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Samenvatting
Onderwerp
Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Jenaplan basisschool (JPBS) de Wiekslag te Drachten. Door
middel van dit onderzoek is onderzocht op welke manier het rekenonderwijs aan kleuters het best
geïntegreerd kon worden in de zelfstandig speel-/werkles. Door verschillende rekenmaterialen bij elkaar in een
hoek te plaatsen werd het materiaal beter herkend en gevonden door de kinderen. Dit zorgde ervoor dat de
kinderen zelfgestuurd konden werken aan de doelen van getaloriëntatie en meten en wegen tijdens de
zelfstandig speel-/werkles. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in één van de twee kleutergroepen van JPBS
de Wiekslag. De populatie bestond uit 25 leerlingen en één stamgroepsleider.
Probleemstelling
Op JPBS de Wiekslag werd sinds twee jaar gewerkt met de methodiek ‘Denken in Doelen’. Aan de rekendoelen
van getaloriëntatie en meten en wegen werd te weinig tijd besteed, waardoor de doelen niet behaald werden.
Het lukte JPBS de Wiekslag nog niet om het rekenonderwijs te integreren tijdens het zelfstandig werken,
daarom waren de stamgroepsleiders van de kleuterbouw op zoek naar een oplossing. De kleuterbouw wilde
een rekenkast of rekenhoek waar de leerlingen zelfgestuurd konden werken, om het rekenonderwijs rondom
de doelen van getaloriëntatie en meten en wegen te integreren in de werkles.
Onderzoeksvraag
De vraag die bij dit onderzoek luidde was: ‘Op welke manier kan een rekenhoek die aansluit bij de rekendoelen
van meten en wegen en getaloriëntatie voor groep 1/2, worden vormgegeven op JPBS de Wiekslag, zodat
kinderen tijdens de werkles hier zelfgestuurd kunnen werken?’
Onderzoeksvragen die luidden waren:
- Op welke manier moeten de rekenactiviteiten aangeboden worden in de hoek, zodat de doelen behaald
worden?
- Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig om zelfgestuurd te kunnen werken?
- In hoeverre past een rekenhoek binnen de kleuterbouw van het Jenaplanonderwijs?
- Waarom is een rekenhoek een goede oplossing voor het probleem: ‘Te weinig begripsvorming voor de
doelen van getaloriëntatie en meten en wegen’?
- In welke mate zijn de leerlingen in staat zelfsturend te werken in de rekenhoek?
- Hoe vaak wordt er met een bepaald materiaal gewerkt?
- Aan welke doelen wordt er gewerkt?
- Op welke manier werken de leerlingen met de materialen?
- In hoeverre is de stamgroepleider tevreden over de invulling en het werken met de rekenhoek?
Verwachtingen
Er werd verwacht dat de leerlingen de doelen zouden behalen wanneer ze zelfgestuurd in de rekenhoek
zouden gaan werken met het materiaal. Tenslotte werd er verwacht dat de leerlingen goed in staat zijn
zelfgestuurd te werken.
Methode
Voor dit onderzoek op JPBS de Wiekslag is een rekenhoek ontworpen op het gebied van getaloriëntatie en
meten en wegen. Er is onderzoek gedaan naar het materiaalgebruik, de daarbij horende doelen en de manier
van werken. Ook is er onderzoek gedaan naar de mate van zelfgestuurd leren bij de kinderen. Deze variabelen
zijn onderzocht aan de hand van twee verschillende gestructureerde observatie-instrumenten. Tenslotte is er
via een semigestructureerd interview onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de stamgroepsleider.
Resultaten
Alle materialen werden in de rekenhoek gebruikt, opvallend was dat er met een aantal materialen beduidend
vaker werd gewerkt. Het ging om de volgende materialen: het telbakje, het schrijfzand, het cijfermeppen, de
balans met gewichtjes, en de blokjes met plattegrond. Aan beide domeinen werd ongeveer even vaak gewerkt.
Er werd beduidend vaker op de juiste werkwijze met het materiaal gewerkt dan dat ermee geëxperimenteerd
werd.
Het overgrote deel van de leerlingen vertoonde een gemiddelde zelfsturing, namelijk tweederde deel. Het
overige deel werd gelijk verdeeld in éénzesde deel dat een zwakke zelfsturing vertoonde en éénzesde deel dat
een sterkte zelfsturing vertoonde.
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Uit het interview bleek dat de stamgroepsleider tevreden is over de rekenhoek. Zij was tevreden over de mate
van zelfsturing bij de leerlingen en over de organisatorische kant van het werken met de rekenhoek. Zij zag de
rekenhoek als goede oplossing om het probleem in het rekenonderwijs op te lossen, omdat er aan alle doelen
van getaloriëntatie en meten en wegen wordt gewerkt. De hoek was volgens haar goed in te zetten tijdens de
werkles, vandaar dat zij de rekenhoek toe wilde voegen aan haar lokaal.
Discussie
Uit de observaties bleek dat er met elk materiaal in de rekenhoek gewerkt werd. Er was echter wel een groot
verschil in frequentie.
Om het rekenonderwijs rondom de doelen van getaloriëntatie en meten en wegen op JPBS de Wiekslag te
integreren tijdens de werkles, werd aanbevolen de rekenhoek toe te voegen aan het lokaal. Op deze manier
wordt er door de leerlingen aan alle doelen van getaloriëntatie en meten en wegen gewerkt.
Om te zorgen voor een meer betrouwbaar onderzoek zou het onderzoek in meerdere kleutergroepen
uitgevoerd moeten worden. Tevens zouden de observaties over meerdere weken gespreid moeten worden, zo
dat de nieuwsgierigheid naar het nieuwe materiaal geen hoofdrol speelt.
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1. Introductie
1.1 De opdrachtgever
Jenaplanschool de Wiekslag
Dwarswyk 346
9020 CA Drachten
Tel.nr: 0512-519890

