters. Het gedrag wat de leerkrachten lieten zien in hun
begeleiding werd genoteerd. Belangrijk om erbij te vermelden is dat het hier alleen om situaties ging
waarbij kleuters bezig waren met rekenen. Dit was tevens een check om te kijken of er veel of weinig
reken-wiskundige situaties zich voordeden waarin leerkrachten begeleiding boden tijdens de
speelwerk-lessen.
Na de observaties werd aan elke situatie een vaardigheid gekoppeld, zoals ‘stelt in deze situatie een
open vraag’ of ‘biedt extra materiaal aan’.
Om antwoord te geven op de deelvraag “hoe schatten leerkrachten hun leerkrachtvaardigheden in
met betrekking tot de stimulatie van de rekenontwikkeling tijdens spel” hebben de leerkracht een
enquête ingevuld. Deze enquête heeft plaatsgevonden nadat de leerkrachten 2 keer zijn
geobserveerd. In deze enquête hebben leerkrachten zichzelf ingeschat op hun
leerkrachtvaardigheden met betrekking tot het uitlokken van interactie in reken-wiskundige situaties.
De leerkrachten hebben zichzelf ingeschat in hoeverre zij bijvoorbeeld vragen stellen om de rekenwiskundige ontwikkeling te stimuleren tijdens spel. Belangrijk om erbij te vermelden is dat het hier
alleen om spelsituaties ging en niet in geleide activiteiten door de leerkracht. Uit deze enquête is een
beeld ontstaan over de leerkrachten hoe zij zichzelf inschatten op hun leerkrachtvaardigheden. De
uitslag van de enquête is vergeleken met beide observaties. Deze resultaten zijn vervolgens
besproken in het interview wat met de leerkrachten is gevoerd.
De laatste deelvraag “op welke wijze hebben de leerkrachten met de inrichting van de klas rekening
gehouden met het stimuleren van de ontwikkeling van de rekenkundige vaardigheden”, is vooral
beantwoord door de afgenomen enquête en het interview. In de enquête en het interview hebben
de leerkrachten aangegeven hoe zij hun klas hebben ingericht om de rekenontwikkeling te
stimuleren. Hierbij is enerzijds gekeken naar de ‘decoratie’ (denk hierbij aan wandkaarten, telkaarten
etc.) en anderzijds gekeken naar de hoeken en andere speelleer-plekken (bijvoorbeeld de zandwatertafel). Er is gekeken welke domeinen terugkomen in de hoeken en speelleer-plekken en of deze
hoeken en speelleer-plekken voor voldoende uitdaging zorgen. Dit zijn namelijk de krachtigste
plekken waarin de kleuters het meest betrokken spelen.

