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integrale functie van prentenboeken 
Prentenboeken worden door leerkrachten vooral 
gebruikt om uit voor te lezen. Door te luisteren 
naar teksten leren kinderen betekenis te verlenen 
aan de inhoud ervan. Ze ontwikkelen tekstbegrip 
tijdens het begrijpend luisteren, verbinden de 
aanwezige kennis aan nieuwe informatie en zo 
breiden ze hun kennis uit en verrijken ze hun taal. 
Prentenboeken en informatieve boeken leveren 
zo ook een belangrijke bijdrage aan de reken- en 
denkontwikkeling. Veel prentenboeken bevatten 

namelijk allerlei rekenproblemen en reken-
wiskundige aspecten die aanzetten tot denken 
en redeneren over mogelijke oplossingen en het 
verklaren van wiskundige verschijnselen. Vroege 
woordenschatontwikkeling heeft een positieve 
invloed op de taalvaardigheid bij andere vakge-
bieden, zoals rekenen en techniek. Alle reden dus 
om prentenboeken ook bij het reken-wiskunde-
onderwijs in te zetten. Van belang is dan wel dat 
de wiskundige verschijnselen door de leerkracht 
herkend worden, alvorens ze kunnen worden 
gebruikt. Uit de praktijk blijkt dat het herkennen 
van de wiskundige aspecten in een prentenboek 
geen vanzelfsprekendheid is. 

rol van de leerkracht
Volwassenen hebben door hun voorbeeldfunctie 
een grote invloed op de taal- en rekenontwikke-
ling van een kind. Interactie is hierbij cruciaal: een 
kind ontwikkelt niet alleen tekstbegrip door te 
luisteren. Het is minstens zo belangrijk dat ze met 

Waarom kiest beer 
een emmer?

kleuterwiskunde

rijke rekenvragen in prentenboeken

Prentenboeken zijn een belangrijk middel om de taal- en 
rekenontwikkeling te stimuleren. Wiskundige verschijnselen 
uit prentenboeken nodigen uit om vragen te stellen waarover 
gedacht en geredeneerd kan worden, rijke rekenvragen. 
Daarmee verrijken kleuters hun (reken)taal en leren zij 
verbanden te leggen tussen wat ze horen, wat ze zien en wat 
ze meemaken.

Tekst
Aafke Bouwman, Suzanne 
de Lange, Monique van 
Bueren en Annemarieke 
Kool 

Aafke Bouwman en 
Annemarieke Kool zijn 
werkzaam bij CPS als  
experts Jonge Kind
Suzanne de Lange en 
Monique van Bueren 
zijn werkzaam bij 
Hogeschool Inholland als 
opleidingsdocent rekenen-
wiskunde.

© 2015 Koninklijke Van Gorcum



23

Volgens Bartjens jaargang 35 2015/2016 Nummer 1

anderen over de tekst praten, erover nadenken 
en redeneren. Dat geldt zeker als leerkrachten 
hierbij taal inbrengen en denkstappen over de 
inhoud van de tekst verwoorden en het geleerde 
meteen in een betekenisvolle werkvorm inzetten. 
Leerkrachten kunnen een groot verschil maken bij 
het voorlezen van een prentenboek door: 

1.  Het gebruiken van academische taal en deze 
hardop denkend in te brengen.

2.  Kinderen zonder interventies over de illustra-
ties te laten redeneren. 

3.  Verschillende soorten vragen over de inhoud te 
stellen (Bouwman & Van de Mortel 2014).  
Zie het kader hieronder.

Rol van de leerkracht bij de taal- en rekenontwikkeling van kinderen:

1.  Gebruiken van academische taal en 
deze hardop denkend inbrengen

  Lees de tekst zoals die er staat en laat 
vooral geen woorden weg. Leerlingen 
leren van woorden die ze nog niet 
kennen. Tijdens het voorlezen onder-
breekt u het lezen af en toe door 
mondeling te demonstreren wat u 
doet om de tekst te begrijpen en hoe 
u betekenis verleent aan een tekst. Dit 
noemen we hardop denkend voorlezen 
(Fischer, Frey & Lapp, 2009). ‘Ik leg mijn 
hand op deze bladzijde en ik zie dat 
mijn hand net zo groot is als de poot van 
de beer. Deze poot is op ware grootte 
getekend’ . ‘Ik zie dat de rode paraplu 
een andere vorm heeft gekregen. Het 
scherm is omgeklapt. Dat komt doordat 
de wind heel hard tegen de paraplu 
blaast.’ 