Rudy Spijkerman
rudyspijkerman@jpbsdewiekslag.nl

1.2 Context
Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van een vraag van Jenaplan basischool (JPBS) de Wiekslag.
Dit is een Katholieke Jenaplanschool, die aangesloten is bij de Bisschop Möller Stichting,
oorspronkelijk een Katholieke stichting. De school bestaat uit zeven verschillende groepen, waarvan
twee kleutergroepen. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden in groep 1/2 a. Deze groep telt aan het
begin van het schooljaar 25 leerlingen.
1.2.1 Doelen voor kleuters
In een kleutergroep heb je te maken met een groot verschil in niveau. Er zijn kinderen die al
anderhalf jaar kleuteren, maar er komen ook steeds nieuwe kinderen in groep 1 bij. Binnen deze
school wordt sinds twee jaar in de kleuterbouw geen gebruik meer gemaakt van een rekenmethode,
maar van een methodiek, namelijk Denken in Doelen, bijlage A (Berg & Ackermans, 2015). Denken in
Doelen laat de jaargroepen los en werkt aan de hand van doelen. Dit zorgt ervoor dat leerkrachten
van heterogene groepen niet onmogelijk veel instructies hoeven te geven. Het rekenonderwijs voor
kleuters wordt in Denken in Doelen (2015) opgedeeld in vijf domeinen: geld, tijd, getalbewerking,
getaloriëntatie en meten en wegen. Doordat er gewerkt wordt met doelen is het groepsoverstijgend
en kunnen kinderen van verschillende groepen deelnemen aan dezelfde instructie over bijvoorbeeld
getaloriëntatie (Berg & Ackermans, 2015). Door te werken met Denken in Doelen werkt iedere
leerling op zijn eigen niveau aan hetzelfde domein.
Binnen Jenaplan onderwijs wordt veel gewerkt vanuit de kring. Het aanbieden van nieuwe
rekenkundige concepten begint in de kring volgens de vertaalcirkel (Borghouts, 2011).
In de kring wordt een probleem voorgelegd, bijvoorbeeld aan de hand van het prentenboek ‘O, o,
octopus’. Het probleem, dat er een vreemdeling in Octopus zijn huis is ingetrokken en hij zelf nu geen
huis meer heeft, wordt in de kring besproken. Vervolgens gaan de leerlingen op hun eigen niveau aan
de slag met het probleem ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle vissen weer een huis hebben’. Er
gaat een groepje aan het werk met de watertafel, met daarin vissen en huisjes om de vissen een
nieuw huis te geven. Een ander groepje gaat met ringen (de huisjes) en plaatjes van vissen aan de
slag. Weer een ander groepje gaat met ringen (de huisjes) en blokjes (de vissen) aan de slag. En een
laatste groep gaat aan de slag met pen en papier. Ieder kind heeft dezelfde opdracht, maar er wordt
toch op verschillende niveaus aan hetzelfde doel gewerkt.

