
Onderzoeksopdracht 1 De rekenhoek 

 

Hoofdstuk 1 onderzoeksvraag en opbrengstverwachting 

Ik zou graag een (reken)hoek willen inrichten, die vooral is gericht op de kiene kleuters, 
kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, zodat ook zij blijven ontdekken, leren, 
experimenteren en zichzelf blijven ontwikkelen en uitdagen. 

In mijn klas is voldoende rekenmateriaal te vinden om mee te werken, maar ik heb 
onvoldoende kennis om extra uitdaging uit deze materialen te halen. Daarnaast gaat 
tijdens het blokuur veel van mijn aandacht toch uit naar de kinderen die in hun gedrag 
bijgestuurd moeten worden, kinderen die aan hun werk gezet moeten worden of 
kinderen die extra instructie/inoefening nodig hebben (1 op 1 of in een klein groepje). 
Hierdoor kom ik er te weinig aan toe, om de kinderen die wat verder zijn, uit te dagen 
(tijdens het blokuur).  

Het moet een hoek zijn, die toegankelijk is, uitdaagt en waarmee de kinderen zelf aan 
de slag kunnen. Vanwege de ruimte in de klas, denk ik aan een verrijdbare “hoek”, zodat 
de kinderen de hoek naast hun werkplek kunnen zetten. Ik wil me eerst gaan richten op 
een rekenhoek en eventueel later nog op een taalhoek of lees-schrijfhoek. 

De rekenhoek biedt allerlei materialen waarmee (kiene) kleuters vrij kunnen 
experimenteren en leren. 

 

Hoofdstuk 2 hoe is de beginsituatie? 

 

rekenkast 



 

kieskast 

 

 

knutselkast 

 



 

de Stampertjesklas 

 

In de kleutergroepen maken we gebruik van 4 verschillende materiaalkasten: een 
kast met rekenmaterialen, een met taalmaterialen, een met kleur en vorm 
(motoriek) en een kast met puzzels. We hebben een doordraai systeem bedacht, 
waarbij elke 2 weken van kast gewisseld wordt. Het is gebleken dat op deze 
manier de diverse ontwikkelingsmaterialen uit de kast, die op dat moment in jouw 
groep aangeboden worden, uitdagend blijven voor de kinderen en de kinderen 
blijven hierdoor gemotiveerder om met de ontwikkelingsmaterialen te werken en 



we hebben gedurende 2 weken een uitgebreider aanbod (op een gebied) aan 
ontwikkelingsmateriaal. 

Momenteel staat de kast met divers rekenmateriaal in mijn groep. Naast deze 
verrijdbare kast heb ik ook twee “vaste” kasten, namelijk de kieskast, waar een 
beperkt aantal rekenmaterialen in staan (bijvoorbeeld pico piccolo, mini loco, 
cijferpuzzels en kralenplanken) en een knutselkast waar wat bakjes met 
verschillende materialen (o.a. knopen) te vinden zijn, die ook gebruikt kunnen 
worden bij rekenactiviteiten (tellen, sorteren).  

Naast de ontwikkelingsmaterialen op rekengebied vinden er ook 
rekenactiviteiten plaats in de bouwhoek, in computerprogramma’s, met periodes 
in de themahoek en tijdens de diverse kringactiviteiten. 

 

Hoofdstuk 3 theoretisch onderzoek algemeen 

Voor alle kleuters is het van groot belang dat ze een rijke leeromgeving hebben, 
zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen. Een diversiteit in materialen die 
uitnodigen om te spelen, ontdekken, oefenen en experimenteren op allerlei 
gebieden. Juist voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong is het belangrijk 
dat er uitnodigende en prikkelende materialen en activiteiten aanwezig en 
beschikbaar zijn. Veel ontwikkelingsmaterialen hebben een gesloten karakter.  

Ook moet er regelmatig iets “nieuws” te vinden zijn, zodat hun nieuwsgierigheid 
en exploratiedrang gestimuleerd (blijft) worden.  

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zijn nieuwsgierig en onderzoekend, 
kunnen goed onthouden en kunnen lastige denkproblemen aan. Ze zijn snel van 
begrip en stellen veel vragen. Deze kleuters houden van uitdagingen, kunnen 
reflecteren en hebben leiderschapskwaliteiten. 