  Van belang is de taal die ingebracht 
wordt. Academische taal blijkt een 
groter effect op de (reken)taalontwik-
keling te hebben dan het gebruik van 
alledaagse taal (Henrichs, 2010). Het 
gaat dan om het gebruik van: 

	 •	 	Specifieke	technische	woorden:	
zoals ‘omklappen’, ‘ware grootte’ en 
‘spiraal’. 

	 •	 	Specifieke	verwijzingen	naar	ruimte	
en tijd: bijvoorbeeld ‘in het midden’, 
‘gisterochtend’, ‘rond 11 uur’. 

	 •	 	Samengestelde	zinnen,	bijvoor-
beeld met oorzaak en gevolg: ‘papa 
pakte een lange trap, waardoor hij 
net de onderkant van de maan kon 
aanraken’.

	 •	 	Samenhang	in	teksten	door	het	
gebruik van voegwoorden: denk 
aan omdat, net zoals, want en tenzij 
(‘Muis at steeds een stukje van de 
appel, daardoor paste het klokhuis 
door de ingang van haar holletje’).

  Academische taal draagt bij aan het 
verwoorden van rekenbegrippen, 
kennis, het begrijpen van problemen 
en in interactie denken en redeneren. 
Prentenboeken verschillen van elkaar 
in de hoeveelheid rekentaal. Daarom 
is het belangrijk dat u, overal waar 
dat bijdraagt aan begrip, rekentaal 
toevoegt en rekenbegrippen verklaart.

2.  Kinderen onderling over illustraties 
laten redeneren

  De illustraties van een prentenboek 
zijn op zich vaak al krachtig genoeg 
om rekentaal en reacties uit te lokken. 
Als de leerkracht illustraties laat 
zien en zich even stil houdt zie je dat 
kinderen uit zichzelf reageren met 
reken-wiskundige uitspraken (Van 
den Heuvel-Panhuizen & Van den 
Boogaard, 2008). Denk hierbij aan:

	 •	 	Het	benoemen	van	aantallen	(dat 
zijn veel jassen, wel twintig).

	 •	 	Het	ervaren	van	tijdsbesef	(bij Jan is 
het nacht, want het is donker buiten). 

	 •	 	Het	overtrekken	en	natekenen	van	
vormen met de vingers (het haar van 
de prinses is steeds aan het draaien).

	 •	 	Het	ervaren	van	maatbesef	(kikker 
springt heel hoog, wat hij is al boven 
de boom). 

  Wat u observeert tijdens het laten zien 
van de illustraties gebruikt u om op 
een later moment een vraag te stellen 
en zo het redeneren over verschijn-
selen te verdiepen. ‘Je denkt dat het wel 
20 jassen zijn, waaraan zie je dat? Hoe 
weet je nu wanneer het weer licht is?’ 

3.  Verschillende soorten vragen stellen 
over de inhoud 

  Bij interactief voorlezen geven 
leerkracht en leerlingen samen 
betekenis aan de tekst (Förrer & Van 
de Mortel, 2010). Door te luisteren, 
met elkaar over de tekst te praten en 
vragen te stellen over de inhoud, wordt 
het zelf denken van de kinderen gesti-
muleerd. De Taxonomie van Bloom 
en de uitwerking daarvan voor de 21e 
eeuw (Andersen & Kratwohl, 2002) is 
een denkkader waarin naast vragen 
van een lagere denkorde, zoals wie-, 
wat-, waar-, wanneervragen, ook vragen 
van een hogere denkorde aan bod 
komen. Vragen als ‘stel je eens voor’ of 
‘hoe kan…’ en ‘waarom’ stimuleren het 
diepere denken over reken-wiskundige 
verschijnselen. Een vraag die daartoe 
aanzet noemen we een rijke rekenvraag. 
Rijk vanwege de noodzaak om tijdens 
het redeneren rekentaal te gebruiken, 
maar ook omdat de vraag de kennis 
vergroot en oplossingen biedt voor de 
geschetste problemen in het prenten-
boek. Afbeelding 2 laat de opbouw van 
vragen van de lagere naar de hogere 
denkvaardigheden zien, bij het boek 
‘Een gat in mijn emmer’.