7

1.3 Probleemstelling
Er wordt door de inspectie veel nadruk gelegd op het reken- en taalonderwijs in de basisschool. Het
rekenonderwijs staat hoog in het vaandel op JPBS de Wiekslag.
In de kleuterbouw van JPBS de Wiekslag is het uitgangspunt van het onderwijs, vanuit het thema
een breed onderwijsaanbod creëren. Kleuters leren de hele dag door. Alles is nieuw voor hen en
door te spelen en op onderzoek uit te gaan leren zij de wereld om hen heen beter kennen en krijgen
zij grip op hun omgeving (van Luit, 2009). Door spel en imitatie leren zij over meetkunde, tijd, ruimte
en getallen. Tijdens het spel gaan kinderen op onderzoek uit, ontdekkingen doen en experimenteren.
Kortom leren door te doen, leren door samen te doen (Velthausz & Winter, 2014).
De stamgroepsleider verwerkt rekenkundige concepten in het aanbod door te werken met
verschillende thema’s. In een thema staat een bepaald domein van rekenen centraal, waarbinnen de
leerlingen aan verschillende rekenkundige concepten kunnen werken. Binnen de kleuterbouw van
JPBS de Wiekslag wordt thematisch gewerkt. Bij een thema worden specifieke doelen gekozen door
de stamgroepsleider. Bij het thema ‘Schoenen’ worden bijvoorbeeld doelen van het domein meten
gekozen. Als het thema is afgelopen verdwijnen deze doelen uit het rekenaanbod. Een nieuw thema
krijgt een nieuw aanbod met nieuwe doelen. De materialen verdwijnen en daarmee het inoefenen
van de rekenkundige concepten. De doelen worden niet gedurende het hele jaar in het vaste aanbod
verwerkt.
Uit de registratieformulieren blijkt dat veel kinderen de doelen niet hebben behaald wanneer het
thema eindigt en daardoor de bijbehorende materialen verdwijnen. Door het rekenaanbod
uitsluitend vanuit de kring aan te bieden, wordt er te weinig tijd besteed aan de rekendoelen.
De stap die nog gezet moet worden op JPBS de Wiekslag is het creëren van een mogelijkheid voor de
leerlingen om te blijven werken aan de (oude) doelen met de (oude) materialen.
Door de materialen bij elkaar te zetten in een rekenhoek, kunnen kinderen het materiaal , waar zij
tijdens het thema al mee hebben gespeeld en geoefend, beter vinden en herkennen (Verbeeck,
2008). Hierdoor kan het rekenonderwijs ook worden geïntegreerd in de zelfstandig werkles. Een
rekenhoek is, naast het rekenaanbod van het nieuwe thema, bij uitstek geschikt om te werken aan
de rekendoelen. In de rekenhoek kunnen de kinderen ook leren door te doen en te ervaren (van Luit,
2009).
Op deze manier wordt het rekenaanbod vergroot en komen de leerlingen ook in aanraking met de
rekendoelen uit vorige thema’s dan wanneer het aanbod uitsluitend vanuit de kring plaats vindt.
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1.4 Doel
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de rekendoelen van de domeinen
getaloriëntatie en meten en wegen waar de leerlingen van de kleuterbouw van JPBS de Wiekslag te
Drachten zelfgestuurd mee kunnen werken in een rekenhoek.
1.4.1 Hoofdvraag
- Op welke manier kan een rekenhoek die aansluit bij de rekendoelen van meten en wegen en
getaloriëntatie voor groep 1/2, worden vormgegeven op JPBS de Wiekslag, zodat kinderen
tijdens de werkles hier zelfgestuurd kunnen werken?
1.4.2 Vragen vanuit de literatuur:
- Op welke manier moeten de rekenactiviteiten aangeboden worden, zodat de doelen rondom
getaloriëntatie en meten en wegen behaald worden?
- Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig om zelfgestuurd te kunnen werken in de
rekenhoek?
- In hoeverre past een rekenhoek binnen de kleuterbouw van het Jenaplanonderwijs?
- Waarom past een rekenhoek goed bij de fase ‘informeel handelen’?
1.4.3 Vragen vanuit de praktijk:
- Hoe vaak wordt er met een bepaald materiaal gewerkt?
- Aan welke doelen van getaloriëntatie en meten en wegen wordt er gewerkt?
- Op welke manier werken de leerlingen met de materialen?
- In welke mate zijn de leerlingen in staat zelfgestuurd te werken?
1.4.4 Opbrengst van het onderzoek
Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan er worden bepaald op welke manier en in
welke mate er zelfgestuurd aan rekendoelen van getaloriëntatie en meten en wegen, zoals die
beschreven staan in ‘Denken in Doelen’, gewerkt kan worden. Tijdens dit onderzoek wordt er een
rekenhoek ontworpen en getest in een kleutergroep. Naar aanleiding van observaties en een
semigestructureerd interview wordt er een aanbeveling geschreven voor de stamgroepsleiders van
JPBS de Wiekslag.
1.4.5 Ontwerpeisen
Vanuit de literatuur
Een goede rekenhoek moet aan een aantal eisen voldoen. Deze rekenhoek moet materialen bevatten
die aansluiten bij alle rekendoelen van getaloriëntatie en meten en wegen, zoals die beschreven
staan in ‘Denken in Doelen’, er moet zelfsturend gewerkt kunnen worden en er moet
geëxperimenteerd kunnen worden met het materiaal. Experimenteren is een belangrijke stap naar
begripsvorming binnen het rekenonderwijs (Janson, 2016).
Vanuit JPBS de Wiekslag: Tenslotte moet de hoek aan een aantal praktische eisen voldoen.
- Er moeten vier leerlingen in kunnen werken
- Er moet ruimte zijn om zowel alleen als samen te werken
- Er mogen weinig tot geen kosten aan verbonden zijn.
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1.5 Theoretisch kader
1.5.1 Manier van leren van kleuters
Binnen Jenaplanonderwijs wordt veel gebruik gemaakt van de talenten van kinderen. Kinderen
werken veel samen. Er wordt gebruik gemaakt van ieders talent om zo tot het beste resultaat te
komen. Kleuters zijn nieuwsgierig en leren de hele dag door. Dit is één van de principes van talentvol
leren volgens Veenker, Steenbeek, Van Dijk en Van Geert (2017). Het tweede principe dat zij
beschrijven is: ‘Iedereen is talentvol en de ontwikkeling van een persoon kan alleen tot stand komen
door deze persoon talentvol te benaderen.’ Kleuters ervaren, kijken en ontdekken de wereld om hen
heen om grip te krijgen op hun omgeving door betekenisvol te leren. Ze leren over de dagen van de
week, over tijd, door te bewegen leren ze over ruimte, ze tellen het aantal spruitjes op hun bord, ze
schenken een glas vol, kortom allemaal activiteiten uit het dagelijks leven waarin kleuters leren door
te doen (Veenker, 2017).