3.2 Respondenten:
Op de basisschool waar dit onderzoek is uitgevoerd, zijn 5 kleutergroepen. Drie groepen 1 en twee
groepen 2. De leerkrachten die werken op de maandag-dinsdag-woensdag zijn bij dit onderzoek
betrokken. Het zijn 5 vrouwelijke leerkrachten die mee hebben gedaan aan dit onderzoek. Er is
bewust voor deze opzet gekozen. Dit om de hele kleuterbouw in beeld te brengen en om een zo
volledig mogelijk antwoord te geven op de hoofdvraag.
Er zijn wel wat verschillen in ervaringsjaren. De ene leerkracht staat al 15 jaar voor de klas, terwijl de
andere leerkracht pas 4 jaar ervaring heeft. Ook heeft een enkele leerkracht de KLOS gevolgd en de
andere leerkrachten de Pabo, zoals de opleiding nu heet.
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3.3 Instrumenten:
Om het gedrag van de leerkrachten te noteren, is er gekozen voor een gestructureerde observatie.
Deze manier van observeren is gekozen om inzicht te krijgen in het handelen van de leerkrachten in
reken-wiskundige situaties tijdens de speelwerk-les (Kallenberg, 2011).
Iedere leerkracht is 2 keer geobserveerd om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te schetsen. In het
onderwijs gebeuren dagelijks veel onverwachte dingen, die een observatie kunnen beïnvloeden.
Daarom is er gekozen voor 2 observatiemomenten, om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te
schetsen van de situatie. In deze observaties werd allereerst genoteerd hoeveel reken-wiskundige
situaties zich voordeden waarbij de leerkracht begeleiding bood. Daarnaast werd kort genoteerd
waar de kleuters mee bezig waren, om zo een beeld van de geobserveerde situaties te schetsen.
Vervolgens werd het leerkrachtengedrag genoteerd: Welk gedrag liet de leerkracht op dat moment
zien? Stelde de leerkracht vragen? Bracht de leerkracht een probleem in? Kortom: Wat deed de
leerkracht om interactie uit te lokken? Dit gedrag werd zo nauwkeurig mogelijk genoteerd. Aan het
eind van deze observaties werd een vaardigheid gekoppeld aan elke situatie, bijvoorbeeld: De
leerkracht bracht in deze situatie een probleem in. Deze vaardigheden zijn voortgekomen uit het
theoretisch kader.
Nadat de leerkracht 2 keer is geobserveerd, werd er een enquête afgenomen. Deze enquête is
bewust afgenomen nadat de leerkracht geobserveerd waren. Wanneer deze enquête vóór de
observaties werd afgenomen, had dit wellicht invloed gehad op het leerkrachtengedrag en waren de
resultaten wellicht gekleurd. In deze enquête hebben de leerkrachten zichzelf ingeschat op hun
leerkrachtvaardigheden met betrekking tot de stimulatie van de reken-wiskundige ontwikkeling
tijdens spel.
Daarnaast is in de enquête gevraagd naar de klasinrichting op rekengebied. Er is gevraagd op welke
manier de domeinen terugkomen tijdens de speelwerk-les. Ook is gevraagd of de hoeken waarin het
rekenen geïntegreerd is, voor voldoende uitdaging zorgen.
Als laatste instrument is met de leerkrachten een interview afgenomen. Dit interview was
semigestructureerd. De hoofdvragen lagen vast, maar er was ruimte om dieper door te vragen. Er is
gekozen voor een interview om de onderbouwing en verantwoording van de leerkrachten vast te
leggen op basis van de resultaten van de observaties en de enquête (Kallenberg, 2011).
In dit interview werden allereerst de resultaten van de observaties besproken. De leerkrachten
hebben reactie gegeven op de resultaten. Om het gedrag in beeld te brengen, is observeren
onvoldoende. Volgens Brown (1995) wordt door het gemak en de vanzelfsprekendheid waarmee de
leerkracht zorgt dat de doelen behaald worden, de kennis niet altijd gezien. Daarom is het belangrijk
om met de leerkracht in gesprek te gaan (Kallenberg, 2011).
Daarnaast zijn de resultaten van de enquête besproken. De leerkrachten hebben een verklaring
gegeven voor de inschattingen op de vaardigheden die in de enquête aan bod kwamen.
Als laatste kwam in het interview de leeromgeving naar voren. In dit geval klasinrichtingen en de
hoeken. Met name de hoeken, waaronder leerplekken zoals de zandwater-tafel in werden
meegenomen, aangezien de hoeken vaak de meest krachtige leeromgevingen zijn waarin kleuters tot
ontwikkeling komen. In de enquête werd gevraagd of de hoeken waarin het rekenen geïntegreerd is,
voor voldoende uitdaging zorgen. In het interview hebben de leerkrachten hun keuze toegelicht ter
verduidelijking met voorbeelden.
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Door deze drie onderzoeksinstrumenten in te zetten, is er sprake van triangulatie (Kallenberg, 2011).
De drie instrumenten hebben de onderzoeksvraag op 3 manieren benaderd. Door middel van
observatie is er gekeken welke vaardigheden de leerkrachten toepassen om de rekenontwikkeling te
stimuleren. De enquête heeft zich met name gericht op de inschatting van de leerkrachten op deze
vaardigheden. Het interview is ingegaan op de resultaten van deze instrumenten. Daarnaast is er
tijdens het interview gekeken naar de leeromgeving, hoe deze de rekenontwikkeling van kinderen
stimuleert.