2.  Uitwerking van de items uit Taxonomie van Bloom, uitwerking 21e eeuw  
(Andersen & Kratwohl, 2002) bij het boek Een gat in mijn emmer van Ingrid en Dieter Schubert

Laag Vraag (bij: Een gat in mijn emmer (Ingrid en Dieter Schubert)

Creëren Stel je voor dat er nog meer voorwerpen in het hol van Beer 
waren. 
Welk voorwerp zou jij dan willen hebben om water mee te 
halen?

Evalueren Op welke manier zou jij uitgezocht hebben welk voorwerp 
het handigste is?

Analyseren Hoe weet je dat een lepel geen handig voorwerp is om water 
mee te halen om de bloemen water te geven?

Toepassen Waarom kiest Beer de emmer?

Begrijpen Waarom is de zeef geen handig voorwerp om water mee te 
halen?

Herinneren Uit welke voorwerpen kan Beer kiezen?
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selectie en toepassing van rijke 
rekenvragen 
Het selecteren en gebruiken van rijke vragen, die 
aanzetten tot denken en redeneren, is een vaardig-
heid. Uit onze praktijk blijkt dat leerkrachten het 
lastig vinden om in een prentenboek alle reken- en 
wiskundige verschijnselen te herkennen en er 
rijke rekenvragen uit te destilleren. Mogelijkheden 
om aan getalbegrip te werken worden overigens 
sneller herkend en gebruikt dan wat er rond 
meten en meetkunde uit prentenboeken gehaald 
kan worden. 

Het is niet eenvoudig om het denken en redeneren 
van leerlingen te ontwikkelen en vervolgens 
ook nog interventies te kunnen plegen op de 
denkprocessen en adequate feedback te geven aan 
de kinderen. We hebben daarom twee stappen-
plannen ontwikkeld voor leerkrachten (Bouwman 
& De Lange, 2014) die u kunt downloaden van de 
website www.volgens-bartjens.nl:

•	 Stappenplan	1	Herken	en	beschrijf	de	reken-
vraag

  Dit stappenplan is een hulpmiddel om aan de 
hand van verschillende vragen een prentenboek 
te analyseren op de bruikbaarheid voor een 
rijke rekenvraag. Hierbij worden zowel de tekst 
als de illustraties zorgvuldig bekeken op bruik-
baarheid binnen één van de reken-wiskunde 
domeinen: getalbegrip, meten of meetkunde.

•	 Stappenplan	2	Aan	de	slag	met	een	reken-
vraag

  Dit stappenplan wordt gebruikt wanneer er 
een keuze is gemaakt uit de mogelijke reken-
vragen. Door de toepassing van de categorieën 
van de taxonomie van Bloom wordt het diepere 
denken van de leerlingen gestimuleerd. Zie 
het voorbeeld in afbeelding 2 in het kader op 
pagina 23. 

praktijkervaringen van studenten 
inholland 
Sinds enkele jaren is het maken van een prenten-
boek met een reken-wiskundige inhoud onderdeel 
van het curriculum voor de eerstejaars studenten 
van de PABO van de Hogeschool Inholland. In 
de periode waarin deze opdracht uitgevoerd 
moet worden lopen de studenten stage in groep 
1-2. Zij komen dan in aanraking met het interac-
tief voorlezen van prentenboeken. Tijdens een 
college aan het begin van de periode verkennen 
de studenten de mogelijkheden die bestaande 
prentenboeken bieden om reken-wiskundige 
inhoud onder de aandacht van leerlingen te 
brengen. De werkwijze van de afgelopen jaren was 
als volgt: 

1.  Een goed voorbeeld bespreken. 
2.  Studenten maken een eigen keuze uit een stapel 

prentenboeken en bekijken deze zelf of in 
tweetallen op de mogelijkheden voor een rijke 
rekenvraag. 

3.  Opdracht om zelf een prentenboek te bedenken 
en te maken, waarin minimaal één reken-
wiskunde domein verwerkt wordt in het 
verhaal en de illustraties. 

Wat opviel bij de ervaringen van de afgelopen 
jaren is dat de studenten bij de analyse van 
de bestaande prentenboeken vaak alleen het 
domein getalbegrip herkenden en ook bij de 
zelfgemaakte boeken overheerste het domein 
getalbegrip de inhoud van de tekst en illustraties. 
Andere domeinen kwamen sporadisch voor en 
dit was zelden bewust gedaan door de studenten. 
Blijkbaar zit de inhoud van de andere domeinen 
minder ‘vooraan’ in het hoofd van de studenten en 
herkenden zij deze niet.