Volgens van Luit (2009) is de manier van leren van kleuters te duiden in drie verschillende aspecten.
De kleuters leren het meest door spelactiviteiten. Ze beleven hier plezier aan, wat de intrinsieke
motivatie vergroot. Ten tweede wordt het handelen steeds meer doelgericht. Waar peuters nog niet
voldoende vaardigheden hebben om het proces van begin tot eind goed te laten verlopen, leert een
kleuter dit snel aan. En tenslotte zegt Van Luit dat kleuters leren door zelf te doen en te
onderzoeken. Beginnende gecijferdheid gaat dan ook niet over feitelijk rekenen, maar over de
wereld om je heen ontdekken.
Jonge kinderen leren rekenen op een speelse manier, wanneer ze rekenkundige concepten uit hun
omgeving ontdekken (McLennan, 2014). In dit onderzoek zal dus ook gebruik worden gemaakt van
spelend leren. Hand in hand met spelend leren gaat het werken met materialen. Het hanteren van
materialen vormt de basis voor een reken- en wiskundig concept.
Door te experimenteren met materialen wordt de basis gelegd voor onder andere het ruimtelijk
inzicht en het verbinden van begrippen
aan hun betekenis (Janson, 2016). Door
kinderen eerst informeel te laten
handelen en te laten leren in
spelactiviteiten kom je tot een goede
begripsvorming en steeds een stapje
hoger in het handelingsmodel
(Groenestijn, 2011). Leren rekenen gaat
van informeel handelen naar formeel
handelen. Kinderen geven op
verschillende manieren invulling aan
leren. Kinderen willen nieuwe kennis
verwerven, experimenteren, ze willen
Figuur 1: Handelingsmodel
leren door interactie en ze willen
oefenen (Baltussen, Kiep, & Leenders, 2004).
In de rekenhoek wordt door de kinderen gebruik gemaakt van materiaal. De kinderen krijgen de
mogelijkheid om te experimenteren. Op deze manier wordt er aangesloten bij het niveau van de
kinderen, door veel informeel te handelen. Ook is er sprake van een grote keuzemogelijkheid.
Kinderen kunnen dus zelf kiezen met welk materiaal ze willen werken om een bepaald doel te
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behalen. In de hoek werken ze nooit alleen, er is dus ook sprake van veel interactie. Kinderen werken
samen en helpen elkaar.
Een rekenhoek sluit ook aan bij de zone van de actuele ontwikkeling, omdat een leerling hier
individueel of in tweetallen werkt en niet klassikaal of in een niveaugroep (Hooijmaaijers, Stokhof &
Verhulst, 2012).
Het is echter wel van belang dat er in de rekenhoek zelfgestuurd gewerkt wordt, om de rekenhoek te
integreren in de zelfstandig werkles. Zelfsturing kan uitgesplitst worden in zeven indicatoren
(Laevers, z.d.).
1. Weet wat hij/zij wil, kan keuzes maken, kan zich een doel stellen, kan tot actie overgaan en
handelingen tot een goed eind brengen.
2. Beschikt over wilskracht.
3. Heeft doorzettingsvermogen, geeft niet bij de eerste hindernis op.
4. Kan afstand nemen en strategisch tewerk gaan.
5. Maakt goed gebruik van mogelijkheden in zichzelf en de omgeving.
6. Neemt initiatief.
7. Kan zich aanpassen, is flexibel.
1.5.2 Jenaplangericht werken
In het Jenaplanonderwijs ligt de nadruk op samen. Samen werken, samen spelen, samen spreken en
samen vieren. Er wordt kinderen geleerd verantwoordelijkheid te dragen voor het leren en leven. In
de klas wordt er altijd gestart vanuit een gezamenlijk startpunt. Ze zitten in de kring, gaan vervolgens
aan het werk, ruimen op en tenslotte wordt er gezamenlijk afgesloten door een evaluatiekring. Om
goed te kunnen (samen)werken zijn een aantal punten van belang. Kinderen moeten zelf naar
oplossingen kunnen zoeken, elkaar helpen, hun eigen tempo en werkwijze bepalen en oplossingen
bedenken zonder daarbij goedkeuring van de stamgroepleider nodig te hebben. Tevens hebben
kinderen ook vaardigheden nodig om verantwoordelijkheid voor zichzelf, de groep en de omgeving
te kunnen dragen. Ze moeten in staat zijn om een eigen manier te ontwikkelen om tot een doel te
komen, ze moeten in staat zijn samen te werken, hulp te geven, hulp te vragen en hulp te ontvangen,
ze moeten weten wat het doel is en ze moeten hun eigen werk kunnen beoordelen (Velthausz &
Winter, 2014). Het werken in de rekenhoek maakt het mogelijk om aan al deze kenmerken van
Jenaplanonderwijs te werken. Doordat er in de rekenhoek veel verschillende materialen aanwezig
zijn, kunnen de kinderen leren op hun eigen manier. Ook is er altijd ruimte om samen te werken en
van elkaar te leren.
Verwacht wordt dat de leerlingen de doelen behalen wanneer ze zelfgestuurd in de rekenhoek gaan
werken met het materiaal. Tenslotte wordt er verwacht dat de leerlingen goed in staat zijn
zelfgestuurd te werken.
1.6 Onderzoeksvragen
Praktijkvragen:
- In welke mate zijn de leerlingen in staat zelfsturend te werken in de rekenhoek?
- In hoeverre is de stamgroepleider tevreden over de invulling en het werken met de rekenhoek?
De onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Op welke manier kan een rekenhoek die aansluit bij de
rekendoelen van meten en wegen en getaloriëntatie voor groep 1/2, worden vormgegeven op JPBS
de Wiekslag, zodat kinderen tijdens de werkles hier zelfgestuurd kunnen werken?’
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2 . Methode
2.1 Dataverzameling
Dit onderzoek betreft zowel een kwalitatieve- als een kwantitatieve analyse. Er is sprake van een
interpretatief karakter, een belangrijk aspect van een kwalitatief onderzoek (Verhoeven, 2011). En
van cijfermatige informatie. Bij kwalitatief onderzoek is het verzamelen van gegevens open en
flexibel, terwijl hier bij een kwantitatieve analyse geen sprake van is. Er zal een rekenhoek
ontworpen worden, die in de klas geïntroduceerd en gebruikt wordt. Het onderzoek wordt
uitgevoerd in groep 1/2a.
2.2 Onderzoekspopulatie
Deze groep telt 25 leerlingen, die geobserveerd zullen worden in de rekenhoek. Daarnaast wordt de
groep begeleid door een stamgroepsleider, bij wie het interview afgenomen wordt. Alle 25 leerlingen
zijn tussen de vier en zes jaar oud en woonachtig in Drachten. Niet alle leerlingen zitten vanaf het
begin op deze school. Bovendien zijn niet alle leerlingen geboren in Drachten.
Leerlingen
Groep 1
Aantal jongens
6
Aantal meisjes
5
Tabel 1: kernmerken van de leerlingen.