3.4 Wijze van data-analyse:
Er zouden 2 verschillende observatiemomenten plaatsvinden bij iedere leerkracht. Vanwege de
omstandigheden hebben de meeste observaties maar één keer plaatsgevonden, waarbij er bij een
enkele leerkracht geen observaties hebben plaatsgevonden. Dit heeft ervoor kunnen zorgen dat er
andere resultaten uit de observaties zijn gekomen.
Nadat de observaties hebben plaatsgevonden en zijn uitgetypt, zijn er vaardigheden aan de
verschillende observatiemomenten gekoppeld. Bijvoorbeeld: De leerkracht vroeg “Hoeveel moet ik
er nog bij doen?” Aan deze situatie wordt de vaardigheid ‘stelt een open vraag’ gekoppeld.
Nadat de observaties hebben plaatsgevonden, zijn de resultaten in een grafiek verwerkt. In deze
grafiek zijn per antwoordcategorie, zoals het inbrengen van uitdagend rekenmateriaal, frequenties
berekend.
Hetzelfde gold voor de uitslag van de enquête. Daarin hebben de leerkrachten zichzelf per
vaardigheid ingeschat in hoeverre zij deze vaardigheid toepassen. Deze uitslag is vervolgens verwerkt
in een grafiek en vergeleken met de uitslag van de observaties. Zo is er een realistisch beeld ontstaan
over hoe de leerkracht zichzelf inschat en wat de leerkracht daadwerkelijk liet zien. Ook in deze
grafiek zijn frequenties berekend per antwoordcategorie.
Het interview is vanwege omstandigheden digitaal afgenomen. Tijdens het interview is het scherm
met de interviewvragen gedeeld en zijn de antwoorden in steekwoorden erbij getypt. Daarnaast is
het interviewdocument met de leerkrachten gedeeld ter controle of voor eventuele aanvullingen.
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4. Resultaten:
4.1 Deelvraag 1: Welk gedrag (vaardigheden) laten de leerkrachten zien in hun begeleiding
tijdens de speelwerk-les in rekenwiskundige situaties?
In onderstaande grafiek zijn de resultaten van de observaties tijdens de speelwerk-les weergegeven.
De resultaten van deze observaties geven weer hoe vaak de geobserveerde leerkracht tijdens de
observatie een vaardigheid heeft toegepast in een reken-wiskundige situatie tijdens de speelwerkles. De leerkrachten zijn vanwege omstandigheden maar één halve speelwerk-les geobserveerd. Bij
leerkracht F hebben vanwege dezelfde omstandigheden géén observaties plaatsgevonden. Om de
anonimiteit van de leerkrachten te bewaken, heeft iedere leerkracht een letter gekregen. Alleen de
desbetreffende leerkracht wist zijn eigen letter. De leerkrachten A en B zijn de leerkrachten van
groep 2, de leerkracht C t/m F zijn de leerkrachten van groep 1.
Tabel 1 Resultaten van de observaties.

Aantal situaties

Resultaten observaties
5
4
3
2
1
0
Leerkracht A Leerkracht B Leerkracht C Leerkracht D Leerkracht E
Vragen stellen

Probleem inbrengen

Leerkracht F

Extra materiaal inbrengen

Uit de grafiek is af te lezen dat iedere geobserveerde leerkracht veel aandacht besteed aan het
stellen van vragen. Bij iedere geobserveerde leerkracht zijn minstens 4 reken-wiskundige situaties
voorgevallen waarbij de leerkracht vragen stelde. Vragen die gesteld werden, waren vragen zoals:
Hoeveel heb je geturfd, welke kleur heb je het meest, wat gaan jullie bouwen, hoe kunnen we de 10
maken? De vragen die gesteld werden door de leerkrachten waren open vragen, waarbij rekenwiskundige begrippen werden benoemd (veel, weinig, meer, minder etc.).
In de enquête gaven sommige leerkrachten aan het belangrijk te vinden om kleuters op een juiste
manier rekenbegrippen aan te leren en in spelsituaties hier ook naar te vragen. Op deze manier
passen de kleuters de rekenbegrippen tijdens de (speel)werk-les op een actieve manier toe. In de
afgenomen interviews werd dit ook door iedere leerkracht bevestigd.
Verder is uit de grafiek af te lezen dat tijdens de observaties de overige 2 vaardigheden, het
inbrengen van een probleem of het inbrengen van extra materiaal, minder werden toegepast ten
opzichte van het stellen van vragen. De meeste leerkrachten gaven in het interview aan dit een
normaal verschijnsel te vinden:
“Vragen stellen zit toch in de aard van het beestje. Dit doe je vaker dan problemen inbrengen of
materiaal inbrengen.”
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Er gaven echter ook een aantal leerkrachten in het interview aan dat zij nog te weinig aandacht
hadden voor het inbrengen van problemen. Dit zagen zij ook terug in de grafiek van de observaties.
Het inbrengen van problemen was voor hen een aandachtspunt. De leerkrachten die dit aan hadden
gegeven, gaven als verklaring niet altijd bewust bezig te zijn met deze vaardigheid. Wel zagen deze
leerkrachten het voordeel er van in om problemen in te brengen. Door een probleem in te brengen
stimuleer je kinderen tot nadenken. Kinderen worden op deze manier uitgedaagd en getriggerd.
Naast het toepassen van deze vaardigheden, gaven verschillende leerkrachten in de enquête aan dat
zij ook nog andere vaardigheden toepassen in de reken-wiskundige begeleiding tijdens de speelwerkles. 3 leerkrachten gaven aan mee te spelen in de verschillende hoeken, waaronder in de bouwhoek
of de huishoek. Vanuit het meespelen werden vragen gesteld of problemen ingebracht. Daarnaast
gaf iedere leerkracht in de enquête aan voldoende tijd te nemen om de kleuters te observeren. In
het interview werd duidelijk dat sommige leerkrachten bovengenoemde vaardigheden gebruikten als
observatiemiddel. Door te vragen naar rekenbegrippen, konden deze leerkrachten inschatten in
hoeverre deze rekenbegrippen beheerst zijn door de kinderen.
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4.2 Deelvraag 2: Hoe schatten leerkrachten hun leerkrachtvaardigheden in met betrekking
tot de stimulatie van de rekenontwikkeling tijdens spel?
In onderstaande grafiek zijn de resultaten van de enquête verwerkt. Deze grafiek geeft weer hoe
leerkrachten zich hebben ingeschat met betrekking tot de vaardigheden:
Figuur 2: Resultaten enquête