Ze laten deze eigenschappen niet altijd zien. Open opdrachten waarin veel 
ruimte is voor de onderzoeksvragen van kinderen, waarbij kinderen mogen 
experimenteren zijn meer geschikt dan gesloten opdrachten.  

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zijn veel meer dan het gemiddelde 
kind geïnteresseerd in de verborgen wereld achter cijfers (en letters).  

In de kleutergroep wordt bij jonge kinderen de basis gelegd voor het latere 
rekenonderwijs. Getalbegrip ontstaat op natuurlijke wijze, cijfers zie je overal 
om je heen en de kinderen hebben vaak een natuurlijke interesse hierin. 



Het is belangrijk om rekenactiviteiten te implementeren in de dagelijkse 
praktijk, aansluitend bij hun natuurlijke nieuwsgierigheid en exploratiedrang. 

Kenmerkend voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong is, dat ze materialen 
soms op een andere manier gebruiken dan jij van te voren bedacht had. Je bent 
misschien geneigd om dit af te keuren, met de opmerking dat het “daar niet voor 
bedoeld is”, maar vraag door welke gedachte er achter zit en verken samen wat 
je nog meer met dit materiaal zou kunnen doen. Laat je inspireren door je 
kleuters! 

 

Hierbij heb ik de volgende artikelen van internet gebruikt: 

*Cora, Slimme kleuters, 6 februari 2015    

http://www.slimmekleuters.nl/rijke-leeromgeving-slimme-kleuters/ bij Cora 

 

*B. van Oldenbeuving - Slimme kleuters: hoogbegaafheid en 
ontwikkelingsvoorsprong, maart 2014 

https://www.jufbianca.nl/2014/03/slimme-kleuters-hoogbegaafdheid-en-
ontwikkelingsvoorsprong/ 

 

*E. van Gerven - Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, hoogbegaafden 
kleuters bestaan niet, gebaseerd op het artikel met dezelfde titel uit “De 
wereld van het jonge kind” van april 2001 

http://www.eurekabreda.nl/scholen/kleuters-met-een-ontwikkelingsvoorsprong/ 

 

*Leraar 24 - Rekenen met kleuters, 26 maart 2012 

https://www.leraar24.nl/dossier/3474/rekenen-met-kleuters#tab=0 

 

  

Hoofdstuk 4 theoretisch onderzoek jenaplan 

Jonge kinderen leren het meest als ze zelf actief zijn. Ruiken, voelen, proeven: 
doen en ervaren levert veel meer op dan abstracte ‘lesjes en werkjes aan de 



tafel’. Jonge kinderen moeten de gelegenheid krijgen om veel te experimenteren 
en veel te ontdekken. Rekenen ligt voor het oprapen, in en om de school. Daar 
leren ze van. 

Er zijn verschillende leerlijnen, waarbij er aandacht is voor meten, meetkunde en 
bewerkingen. Ook is er voor de jonge kinderen, veel tijd en aandacht voor het  
tellen. Dat is nodig, omdat tellen de belangrijkste voorwaarde is om te kunnen 
rekenen. Dat is lang niet altijd zo makkelijk als het in eerste instantie lijkt.  

In dit artikel wordt het gebruik van materialen uit de schooltuin beschreven, 
plantuien.  

Je kunt met kinderen in gesprek gaan over ‘slim tellen’.  De kleuters die al 
resultatief en/of verkort kunnen tellen, zullen zeggen dat het makkelijker wordt 
als je het in rijtjes neer gaat leggen. De kinderen die nog niet (synchroon) 
kunnen tellen zullen leren van zo’n gesprek. De stamgroepsleider vervangt de 
plantuien eventueel door blokjes of fiches  die willekeurig geordend worden of 
keurig in tweetallen of op een lijn worden gepositioneerd. En telkens  opnieuw ga 
je weer tellen en vertellen hoeveel je er hebt.   

 Slim tellen …. kan een kleuter dat?  

We weten dat jonge kinderen vooral moeten leren tellen. Tellen wordt gezien als 
een belangrijke voorwaarde voor getalbegrip.  