Groep 2
8
6

Stamgroepsleider
A
Aantal jaar werkervaring
40
Aantal jaar werkzaam op deze school
40
Aantal jaar ervaring kleuteronderwijs
40
Aantal jaar ervaring Jenaplanonderwijs
40
Tabel 2: kenmerken van de stamgroepsleider.
2.3 Operationalisatie
Om te onderzoeken of de leerlingen zelfgestuurd aan de slag kunnen in de rekenhoek en om te
meten aan welke doelen van getaloriëntatie en meten en wegen de leerlingen werken, is gekozen
voor een observatie. Er is gekozen voor een systematische observatie, om de validiteit te
waarborgen.
In het eerste observatieformulier wordt onderscheid gemaakt tussen experimenteren en de juiste
werkwijze. Onder experimenteren wordt het vrije exploreren aan het materiaal verstaan. Leerlingen
doen ervaringen op, halen voorkennis op en doen impressies op. Dit wordt ook wel de
aanrommelfase genoemd. Het experimenteren is van belang om kennis op te doen over de
concepten (Goedhart, Graaf, Segers, & Teunissen, 2015). Onder experimenteren worden alle
gedragingen verstaan die niet direct leiden tot werken aan het doel van het materiaal (bijlage B).
Onder de juiste werkwijze vallen alle gedragingen die direct leiden tot het werken aan het doel van
het materiaal (bijlage B).
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Om de zelfsturing te meten is gekozen voor het observatie-instrument van Prof. Laevers (Laevers,
z.d.). Laevers deelt zelfsturing in de volgende zeven indicatoren in;
1. Weet wat hij/zij wil, kan keuzes maken, kan zich een doel stellen, kan tot actie overgaan en
handelingen tot een goed eind brengen.
2. Beschikt over wilskracht.
3. Heeft doorzettingsvermogen, geeft niet bij de eerste hindernis op.
4. Kan afstand nemen en strategisch tewerk gaan.
5. Maakt goed gebruik van mogelijkheden in zichzelf en de omgeving.
6. Neemt initiatief.
7. Kan zich aanpassen, is flexibel.
In dit onderzoek wordt waarde gehecht aan de mening en ervaring van de stamgroepsleider.
Doormiddel van een semigestructureerde interview wordt de tevredenheid van de stamgroepsleider
gepolst. Er is gekozen voor een semigestructureerd interview, ook wel diepte-interview. Voorafgaand
aan het interview is er een globaal schema opgesteld, waardoor er ruimte is om door te vragen en
dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan. Dit vergroot de kwaliteit van het interview. Het
interview zal over dezelfde begrippen gaan als de observatie, namelijk zelfsturing, de rekendoelen,
het materiaal en de manier van werken.
2.4 Procedure observatie
Voorafgaand aan de observatie wordt de rekenhoek geïntroduceerd in de klas. Dit gebeurt klassikaal,
zodat alle leerlingen dezelfde instructie krijgen. De proefleider vertelt wat er in de rekenhoek te
vinden is en laat dit zien. De proefleider toont de materialen en vertelt dat je in deze hoek kunt
rekenen. Er wordt geen uitleg gegeven over de wijze waarop er met het materiaal gewerkt moet
worden, het materiaal spreekt voor zich. Tenslotte is het experimenteren en ontdekken een
belangrijke stap naar begripsvorming. Wel wordt verteld dat de leerlingen netjes en zorgvuldig met
het materiaal moeten omgegaan. Het is van belang dat de leerlingen zelfgestuurd, dus zonder de
stamgroepsleider aan de slag gaan. Er mogen per werkles vier kinderen werken in de rekenhoek. Er
vindt zes keer een observatie van 20 minuten plaatst, om er voor te zorgen dat alle kinderen een
keer geobserveerd kunnen worden. De leerlingen kiezen echter zelf voor een activiteit tijdens het
zelfstandig werken. Het is daarom mogelijk dat niet elke leerling geobserveerd wordt in de
rekenhoek.
Tijdens de observatie wordt er gebruik gemaakt van vooraf opgestelde observatieformulieren (bijlage
C). Dezen worden zes maal ingevuld. Er worden feitelijke activiteiten en gedragingen waargenomen
en genoteerd. Dit zorgt ervoor dat het onderzoek betrouwbaar is. Tijdens de observatie staan drie
onafhankelijke variabelen centraal; zelfsturing, de rekendoelen en het materiaal. Ook wordt er een
beschrijving van de activiteit gemaakt.
2.4.1 Observatieformulier 1:
Dit formulier bestaat uit een tabel met verschillende onderdelen. Het wordt gebruikt om aan te
geven met welk materiaal er gewerkt wordt, gekoppeld aan welk doel. Er wordt een beschrijving
gegeven van de activiteit (bijlage B). In de eerste rij staan de letters A t/m O. Iedere keer wanneer er
met een nieuw materiaal gewerkt wordt, wordt dit bij een nieuwe letter ingevuld. In de tweede rij
wordt het nummer van het bijbehorende materiaal genoteerd (tabel 3 en 4), in de derde kolom
wordt het doel van de activiteit genoteerd. In de laatste rij, de beschrijving, wordt opgeschreven of
er met het materiaal geëxperimenteerd wordt, of het gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is.
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Getaloriëntatie
1 Telbakje
2 Stoplichtcijfers en schrijfzand
3 Getalbeelden en cijfers bij elkaar
zoeken
4 Cijfermep
5 Getallenlijn met kaartjes
Tabel 3: Materiaal getaloriëntatie

Meten en wegen
6
Cilinders (Montessori)
7
Balans en gewichtjes
8
Logiblocks
9
Blokjes + plattegrond
10 Gekleurde ijsstokjes
11 Meetmandje
Tabel 4: Materiaal meten en wegen