Resultaten enquête

Score

3
2
1
0
Leerkracht A

Leerkracht B

Leerkracht C

Leerkracht D

Leerkracht E

Leerkracht F

1 = Vaardigheid weinig tot niet toepassen
2 = Vaardigheid soms tot geregeld toepassen
3= Vaardigheid vaak toepassen
Vragen stellen

Probleem inbrengen

Extra materiaal inbrengen

De resultaten van de analyses van de enquêtes geven weer dat bijna iedere leerkracht aangeeft veel
vragen te stellen tijdens de speelwerk-les in reken-wiskundige situaties. 4 van de 6 leerkrachten
hebben zichzelf een 3 gegeven voor het stellen van vragen, wat betekent dat 4 leerkracht aangeven
hebben deze vaardigheid vaak toe te passen. De meeste leerkrachten hebben zichzelf dus hoog
ingeschat met betrekking tot het stellen van vragen in reken-wiskundige situaties. De andere
leerkrachten gaven aan dit soms te doen. Een leerkracht gaf aan niet altijd de tijd te hebben om deze
vaardigheid toe te passen, de andere leerkracht gaf meer prioriteit aan het inbrengen van
problemen.
Daarnaast is uit de tabel af te lezen dat 3 leerkrachten aangeven veel probleemsituaties inbrengen.
Een van de verklaringen was wanneer je als leerkracht een probleem inbrengt, kinderen zelf op
onderzoek uitgaan. De leerkracht zegt op dat moment niks voor, maar laat de kinderen zelf
onderzoeken en ontdekken.
3 leerkrachten geven aan soms problemen in te brengen. Zoals bij de observaties al weergegeven,
gaf een aantal van deze leerkrachten in het interview aan dit nog als aandachtspunt te zien bij
zichzelf.
Als laatste gegeven is uit de grafiek af te lezen dat 5 van de 6 leerkrachten soms extra materiaal aan
te brengen. Ten opzichte van de andere 2 vaardigheden, scoort deze vaardigheid het ‘laagst’ bij de
meeste leerkrachten. Eén leerkracht geeft aan vaak extra materiaal in te brengen tijdens de
speelwerk-les. Ook hier is in de interviews naar gevraagd.
Deze leerkracht gaf aan goed in de gaten te hebben wat in de klas qua rekenmaterialen ligt. Dat
maakte het voor deze leerkracht makkelijker om in verschillende situaties extra rekenmateriaal in te
brengen. De andere leerkrachten hebben aangegeven dat ten opzichte van het stellen van vragen
enhet inbrengen van problemen zich minder situaties voordoen tijdens de speelwerk-les waarbij
extra materiaal ingebracht kan worden. Dat was voor hen de reden om ‘soms’ te kiezen.
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4.3 Deelvraag 3: Op welke wijze hebben de leerkrachten met de inrichting van de klas
rekening gehouden met het stimuleren van de ontwikkeling van de rekenkundige
vaardigheden?
In de enquête is gevraagd in welke mate rekenonderwijs prioriteit heeft. 5 van de 6 leerkrachten
hebben in de enquête aangegeven dat het rekenonderwijs een hoge prioriteit heeft. Dit was onder
andere terug te zien in het aanbod van rekenwerkjes, de hoeken waarin rekenen geïntegreerd is en
het rekenaanbod in de kleine kring. Ook gaven de meeste leerkrachten aan dat het rekenen door de
hele dag verweven zit. Rekenen komt niet alleen in de kleine kring of tijdens de speelwerk-les terug,
maar ook in de gym of tijdens het buitenspelen. Bijvoorbeeld: Wie staat er hoger op een klimrek?
Daarnaast is in het interview gevraagd naar de klassendecoratie op reken-wiskundig gebied. Wat
hangt er allemaal in de klas dat bijdraagt aan de reken-wiskundige ontwikkeling? Uit de analyse van
de interviews werd duidelijk dat in bijna iedere klas de telkaarten tot en met 10 hangen. In de
groepen 2 hangen de telkaarten tot en met 20. Ook werden verjaardagskalenders en de dagen van
de week genoemd. Daarnaast gaven veel leerkrachten aan dat zij bij ieder thema iets ontwikkelen
dat bijdraagt aan de reken-wiskundige ontwikkeling. Als voorbeeld werd een staafdiagram genoemd
over het huidige thema. Op deze staafdiagram was te zien hoe lang of hoe kort sommige bloemen
waren.
Het laatste wat in de interviews naar boven kwam op decoratiegebied, waren de leertreinen.
Leertreinen zijn gebaseerd op de tussendoelen van het leerlingvolgsysteem Kijk! Deze leertreinen
hangen in de klas en geven weer aan welke doelen deze periode wordt gewerkt. In iedere klas
hangen de rekendoelen van het komende thema. Er werd echter wel aangegeven dat deze
leertreinen vooral voor ouders en leerkrachten zijn en niet zozeer voor kinderen. Daar lagen volgens
sommige leerkrachten wel kansen. De doelen werden wel in de kleine kring aangeboden, maar er
werd niet specifiek gewezen naar de trein.
Daarnaast werd in de enquête duidelijk dat alle 3 de domeinen terugkwamen in de speelwerk-les. Dit
is in onderstaande staafdiagram te zien:

