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Wat leer je in deze workshop?

• Wiskunde herkennen in de omgeving van 
kinderen en in spontaan spel van kinderen

• Spontaan spel van kinderen aangrijpen om 
wiskunde (verder) te stimuleren



• Reken-wiskunde-ontwikkeling van 
kinderen uit risico-groepen. Grote 
verschillen met gemiddelde
• 3 jaar en 15 jaar

• Vraag van jonge kind-professionals

• Onderzoek: positief effect van 
spelbegeleiding op ontwikkeling van 
rekenen-wiskunde (PreCool, Leseman & 
Veen, 2016)



Een situatie die de wiskunde van jonge 
kinderen voor jou zichtbaar maakt.

Welke afbeelding kies je?

Zet het nummer van de afbeelding in de chat!
Of kies eventueel iets anders: omschrijf dat
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Kijk op wiskunde

Freudenthal (en
anderen)

• De wereld
mathematiseren is een
natuurlijke menselijke
activiteit

• Wiskunde is overal
• Wiskunde is een ‘schoolvak’

• Educatie via geïsoleerde
activiteiten

• Wiskunde is heel moeilijk



2. De 3 V’s

Observeren van spel

Volgen en ondersteunen van kind-initiatief

Nieuwe impulsen geven aan het spel

Verkennen

Verbinden

Verrijken
De Haan, D. (2012)



Wat is betekenisvol voor het kind?

Sociaal 

contact

Persoonlijke

betekenissen

Handelen 

met materialen

Taal

Verkennen

Verkennen 
met een 

wiskundebril



Wiskunde herkennen in spel



Verbinden aan kindperspectief

• Spiegel het spel

• Schep ruimte voor iniatief

• Moedig kinderen aan

• Geef taal aan het spel

• Laat je gevoelens en interessen zien

• Verbind kinderen met elkaar

>> verbind je aan het wiskundig perspectief van de 
kinderen

Verkennen

Verbinden

Verrijken



Verbinden

• Welke vaardigheden zet de leerkracht in om te verbinden? 

Zie filmpje: Verbinden bij de zandtafel op 

https://rekenenopspel.nl/wat-doe-ik/verbinden/

https://rekenenopspel.nl/wat-doe-ik/verbinden/


Verrijken van spel

Benadrukken van het wiskundig 
perspectief

• Kinderen uitdagen tot (complexere) 
wiskundige exploraties en 
redeneringen

• Kinderen uitdagen om te 
communiceren over wiskunde

• Spel verrijken met materialen

Verkennen

Verbinden

Verrijken



Oefenen met 3 V’s

Verkennen

Verbinden

Verrijken

Zie filmpje op: 
https://rekenenopspel.nl/wat-doe-ik/verkennen/

Hoe kun je je verbinden aan dit spel? En hoe kun je 
verrijken?

https://rekenenopspel.nl/wat-doe-ik/verkennen/


Werken aan wiskundedoelen 

“Doen we wel genoeg?”

“Het is zoveel.”



SLO-
Aanbodsdoelen
Zes domeinen

15 subdomeinen

Meer dan 50 doelen…

Omgaan met, 
ontdekken, vergelijken, 
redeneren over, 
handelen met, tellen 
van/met…, schatten, 
meten met…, ervaren, 
verkennen, etc. 



Wiskunde van jonge kinderen

Domeinen

• Getallen
• getalbegrip

• bewerkingen

• Meten

• Meetkunde

• Verhoudingen

• Verbanden

Werk- en denkwijzen

• Ordenen

• Schematiseren

• Formaliseren

• Abstraheren

• Representeren

• Modelleren

• Wiskundetaal gebruiken



Doelen en spontaan spel

• nieuwsgierigheid van kinderen 
prikkelen

• leeromgeving daarop inrichten

• spontaan spel laten ontstaan
• verkennen

• verbinden

• verrijken

• vraagt om aangepaste 
beschrijving:
• exploreren van …

• experimenteren met …

• verkennen van …

• onderzoeken van …



Conceptuele 
doelen

Zes domeinen; 
integratie van 
subdomeinen

13 doelen

Verkennen van…/ 
experimenteren met…

EN 

(non)verbaal 
communiceren over …



Getalbegrip
KINDEREN STIMULEREN TOT: 

• verkennen van hoeveelheden en 
de daarbij behorende taal; 

• verkennen van de telrij en de 
daarbij behorende taal;

• verkennen van cijfers en getallen 
die in het dagelijks leven gebruikt 
worden



CONCEPTUELE doelen Aanbodsdoelen SLO  

Verkennen van hoeveelheden en de daarbij 

behorende taal. 

Verkennen van de telrij en de daarbij 

behorende taal

Tellen van kleine hoeveelheden 

Synchroon tellen

Leggen van een-op-een-relatie door 

voorwerpen aan elkaar te koppelen, bij 

elkaar te leggen of te verbinden

Vergelijken van kleine hoeveelheden ‘op 

het oog’ of door gelijke rijtjes te maken; en 

vergelijken van grotere hoeveelheden met 

groot verschil in aantal ‘op het oog’. 

Omgaan met begrippen rond hoeveelheden 

zoals meer/minder, meeste/minste, 

evenveel, weinig/veel, alles/niets.

Herkennen van kleine groepjes (2 of 3) 

zonder tellen.

Nadenken over de functie van tellen en de 

…



Op zoek naar ‘verstopte’ doelen

• In dagelijkse routines

• In speelleeromgeving

Met welke domeinen komen kinderen in aanraking bij opruimen?



Wiskunde tijdens dagelijkse routines

Zie filmpje Samen de mat oprollen op https://rekenenopspel.nl/de-
speelleeromgeving/andere-kinderen/

https://rekenenopspel.nl/de-speelleeromgeving/andere-kinderen/


Website : www.rekenenopspel.nl

http://www.rekenenopspel.nl/


Rekenen-wiskunde
• Samenhang met taal, sociaal-emotioneel, motoriek…?

VE - Vergroot de ervaringen met wiskundige verkenningen en
exploraties.

• Vragen en opmerkingen?

• Contact: a.boland@ipabo.nl



Met dank aan de professionals en kinderen van:

- De Paus Joannes(voor)school in Zaandam

- De Timotheus(voor)school in Amsterdam

- De Burgemeester de Vlugt(voor)school in Amsterdam

- De (voor)school El Warda en Al Hambra in Utrecht