2.4.2 Observatieformulier 2:
Met dit formulier wordt de zelfsturing per leerling per observatie gemeten. Bij het observeren van de
zelfsturing wordt op elk van de indicatoren gelet. Op het formulier wordt per leerling aangekruist
welke indicator gezien is tijdens de observatie. Wanneer een leerling voldoet aan nul tot en met
twee indicatoren tijdens de observatie, spreken we van een zwakke zelfsturing. Wanneer een leerling
voldoet aan 3 tot en met 5 indicatoren tijdens de observatie, spreken we van een gemiddelde
zelfsturing. En wanneer een kind voldoet aan zes of zeven indicatoren tijdens de observatie, spreken
we van een sterke zelfsturing. Iedere leerling krijgt voor deze observatie een eigen nummer. Op deze
manier wordt de anonimiteit van de leerling gewaarborgd. Wanneer een leerling tijdens meerdere
observaties aanwezig is in de rekenhoek, wordt de zelfsturing bij deze leerling wel gemeten, maar
behoudt de leerling het nummer van de eerste observatie. Dit zorgt ervoor dat er na afloop van de
observatie ook gekeken kan worden naar een eventueel verschil in zelfsturing, wanneer een kind
voor de tweede of derde keer in de hoek werkt.
2.4.3 Voorbeelden bij de indicatoren (Laevers, z.d.):
1. Weet wat hij/zij wil, kan keuzes maken, kan zich een doel stellen, kan tot actie overgaan en
handelingen tot een goed eind brengen.
Voorbeeld: Leerling kiest vlot werk uit de kast en gaat hier mee aan de slag. De leerling maakt het
gekozen werk af.
2. Beschikt over wilskracht; Het vermogen om iets te willen en die wil ook uit te voeren.
Voorbeeld: Leerling kiest zelf voor de rekenhoek en gaat hier met plezier aan het werk, de leerling
vraagt niet of hij/ zij ergens anders mag werken, hij blijft wilskracht tonen door in de rekenhoek aan
het werk te blijven.
3. Heeft doorzettingsvermogen, geeft niet bij de eerste hindernis op.
Voorbeeld: De leerling geeft niet direct op wanneer hij/zij iets moeilijk vindt, maar probeert het
probleem eerst zelf, of door hulp te vragen, op te lossen.
4. Kan afstand nemen en strategisch tewerk gaan.
Voorbeeld: De leerling bekijkt het materiaal en gaat op een logische wijze aan het werk. De leerling
weegt eerst de kleine gewichtjes en dan de grote, de leerling bekijk wat hij of zij gaat meten en
bedenkt welk meetinstrument daar het beste voor gebruikt kan worden, enz.
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5.Maakt goed gebruik van mogelijkheden in zichzelf en de omgeving.
Voorbeeld: De leerling maakt gebuikt van zijn/haar klasgenootjes door hulp te vragen, de leerling
maakt gebruik van zijn/ haar talenten door op een zelf bedachte wijze met het materiaal aan de slag
te gaan, experimenteert, probeert uit en onderzoekt.
6. Neemt initiatief.
Voorbeeld: De leerling kiest zelf materiaal uit de kast, de leerling vraagt een medeleerling om samen
te werken, de leerling neemt initiatief om een klasgenoot te helpen.
7. Kan zich aanpassen, is flexibel.
Voorbeeld: De leerling kan mee gaan met de ideeën van een ander wanneer er samen gewerkt wordt,
de leerling kiest zonder problemen ander materiaal uit de kast, wanneer het materiaal waar hij/zij
mee aan het werk wilde voor zijn/haar neus weggepakt wordt.
2.5 Procedure interview
Om de tevredenheid van de rekenhoek te toetsen bij de stamgroepsleider is er gekozen voor een
semigestructureerd interview als meetinstrument. Het interview zal worden uitgewerkt in een
transcript. Dit wordt geanalyseerd. De analyse van het interview zal worden uitgewerkt in een
beschrijving, waaruit blijkt hoe de stamgroepleider de bovenstaande variabelen ervaren heeft. Uit de
analyse blijkt wat de stamgroepsleider van de rekenhoek vindt en hoe zij het werken hiermee
ervaart.
2.6 Voorstel data analyse
2.6.1 Observatieformulier 1
De gegevens van observatieformulier 1 worden verwerkt in twee grafieken en in een kwalitatieve
beschrijving. De gebruikte materialen en de daarbij horende doelen zullen verwerkt worden in een
grafiek, waarin weergegeven wordt hoe vaak er met een bepaal materiaal gewerkt is en aan welke
doelen er gewerkt is. De werkwijze wordt eveneens weergegeven in een aparte grafiek, waarin
weergegeven is of er volgens de juiste werkwijze gewerkt wordt of dat er met het materiaal
geëxperimenteerd wordt. In de kwalitatieve beschrijving wordt een samenvatting gegeven over hoe
er is gewerkt. Hier wordt de beschrijving van de activiteit uitgewerkt
2.6.2 Observatieformulier 2
De door de observatieformulier 2 verkregen data, zullen worden geanalyseerd en worden verwerkt
in een cirkeldiagram. In dit diagram zal te zien zijn hoeveel procent van de klas zwak, gemiddeld en
sterk scoort op zelfsturing. Tenslotte zal er een percentage weergegeven worden van het aantal
leerlingen van groep 1/2 a dat ervoor gekozen heeft in de rekenhoek te werken.
2.6.3 Interview
Tijdens het interview zal er een audio-opname gemaakt worden die na afloop van het interview
uitgewerkt kan worden in een transcript. Hierdoor kan het interview zo vaak teruggeluisterd worden
als nodig, wat ervoor zorgt dat er heel nauwkeurige aantekeningen gemaakt kunnen worden
(Verhoeven, 2011).
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2.7 Borging betrouwbaarheid
Het tweede observatieformulier is gebaseerd op het observatie-instrument van Prof. Laevers wat
gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten (Laevers z.d.). Iedere observatie wordt gefilmd, wat
zorgt voor een hoge mate van betrouwbaarheid. Door de observatie te filmen wordt de kans op
toevallige fouten verkleind (Verhoeven 2011). Een observatie kan meerdere keren bekeken worden.
Hierdoor is de kans klein dat de proefleider een cruciaal moment mist. Om ervoor te zorgen dat de
observatie betrouwbaar blijft, zijn er voorbeelden uitgewerkt bij de indicatoren van zelfsturing. Dit
zorgt ervoor dat de resultaten niet afwijken wanneer het onderzoek nogmaals\ door een ander
uitgevoerd wordt. Alle leerlingen krijgen de kans om in de rekenhoek te werken, dit zorgt ervoor dat
de resultaten representatief zijn voor de onderzoekspopulatie.
Door gebruik te maken van vooraf opgestelde observatieformulieren wordt de validiteit van de data
gewaarborgd.
Het interview zal over dezelfde begrippen gaan als de observatie, namelijk zelfsturing, de
rekendoelen, het materiaal en de manier van werken. Zit zorgt voor een hogere mate van
betrouwbaarheid van de resultaten.
Beide meetinstrumenten worden afgenomen door een proefleider die nauw betrokken is bij de
onderzoekspopulatie, dit zou ervoor kunnen zorgen dat de resultaten worden beïnvloed.
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3. Resultaten
3.1 Observaties
Voor dit onderzoek is er zes keer gedurende 20 minuten een groep van vier kinderen geobserveerd
in de rekenhoek. Tijdens de zes observaties is er door 22 van de 25 leerlingen uit groep 1/2a in de
rekenhoek gewerkt. Met 88% is dit een grote meerderheid.
In figuur 2 is te zien dat er tijdens de observaties van elk materiaal tenminste één keer gebruik is
gemaakt. Van de elf materialen in de rekenhoek, wordt met materiaal 2, 4, 9,1 en 1 het meest
gewerkt. Tijdens de observatie wordt er acht keer met het telbakje gewerkt, vijftien keer met de
stoplichtcijfers en het schrijfzand, elf keer met cijfermep, negen keer met de balans en gewichtjes en
elf keer met de blokjes en plattegrond.
Doelen