Zoals in het staafdiagram te zien is, heeft iedere leerkracht aangegeven dat elk domein terugkomt in
de speelwerk-les. In de enquête hebben de leerkrachten ook aangegeven wat er per domein
terugkomt in de speelwerk-les. Deze resultaten zijn in onderstaand schema verwerkt:
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Domein
Getalbegrip en tellen

Meten

Meetkunde

Aanbod in de speelwerk-les
De kralenplank
Het tellen van dieren
Het tellen van de punten met sjoelen
Het tellen van geld in de bloemenwinkel
Lotto’s
Werkjes op het digibord
Constructiemateriaal
De bouwhoek
Spelen met geld in een themahoek
De zand-watertafel
Voorwerpen sorteren op basis van
verschillende eigenschappen in de
bloemenwinkel.
De zand-watertafel
Herkennen en benoemen van
meetkundige begrippen in de huishoek
K-nex
Het neerleggen en spiegelen van
mozaïek
Kleien
Kralenplank

In de interviews is vervolgens dieper ingegaan op de hoeken waarin het rekenen geïntegreerd is. Uit
de analyse van de interviews blijkt dat vooral de bouwhoek en de themahoek als hoeken worden
gebruikt waarin het rekenen terugkomt. Daarnaast werden ook hoeken als de zand-watertafel en de
huishoek genoemd. Wel gaf de helft van de leerkrachten aan dat er best meer hoeken mogen zijn
waarin het rekenen terugkomt. Hier was echter weinig ruimte voor. Wel zijn de leerkrachten van
groep 1 bezig met het ontwikkelen van een rekenhoek. Vanwege de COVID-19 situatie is deze hoek
nog niet van de grond gekomen. Deze hoek wordt namelijk in samenspraak met de kinderen
gemaakt. Dat is gezien de situatie nu nog niet mogelijk. Wel gaven de leerkrachten van groep 1 aan
dat de rekenhoek zowel een losstaande rekenhoek kan zijn als een rekenhoek dat geïntegreerd is
met het huidige thema.
Daarnaast is in het interview gevraagd naar de mogelijke uitdagingen in de hoeken waarin het
rekenen geïntegreerd is. De helft van de leerkrachten gaf aan dat er voldoende rekening met
mogelijke uitdaging wordt gehouden in de hoeken waarin het rekenen geïntegreerd is. Een
voorbeeld dat genoemd werd was in dit geval de bloemenwinkel van het huidige thema:
“In de bloemenwinkel spelen zowel de kinderen van groep 1 als de kinderen van groep 2. De
kinderen van groep 1 zijn nog vooral bezig met het sorteren van bloemen op kleur. De kinderen van
groep 2 zijn al bezig met het betalen van bloemen met muntjes. Dit is namelijk een doel dat bij groep
2 hoort. Kinderen van groep 1 die al toe zijn aan het betalen met muntjes, hebben hier ook de ruimte
voor.”
De andere helft van de leerkrachten gaf echter aan dat er meer geïnvesteerd kon worden in een
uitdagendere leeromgeving. Met name in de hoeken kon meer uitdaging worden verzorgd. Zo werd
door een leerkracht de bouwhoek van groep 1 vergeleken met de bouwhoek van groep 2.
De bouwhoek van groep 2 bevat verschillende soorten vormen waarmee kinderen kunnen bouwen18
en exploreren. Dat ontbreekt momenteel nog in de bouwhoek van groep 1. Dit was een voorbeeld van
een hoek die werd genoemd waarin kansen lagen voor extra uitdaging.

