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Spelend leren rekenen

Kleuters met onvoldoende voorbereidende rekenvaardigheden, lopen het
risico later rekenproblemen te ontwikkelen. Orthopedagoog Sylke Toll en
hoogleraar dyscalculie Hans van Luit van de Universiteit Utrecht ontwikkelden samen met scholen het programma Op weg naar rekenen. Dat programma
helpt rekenachterstanden bij kleuters weg te werken, is makkelijk te gebruiken en de kinderen werken er graag mee.

Kleuters leren thuis en op school al een beetje rekenen. Ze leren onder andere tellen,
getalsymbolen herkennen en hoeveelheden vergelijken. Maar niet bij alle kinderen gaat
dat goed. En kleuters die deze voorbereidende rekenvaardigheden niet ontwikkelen,
lopen een achterstand op waar ze hun hele (school)carrière last van kunnen hebben.
Voor hen ontwikkelden orthopedagoog Sylke Toll en hoogleraar dyscalculie Hans van
Luit van de Universiteit Utrecht een programma, Op weg naar rekenen. Dit programma
helpt deze leerlingen hun achterstand in te lopen. Dat blijkt uit het onderzoek dat zij
uitvoerden in het kader van Onderwijs Bewijs, een project van het ministerie van OCW
waarin via wetenschappelijke experimenten kennis wordt verzameld over wat wel en
niet werkt.
Voor het onderzoek werden op basis van resultaten van een speciale rekentoets de
laagst scorende kinderen geselecteerd. Zij werden ingedeeld in drie groepen; één die
vanaf halverwege groep 1 de complete versie van het programma van anderhalf jaar
volgde, één die vanaf halverwege groep 2 de verkorte versie van het programma van
een half jaar volgde en een controlegroep die de reguliere kleutermethode volgde.
Uit metingen tot eind groep 3 bleek dat de interventiegroepen het beter deden dan de
controlegroep. De groep die de volledige versie volgde, deed het beduidend beter.

Rekentaal
Bij Op weg naar rekenen werken de kinderen buiten de klas in groepjes van drie tot
vijf aan het programma, onder begeleiding van een leerkracht, intern begeleider of
remedial teacher. Aan de hand van spelletjes en opdrachten wordt hun interesse voor
rekenen gewekt en leren ze verschillende voorbereidende rekenvaardigheden. >

Een belangrijk element binnen het programma is de rekentaal. Taal is een essentiële
voorwaarde om te kunnen rekenen, zegt Hans van Luit. ‘Kinderen hebben rekentaal
nodig om rekenkundige concepten te kunnen begrijpen en te benoemen.’ Er is instructietaal die de leerkracht gebruikt om de kinderen aan het werk te krijgen. En er is rekentaal, zoals de telwoorden en begrippen als meer, minder, voor, achter. Kinderen die deze
begrippen niet kennen, kunnen niet leren rekenen. Als ze bijvoorbeeld niet weten wat
voor of achter is, kunnen ze ook niet begrijpen dat de vijf achter de vier komt.
Daarnaast is er veel aandacht voor instructie. ‘Leerkrachten hebben vaak het idee dat
als ze algemene instructie geven het wel vanzelf aankomt’, aldus Hans van Luit. ‘Dat is
dus niet zo. Je moet kunnen differentiëren, dat hebben we ook in het programma uit
gewerkt. Bij elke taak staat wat voor soort instructie de leerkracht kan geven op basis
van wat individuele leerlingen aankunnen en nodig hebben.’

Op weg naar rekenen is samen met scholen gemaakt en getoetst; dertig scholen deden
mee aan het onderzoek. Het programma is ontwikkeld op basis van theorie en al
bestaande (buitenlandse) rekenprogramma’s. Met hulp van uitgever Graviant zijn proefversies gemaakt die tijdens het onderzoek zijn uitgeprobeerd en stapsgewijs werden
aangepast. ‘Het theoretisch kader lag al klaar voor we het onderzoek begonnen’, vertelt
Sylke Toll. ‘We wisten welke rekendomeinen erin moesten worden opgenomen, welke
vaardigheden aan bod moesten komen en in welke volgorde. Maar voor de manier van
aanbieden hebben we ons deels laten leiden door de praktijk. De leerkrachten hebben
daarin een grote rol gespeeld en hebben steeds feedback gegeven.’ >
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Goed op vooruit
Een van die meedenkers is Jeannette Blokland. Ze is zelfstandig remedial teacher
en werkte voor de OBS Dubbeldam uit Dordrecht mee aan het onderzoek. Blokland
gebruikt Op weg naar rekenen nog steeds, ook in groep 3 en 4. Als leerlingen bepaalde
voorbereidende rekenvaardigheden nog niet onder de knie hebben, pakt ze de relevante
elementen uit het programma erbij om hun dat alsnog te leren.
‘In het programma wordt duidelijk op verschillende vaardigheden ingegaan’, vertelt
ze. ‘Als een leerling nog niet met een sprongetje kan tellen, staat beschreven hoe je dat
kunt aanpakken, bijvoorbeeld aan de hand van stappentegels. Alle onderdelen van het
voorbereidend rekenen, waaronder de begrippen, de getallenrij en het symbolen herkennen, zijn goed terug te vinden en er is veel aandacht voor rekentaal. Het programma
is makkelijk te gebruiken. De lessen staan uitgeschreven, er staat welk materiaal je kunt
gebruiken en welke doelen je moet halen. Er staat zelfs letterlijk wat je als leerkracht
kunt zeggen. Je hoeft alleen maar te volgen wat er staat.’
Een voordeel volgens Blokland is ook dat de kinderen in een groepje samenwerken.
‘Je pompt er niet gewoon wat in, maar ze leren van elkaar en dat blijft beter hangen.
Alles wat ze zelf ontdekken beklijft beter. Dat stimuleert dit programma. Kinderen gaan
er goed op vooruit. Ze leren spelenderwijs dankzij de vele spelvormen. De kinderen in
het onderzoek waren erg enthousiast. Ze vonden het gezellig: lekker spelen!’
De feedback van mensen als Jeannette Blokland stelde Sylke Toll op prijs: ‘Die gesprekken met leerkrachten hebben mij erg geholpen. Dan krijg je feeling voor wat leeft en
hoor je waar zij tegen aanlopen. Als je meerdere mensen spreekt, is wat zij opmerken
meestal representatief voor wat speelt. Op basis daarvan konden we het programma
aanpassen. Te zien hoe het werd ingezet op school, daarvan heb ik erg genoten. Maar
vooral het enthousiasme van de leerkrachten heeft me elke keer weer geraakt. Hun hart
voor het vak.’
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