Frequentie

1. Heen en terugtellen van 10 (telbakje)

8

2. Cijfers schrijven (stoplichtcijfers en schrijfzand)

15

3. Herkennen van getalbeelden (getalbeelden en
cijfers bij elkaar zoeken)
4. Herkennen van getallen (cijfermep)

2
11

5. Terug en doortellen in sprongen van 2 en 5
(getallenlijn met kaartjes)
6. Kennis van begrippen dik/dun, hoog/laag, etc.
(cilinders Montessori)
7. Kunnen wegen met de hand en een balans
(balans en gewichtjes)
8. Kennis van namen en enkele vormen
(Logiblocks)
9. Bouwwerken nabouwen (blokjes + plattegrond)

Figuur 2: Doelen gekoppeld aan materialen

2
3
9
2
11

10. Bouwwerken nabouwen en natekenen
(gekleurde ijsstokjes)
11. Kunnen meten met verschillende
meetinstrumenten (meetmandje)

2
2

Tabel 5: Doelen gekoppeld aan materialen

Figuur 3: Werkwijze

Tevens is er tijdens de observatie gekeken naar de manier van werken. Er is bijgehouden wanneer de
leerlingen met het materiaal experimenteerden en wanneer het materiaal op de juiste werkwijze
werd gebruikt (figuur 4). Het verschil in frequentie tussen experimenteren en de juiste werkwijze
hanteren kan verklaard worden doordat het materiaal eenvoudig is en voor zich spreekt.
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Figuur 4: Verdeling totaalscore zelfsturing