5. Conclusie en aanbevelingen
5.1 Conclusies:
Deelvraag 1: Welk gedrag (vaardigheden) laten de leerkrachten zien in hun begeleiding tijdens de
speelwerk-les in rekenwiskundige situaties?
Uit de observaties blijkt dat iedere leerkracht veel aandacht besteed aan het stellen van vragen. De
vragen die gesteld werden, waren open vragen waarbij vaak rekenbegrippen werden gebruikt.
Naast het stellen van vragen, werd geobserveerd op andere vaardigheden. In dit geval het inbrengen
van problemen en het aanbieden van extra materiaal. Deze vaardigheden werden minder toegepast
dan het stellen van vragen tijdens de observatiemomenten. Veel leerkrachten konden zich echter
vinden in deze constatering. Dit lag ook in de lijn der verwachtingen. Enkele leerkrachten hebben
aangegeven het inbrengen van problemen nog als aandachtspunt te zien. In de enquête werd verder
duidelijk dat iedere leerkracht voldoende tijd neemt om te observeren. Ook spelen de meeste
leerkrachten mee in de hoeken met kinderen.
Deelvraag 2: Hoe schatten leerkrachten hun leerkrachtvaardigheden in met betrekking tot de
stimulatie van de rekenontwikkeling tijdens spel?
De meeste leerkrachten hebben zichzelf hoog ingeschat met betrekking tot het vragen stellen tijdens
de speelwerk-les in rekensituaties. Een enkele leerkracht heeft aangegeven nog moeite te hebben
met het stellen van open vragen. Daarnaast heeft de helft zich hoog ingeschat met betrekking tot het
inbrengen van problemen, de helft minder hoog. De categorie die als laagste scoorde, was het
inbrengen van extra materiaal. Als verklaring werd door de meeste leerkrachten gegeven dat het
inbrengen van materiaal vaak minder van toepassing is dan het inbrengen van problemen of het
stellen van vragen.
Deelvraag 3: Op welke wijze hebben de leerkrachten met de inrichting van de klas rekening
gehouden met het stimuleren van de ontwikkeling van de rekenkundige vaardigheden?
In iedere klas hangt ter decoratie minstens een voorwerp dat bijdraagt aan de rekenontwikkeling. Dit
verschilt van telkaarten tot zelfgemaakte staafdiagrammen. Daarnaast hangen de leertreinen in
iedere klas. Wel gaven de leerkrachten in het interview aan dat de leertreinen voornamelijk voor de
ouders en leerkrachten zijn en dat kinderen nog niet zozeer betrokken worden bij de leertreinen.
Daarnaast komt ieder rekendomein aan bod tijdens de speelwerk-les. Ook zijn de rekendomeinen in
veel hoeken geïntegreerd. Wel gaf de helft van de leerkrachten aan dat er niet altijd voldoende
uitdaging is in de geïntegreerde rekenhoek. Op dit moment wordt er een rekenhoek ontworpen door
de leerkrachten van groep 1. Het is nog onduidelijk of dit een losstaande of geïntegreerde rekenhoek
wordt.
Antwoord op de hoofdvraag: Hoe wordt de rekenontwikkeling tijdens spel gestimuleerd door de
leerkrachten in de kleutergroepen?
Tijdens de speelwerk-les wordt veel aandacht besteed aan het stellen van vragen. Het inbrengen van
problemen en het inbrengen van extra rekenmateriaal wordt minder vaak ingezet. Dit is ook terug te
zien in de resultaten van de enquête. In iedere klas hangt een voorwerp dat bijdraagt aan de
rekenontwikkeling. Ook worden in verschillende hoeken het rekenen geïntegreerd. Wel gaf de helft
van de leerkrachten aan dat de geïntegreerde rekenhoeken niet altijd voor voldoende uitdaging
zorgen. Dit is wel een opvallend gegeven, aangezien de groepen 1 gebruik maken van dezelfde
geïntegreerde rekenhoeken. Hetzelfde geldt voor de groepen 2. Deze hoeken worden samen
ontworpen. Toch zijn er verschillende geluiden te horen over de uitdaging in deze hoeken.
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5.2 Kritische reflectie op onderzoeksproces:
De resultaten op de onderzoeksvragen geven weer wat de leerkrachten al doen tijdens de speelwerkles om de reken-wiskundige ontwikkeling te stimuleren. Het is goed dat deze observaties tijdens de
speelwerk-les hebben plaatsgevonden. Er is nu namelijk gekeken naar wat de leerkrachten doen in
vrije situaties om de reken-wiskundige ontwikkeling van kinderen te begeleiden. In begeleide
situaties worden deze vaardigheden wellicht meer toegepast. Daarom is gekeken wat er gedaan
wordt in vrije situaties. Daarin zijn duidelijke overeenkomsten, maar ook verschillen te zien tussen de
leerkrachten. Een aantal leerkrachten is zich bewust geworden van de verschillende manieren om