 

Bestand op www.rekenhoek.nl gebaseerd op een artikel uit Mensenkinderen 2010 

http://www.rekenhoek.nl/cms/upload/bestanden/20120319193049.pdf 

 

Hoofdstuk 5 wat zie je van de theoretische benadering uit de literatuur terug in 
de eigen school/stamgroepwerkelijkheid? 

Wanneer kinderen niet met een materiaal werken zoals het bedoeld is, zeg ik 
inderdaad regelmatig dat het hier niet voor bedoeld is en doe ik voor hoe het wel 
moet. Ik heb de kinderen eigenlijk nooit gevraagd waarom zij er op deze manier 
werken, welk idee er achter zit. 

Kinderen vinden nieuwe dingen interessant, dus het is belangrijk om regelmatig 
wat nieuws te introduceren. Je ziet ook dat door het wisselen van de kasten lijkt 
of er steeds weer nieuwe materialen in de klas aanwezig zijn en dit houdt de 
kinderen gemotiveerd om er mee te werken.  



Veel van onze ontwikkelingsmaterialen hebben een gesloten karakter en juist 
voor de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong is het belangrijk om 
materialen aan te bieden die meer ruimte voor eigen inbreng en een diversiteit 
aan verwerking.  

 

Hoofdstuk 6 wat kan ik verbeteren/veranderen? Koppeling leefwerkkwaliteiten. 
Ander gedrag oefenen? 

Op rekengebied wil ik materialen verzamelen waar kinderen meer zelf lerend en 
zelf ontdekkend mee aan de gang kunnen (didactisch competent). Ik denk dan 
aan allerlei telbakjes (bakjes met een cijfer er op), bakjes met verschillende 
materialen zoals knopen, munten, sleutels, bouten met moeren en verschillende 
soorten dobbelstenen, kaartjes met sommen en diverse kaarten met getallen 
erop (afgebeeld d.m.v. de dobbelsteenstructuur, turf streepjes, handen met 
opgestoken vingers, stippen in de 5- en 10-structuur en cijfersymbolen) en 
allerlei materialen om te meten en wegen, spiegeltjes, geld en een balans. 

Bij het verder aanvullen van de rekenhoek vragen aan de kinderen wat zij graag 
nog in de rekenhoek zouden willen hebben, wat zij willen “doen” in de rekenhoek. 
De inbreng van de kinderen is van belang, zodat de rekenhoek meer “leeft” bij de 
kinderen (organisatorisch competent). 

 

Hoofdstuk 7 hoe ga ik dat aanpakken? 

In de kring vertellen aan de kinderen dat ik graag een rekenhoek in de klas wil 
maken, waar ze zelf met verschillende materialen zoals knopen en sleutels 
kunnen spelen en leren. Dan bespreken met de kinderen wat zij nodig hebben in 
de rekenhoek, waarvoor ze dat nodig hebben en wat ze nog meer willen leren in 
deze hoek (op het gebied van rekenen). 

We hebben natuurlijk onze rekenflat, waar de dieren ons helpen bij allerlei 
rekenactiviteiten, maar als jullie zelf mogen werken met allerlei rekenspullen, 
waar denken jullie dan aan? 

Vragen wat we zouden kunnen doen met spiegeltjes in de rekenhoek en wat we 
daar dan nog bij nodig hebben. 

Als je dingen wilt kunnen wegen, wat zou je daar voor nodig hebben? 

Als je wilt gaan meten, wat heb je dan nodig? 



Willen jullie ook geld gebruiken? En waar voor heb je geld nodig, wat zou je met 
geld willen doen? 

Zouden we ook iets met tijd kunnen doen? En hoe kunnen we dat dan doen?  

 

Hoofdstuk 8 evt. welke onderzoeksinstrument past hierbij? 

N.v.t. 

 

Hoofdstuk 9 beschrijving van uitgevoerd onderzoek en opbrengst. Conclusies. 

Ik ben nog bezig met het verzamelen en uitwerken (lamineren van diverse 
cijferkaartjes) van materialen voor de rekenhoek. 

 

 

 