Figuur 5: Niveauscores zelfsturing

In figuur 5 is de verdeling van de totaalscore op zelfsturing te zien. De zelfsturing is gemeten aan de
hand van zeven indicatoren; 1. De leerling weet wat hij/zij wil, kan keuzes maken, kan zich een doel
stellen, kan tot actie overgaan en handelingen tot een goed eind brengen. 2. De leerling beschikt
over wilskracht. 3. De leerling heeft doorzettingsvermogen en geeft niet bij de eerste hindernis op. 4.
De leerling kan afstand nemen en strategisch tewerk gaan. 5. De leerling maakt goed gebruik van
mogelijkheden in zichzelf en de omgeving. 6. De leerling neemt initiatief. 7. En de leerling kan zich
aanpassen en is flexibel. Het aantal getoonde indicatoren vormt samen de totaalscore. De zwakke
zelfsturing wordt eenmaal gescoord door totaalscore 1 en driemaal door totaalscore 2. De
gemiddelde zelfsturing wordt vier maal gescoord door totaalscore 3. Vijf maal door 4. Zeven maal
door 5. De sterke zelfsturing wordt vier maal gescoord door totaal score 6. Totaalscore 7 wordt niet
gescoord. In figuur 6 is te zien dat het overgrote deel (66,7%) een gemiddelde zelfsturing heeft. Het
overige deel wordt gelijk verdeeld. 16,7% van de leerlingen scoort een zwakke zelfsturing. Een sterke
zelfsturing wordt ook gescoord door 16,7% van de leerlingen. Leerling 4 scoort tijdens de eerste
observatie een zwakke zelfsturing. Tijdens de tweede observatie scoort deze leerling een gemiddelde
zelfsturing. Leerling 7 scoort tijdens de eerste observatie een gemiddelde zelfsturing. Tijdens de
tweede observatie scoort deze leerling een sterke zelfsturing.
3.2 Interview
Nadat het werken in de rekenhoek zes keer geobserveerd is, is het semigestructureerde interview
afgenomen bij de stamgroepsleider. In het interview werd de nadruk gelegd op vijf vooraf opgestelde
vragen. Het interview duurde 09:26 minuten.
Tevredenheid van de stamgroepsleider over het zelfgestuurd leren van de leerlingen
De stamgroepsleider is tevreden over het zelfgestuurd werken van de leerlingen. Aangegeven wordt
dat de leerlingen zelfstandig kunnen kiezen waar ze mee aan de slag willen. De leerlingen gaan
vervolgens gemotiveerd aan het werk en komen niet bij de leerkracht met vragen. Zij kunnen zichzelf
redden.
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Tevredenheid van de stamgroepsleider over het werken aan de doelen rondom getaloriëntatie en
meten en wegen
De stamgroepsleider is van mening dat er aan alle doelen van getaloriëntatie en meten en wegen
gewerkt kan worden in de rekenhoek. Deze vorm van rekenonderwijs zorgt er volgens de
stamgroepsleider voor dat de doelen makkelijk gekoppeld kunnen worden aan activiteiten.
‘De kinderen werken aan alle doelen. Sommige kinderen moet je altijd stimuleren. Die pakken alleen
bekend materiaal. Maar het zit er allemaal in, dus daar kan je ze ook bij helpen.’
Tevredenheid van de stamgroepsleider over organisatorische kant van het werken met de rekenhoek
De stamgroepleider is tevreden over de organisatorische kant van de rekenhoek. Dit omdat het goed
past binnen de werkwijze en het klassenmanagement in de groep.
Tevredenheid van de stamgroepsleider over de oplossing voor het probleem, ‘Te weinig aandacht
voor rekenonderwijs rondom de doelen van getaloriëntatie en meten en wegen’
Het probleem ‘Te weinig aandacht voor het zelfgestuurd rekenonderwijs betreffende de doelen van
getaloriëntatie en meten en wegen’ is volgens de stamgroepsleider goed op te lossen door de
rekenhoek. De stamgroepsleider is tevreden over het resultaat. Alle doelen zijn verwerkt in de hoek.
Er kan goed zelfgestuurd gewerkt worden. De hoek ziet er aantrekkelijk en uitdagend uit. De hoek
kan gemakkelijk toegevoegd worden aan de organisatie en werkwijze binnen de groep. De
stamgroepleider zou de rekenhoek aan haar lokaal willen toevoegen.
‘Het planmatige werken en het gestructureerde aanbod heb je hiermee heel goed te pakken en dat is
een mooie.’
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4. Discussie
Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende vraag: ‘Op welke manier kan een rekenhoek die
aansluit bij de rekendoelen van meten en wegen en getaloriëntatie voor groep 1/2, worden
vormgegeven op JPBS de Wiekslag, zodat kinderen tijdens de werkles hier zelfgestuurd kunnen
werken?’
4.1 Conclusie
Doelen van getaloriëntatie en meten en wegen
Uit de observaties blijkt dat er aan alle doelen gewerkt wordt in de rekenhoek. Er is echter wel een
groot verschil in frequentie van materiaalkeuze. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het
onbekend, nieuw materiaal is en de leerlingen daarom voor een ander, bekend materiaal kiezen.
Tevens is de verdeling tussen de domeinen getaloriëntatie en meten en wegen wel ongeveer gelijk.
Uit de observaties blijkt dat er aan alle doelen van getaloriëntatie en ‘meten en wegen’ wordt
gewerkt. Ook hier zijn echter grote verschillen in frequentie te zien.
Manier van werken van de leerlingen met de materialen
Tijdens de observaties wordt het materiaal beduidend vaker op de juiste werkwijze gebruikt dan dat
ermee geëxperimenteerd wordt.
Mate van zelfsturing van de leerlingen
Uit de observatie van zelfsturing kan geconcludeerd worden dan het overgrote deel van de leerlingen
een gemiddelde of sterke zelfsturing heeft, namelijk: 83,3%.
Tevredenheid van de stamgroepsleider
Het interview dat is afgenomen bij de stamgroepsleider laat zien dat de stamgroepsleider tevreden is
over de rekenhoek. Zij geeft aan dat de leerlingen in de rekenhoek goed zelfgestuurd aan het werk
kunnen. Ze kiezen zelfstandig werk en gaan hier gemotiveerd mee aan de slag, zonder hierbij de
leerkracht om hulp te vragen. Ook is zij tevreden over het aanbod in doelen in de rekenhoek. Ieder
doel van getaloriëntatie en meten en wegen is opgenomen in de rekenhoek. Tevens is deze vorm, de
rekenhoek, een goede oplossing voor het probleem ‘Te weinig aandacht voor het rekenonderwijs
betreffende de doelen van getaloriëntatie en meten en wegen’, omdat naast dat er aan alle doelen
gewerkt kan worden, ook goed past binnen het klassenmanagement. Het gestructureerd en
planmatige werken in de rekenhoek, de toepasbaarheid van deze in het klassenmanagement, de
zelfsturing van de leerlingen en het volledige aanbod in doelen van getaloriëntatie en meten en
wegen maakt dat de stamgroepsleider de hoek aan de inrichting van haar lokaal toe zou willen
voegen.
4.2 Discussie
Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te vergroten is het interview afgenomen in een neutrale
en omgeving voor zowel de stamgroepsleider als de proefleider. Om ruis in de geluidsopname te
voorkomen is er gebruik gemaakt van professionele opname apparatuur. Het interview afgenomen in
een afgesloten ruimte, zodat het interview niet verstoord kon worden.
De validiteit van dit onderzoek is gewaarborgd door gebruik te maken van vooraf opgestelde
observatieformulieren. En door in het interview gebruik te maken van dezelfde begrippen als de
observaties.
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De betrouwbaarheid van het onderzoek kan worden vergroot door het onderzoek in alle
kleutergroepen van JPBS de Wiekslag uit te voeren. Op deze manier kan er een meer betrouwbare
conclusie getrokken worden voor de gehele kleuterbouw. Tevens zou de betrouwbaarheid van het
onderzoek vergroot worden wanneer er meerdere observatierondes verspreid over een groter
tijdsbestek plaats zouden vinden. In dit onderzoek zijn zes observaties in een tijdsbestek van twee
dagen uitgevoerd.
Door het onderzoek door een onafhankelijke proefleider uit te laten voeren, wordt de
betrouwbaarheid van het onderzoek verhoogd. Ook zou het onderzoek door meerdere proefleiders
uitgevoerd kunnen worden om te zorgen voor een objectieve interpretatie. Tevens is het aan te
raden om in een vervolgonderzoek de observaties te spreiden over meerdere weken. Dit zou voor
betrouwbaardere informatie kunnen zorgen, doordat de nieuwsgierigheid van de kinderen voor het
nieuwe materiaal dan minder aanwezig is.
4.3 Aanbeveling
1. Naar aanleiding van de resultaten en op basis van de conclusie kan een aanbeveling geschreven
worden voor het rekenonderwijs betreffende de doelen van getaloriëntatie en meten en wegen voor
JPBS de Wiekslag. Om meer tijd te besteden aan de doelen van getaloriëntatie en meten en wegen
en daardoor het probleem ‘Te weinig aandacht voor het rekenonderwijs betreffende de doelen van
getaloriëntatie en meten en wegen’ op te lossen, is het aan te raden de rekenhoek, zoals die
beschreven staat in dit document, aan de kleuterlokalen toe te voegen en te integreren tijdens het
zelfstandig werken. Door middel van deze rekenhoek kunnen de leerlingen zelfgestuurd werken aan
alle doelen van getaloriëntatie en meten en wegen. De rekenhoek sluit goed aan bij de eerste fase
van het handelingsmodel, informeel handelen (Groenestijn, 2011). In de rekenhoek kan goed worden
samengewerkt, een pijler van het Jenaplanonderwijs. En door te experimenteren in de rekenhoek
kan er door de leerlingen spelend geleerd worden om de wereld om hen heen te ontdekken.
2. In vervolgonderzoek zou het werken op verschillende niveaus onderzocht kunnen worden. De
rekenhoek kan worden opgedeeld in verschillende kasten of planken, ingedeeld op
moeilijkheidgraad. Op deze manier komen de leerlingen steeds een stap verder in hun ontwikkeling
en worden zij voortdurend uitgedaagd in de rekenhoek.
3. Vervolgonderzoek zou ook gedaan kunnen worden daar de keuze in materiaal. Wat maakt dat
leerlingen voor een bepaald materiaal kiezen en hiermee aan het werk gaan? Een onderzoeksvraag
die daarbij aansluit is: ‘Op welke manier kan je leerlingen stimuleren om met bepaald materiaal aan
het werk te gaan?’
4. Tenslotte zou er onderzocht kunnen worden of de leerlingen een hogere mate van zelfsturing
behalen, wanneer het zelfgestuurd werken een vast onderdeel van de dag is en de leerlingen hier
dus vaak mee oefenen.
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