interactie uit te lokken. Deze leerkrachten hebben daar ook een leerpunt voor zichzelf uitgetrokken.
Een kanttekening moet wel worden geplaatst bij het aantal observaties. De meeste leerkrachten zijn
vanwege de COVID-19 omstandigheden maar één keer een halve speelwerk-les geobserveerd. Een
enkele leerkracht is zelfs niet geobserveerd. Een tweede observatie had voor meer resultaten
gezorgd en wellicht betrouwbaardere gegevens. Nu zijn de conclusies van de observaties getrokken
op basis van de resultaten van één observatie.
Daarnaast is tijdens de observatie alleen gekeken wat de leerkracht deed. Daarbij is niet gekeken
naar wat de effecten waren bij kinderen. Wat gebeurde er met de kinderen toen de leerkracht een
probleem in bracht of een vraag stelde? Of wat gebeurde er toen de leerkracht extra materiaal
aanbood tijdens het spelen in een hoek? Daar zou een vervolgonderzoek zich op kunnen richten, op
de verschillende effecten van de vaardigheden. Nu is alleen in beeld gebracht wat er door de
leerkrachten gedaan wordt op het gebied van deze vaardigheden.
Zoals eerder vermeld, hebben de observaties plaatsgevonden tijdens een speelwerk-les. Een
vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op gestuurde situaties, in dit geval tijdens de inloopwerkles of tijdens de kleine kring. In dat geval kan gekeken worden naar welke vaardigheden de
leerkrachten in gestuurde situaties toepassen.
Het onderzoek heeft zich nu gericht op de groepen 1 en 2. De groepen 3 maken echter ook nog
gebruik van hoeken waarin het rekenen geïntegreerd is. De kinderen van groep 3 spelen echter wel
minder vaak in de hoeken dan de kinderen van de groepen 1 en 2. Een vervolgonderzoek zou zich
kunnen richten op groep 3, welke vaardigheden de leerkrachten daar toepassen in hun begeleiding
tijdens spel. Dan zou namelijk de gehele onderbouw in beeld zijn gebracht.
Daarnaast heeft het onderzoek zich gericht op de leer- en leefomgeving. Daarin is gekeken wat de
leerkrachten in de klas hebben hangen dat bijdraagt aan de reken-wiskundige ontwikkeling. Ook is
gekeken naar de leeromgeving. Allereerst is gekeken op welke manier de rekendomeinen
terugkomen in de speelwerk-les. Daarin is goed te zien op welke wijze de leerkrachten rekening
houden met de rekendomeinen. Daarna is gekeken naar de uitdagende leeromgeving: Bieden de
hoeken waarin het rekenen geïntegreerd is voldoende uitdaging voor de kinderen? Daarin gaf de
helft van de leerkrachten aan dat hier voldoende rekening mee wordt gehouden. De andere helft gaf
aan dat er nog kansen liggen in het ontwerpen van een uitdagende leeromgeving. Met de
leeromgeving wordt in dit geval de geïntegreerde rekenhoeken bedoeld. Het betreft zowel
leerkrachten van groep 1 als leerkrachten van groep 2. Dit was wel een interessant gegeven. De
groepen 1 maken namelijk gezamenlijk gebruik van de hoeken die op de gang staan. Hetzelfde geldt
voor de groepen 2. Deze hoeken worden dan ook samen ontworpen. Toch vindt niet iedere
leerkracht dat deze hoeken uitdagend genoeg zijn voor de kinderen. Het is goed dat dit onderzoek
deze verschillen onder de aandacht brengt.
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Er zal door de leerkrachten in de toekomst kritischer gekeken moeten worden op welke manier de
geïntegreerde rekenhoeken voor voldoende uitdaging zorgen bij de kinderen. Een suggestie wordt
gegeven bij de aanbevelingen, op welke manier de leerkrachten daar bewuster mee bezig kunnen
zijn.
In de toelichting van de instrumenten is uitgelegd waarom de enquête pas ná de observaties werd
ingevuld. Dit, met de rede om de observaties zo min mogelijk te beïnvloeden. Vooraf is er dan ook
niet veel informatie gedeeld met de leerkrachten over de opzet van het onderzoek. Dit met dezelfde
rede om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te schetsen van de observaties. Dit heeft bij een aantal
leerkrachten geleid tot onduidelijkheid over de opzet van de observaties. In de toekomst zou er meer
informatie gedeeld mogen worden met betrekking tot de observaties, zonder specifiek in te gaan op
de vaardigheden waar de leerkrachten op geobserveerd worden. Dat schept namelijk duidelijkheid
en geruststelling bij de leerkrachten.
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5.3 Aanbevelingen:
Uit de resultaten van de observaties en de interviews, blijkt dat sommige leerkrachten nog
aandachtspunten zien in het stellen van vragen en het inbrengen van problemen. Het is goed voor de
leerkrachten om bewust te zijn van deze vaardigheden en voor zichzelf bij te houden wat zij doen
tijdens de speelwerk-les om de rekenontwikkeling te stimuleren. Nu zijn de resultaten en conclusies
deels gebaseerd op één observatiemoment. De leerkrachten kunnen elkaar of een andere collega
vragen of die een deel van de speelwerk-les komt filmen. Daarna kunnen de leerkrachten zichzelf
analyseren: Welke vragen stelde ik? Wat voor problemen bracht ik in? Wat had ik in deze situatie
anders kunnen doen? Wat ook goed is om te analyseren is het aantal situaties waarin kinderen bezig
zijn met reken-wiskundige vaardigheden. Er liggen namelijk veel kansen tijdens een speelwerk-les om
de reken-wiskundige ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Al is een kind bezig met het inkleuren
van een kleurplaat. Zelfs in die situatie liggen kansen om die ontwikkeling te stimuleren.
Daarnaast geeft de helft van de leerkrachten aan dat de geïntegreerde rekenhoeken niet altijd
voldoende uitdaging bieden voor de kinderen. Daar zou in de toekomst kritischer en bewuster naar
gekeken kunnen worden. Wat daarbij zou kunnen helpen, is om de leertreinen op rekengebied bij de
hoeken te hangen. De leertreinen zijn als het ware de doelen die komend thema aan bod komen. In
een hoek staan ook een of meerdere doelen centraal. Door, naast het hoofddoel, ook een uitdagend
doel erbij te hangen wordt de leerkracht gedwongen om kritisch te kijken naar de inrichting van de
hoek. Op welke manier kunnen kinderen die er aan toe zijn aan de slag met het uitdagendere doel in
de hoek? Welke materialen zijn daar voor nodig?
Het is niet alleen inzichtelijk voor de leerkracht. Ook kan de leerkracht met kinderen die aan deze
uitdaging toe zijn, verwijzen naar de leertrein en hiermee in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld:
In de bouwhoek hangt als uitdagend doel “Ik kan een muur metselen”. Wanneer de leerkracht ziet
dat een aantal kinderen in de bouwhoek toe zijn aan uitdaging, kan de leerkracht met deze kinderen
in gesprek door vragen te stellen als: “Weten jullie wat metselen is? Hoezo zou je een muur
metselen?”
In de interviews werd verder duidelijk dat de leerkrachten van groep 1 bezig zijn met het ontwikkelen
van een rekenhoek. Vanwege de COVID-19 omstandigheden is hier nog geen vervolg aan gegeven.
Op dit moment is nog onbekend of het een losstaande rekenhoek of een geïntegreerde rekenhoek
wordt. Het advies is om de rekenhoek zoveel mogelijk te integreren met het huidige thema, zodat
het geen losstaande rekenhoek wordt. Een losstaande rekenhoek is namelijk vaak minder
betekenisvol voor kleuters. (Brouwers, 2010). Vaak zijn de hoeken al geïntegreerd met het huidige
thema, wat een losstaande rekenhoek ongepast maakt. Tevens zorgt een geïntegreerde themahoek
voor een krachtigere leeromgeving, waarbij de kinderen veel meer betrokken zijn dan bij een
losstaande rekenhoek. Wanneer de betrokkenheid groot is, komen kinderen ook sneller tot
ontwikkeling.
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Bijlages:
Bijlage 1: Foto rekentrein
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Bijlage 2: Observatieformulier

Observatieformulier

Naam leerkracht:

Situatie 1:

1. Waar zijn de kinderen mee bezig?

2. Om hoeveel kinderen gaat het?

3. Wat doet de leerkracht ter stimulering van de rekenontwikkeling? Schrijf het gedrag
zo nauwkeurig op

4. Welke vaardigheid of vaardigheden laat de leerkracht zien?
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Bijlage 3: Enquête
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Bijlage 4: Interviewvragen
1. Wat hangt er ter decoratie in de klas wat bijdraagt aan de reken-wiskundige ontwikkeling van
kinderen?
2. Leertreinen: Hoe worden die ingezet in jouw klas?

3. Heb je een aantal voorbeelden van hoeken waarin het rekenen geïntegreerd is?
4. Is er ook voldoende mogelijkheid tot uitdaging in de hoeken?

5. Zijn er voldoende hoeken voor kinderen waarin het rekenen terugkomt?

6. Resultaten van de vaardigheden uit de enquête: Licht je keuze toe

7. Wat voor soort vragen stel je? Geef een aantal voorbeelden.

8. Bekijk de resultaten van de observatie: Wat valt je op?

9. Rekenhoek in ontwikkeling. Hoe komt die eruit te zien?
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