De inzet van de stappenplannen bij de verkenning 
van de bestaande prentenboeken heeft als doel bij 
de studenten tot een verdieping van inzicht van de 
reken-wiskundige mogelijkheden van de prenten-
boeken te leiden. In de verhalen die de studenten 
bedenken voor de door henzelf te ontwikkelen 
prentenboeken wil je dit dan ook terugzien. 

werkwijze
In de lessen op de pabo werd eerst het boek ‘Een 
gat in mijn emmer’ (I. en D. Schubert) voorgelezen. 
Vervolgens werd met de studenten besproken wat 
hierin de reken-wiskundige mogelijkheden zijn 
en welke vragen aan leerlingen gesteld zouden 
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kunnen worden. Daarna werden de ingevulde 
stappenplannen bij dit boek uitgedeeld en met de 
studenten besproken. Dat leverde mooie reacties 
op: ‘Wat zit er eigenlijk veel in zo’n boek als je heel 
precies gaat kijken’. 
Na dit voorbeeld kregen de studenten in tweetallen 
twee lege stappenplannen die zij invulden voor 
een bestaand prentenboek naar keuze. Het gebruik 
van de stappenplannen bood de studenten houvast 
en soms leverde het mooie inzichten op. Eén 
van de studenten zei: ‘Je kan het meeste met een 
prentenboek als er gelaagdheid in zit. Die gelaagd-
heid moet ik dan wel leren herkennen.’ Het werken 
in tweetallen werkte in alle gevallen goed. De 
studenten inspireerden elkaar, wezen elkaar op 
bepaalde details en hielpen elkaar bij het bedenken 
van mogelijke vragen. Wat opviel was dat het de 
studenten veel tijd kostte om het stappenplan 
‘herken en beschrijf de rekenvraag’ in te vullen. Ze 
vonden het wel een zinvolle tijdsinvestering. 
Na afloop van de periode waren de docenten zeer 
benieuwd naar de prentenboeken die de studenten 
hadden ingeleverd. Zou er nu sprake zijn van 
verhalen en illustraties waarin meer reken- en 
wiskundige verschijnselen zichtbaar waren? 

conclusies 
Het niveau van de ingeleverde prentenboeken liep 
nogal uiteen, zowel op het kunstzinnige vlak als 
op de reken-wiskundige inhoud. Wanneer we het 
totale aantal ingeleverde prentenboeken bekijken, 

Er staan ook 6 kaarsjes op de taart te branden en als 
Prinses Lilly ze heeft uitgeblazen klapt iedereen in zijn 
handen.

4.  Illustratie uit het 
prentenboek van 
Tjarda Vis, student 
van Hogeschool 
Inholland, uit het door 
haar geschreven en 
geïllustreerde boek: 
Prinses Lilly is jarig

dan blijkt dat de hoeveelheid rekendomeinen die 
bewust door de studenten zijn verwerkt in hun 
illustraties en verhalen is toegenomen na het 
werken met het stappenplan. Ook de verslagen en 
foto’s van de vervolgactiviteiten, die de studenten 
naar aanleiding van hun prentenboek met de 
leerlingen uit hun stageklas hebben uitgevoerd, 
laten een grotere verscheidenheid zien. Dit jaar 
waren er vervolgactiviteiten bij de zelfontworpen 
prentenboeken uit alle rekendomeinen, bijvoor-
beeld: de weg vinden uit een doolhof (meetkunde), 
een weegactiviteit (meten) en ook het tellen van 
noten en schapen (getalbegrip).

In afbeelding 4 is een illustratie uit het prenten-
boek ‘Prinses Lilly is jarig’ van student Tjarda 
Vis te zien. Op de tekening zie je patronen in de 
slingers, grote en kleine stippen op de jurk en een 
hoeveelheid kaarsjes en verschillende vormen op 
de taart. In deze tekening zijn alle rekendomeinen 
verwerkt. Deze ene pagina uit het prentenboek 
biedt al meerdere mogelijkheden tot het stellen 
van rijke rekenvragen en het uitvoeren van 
vervolgactiviteiten. Mogelijke vragen zijn: ‘Hoe kom 
ik er achter welke stip het grootste is op de jurk van 
prinses Lilly?’ ‘Hoe kan ik weten hoe oud de prinses is 
geworden?’ ‘Op hoeveel verschillende volgordes kan ik 
de ballonnen ophangen?’ Als vervolgactiviteit heeft 
deze student met de leerlingen uit haar stageklas 
patronen gemaakt van gekleurde ballonnen.
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De stappenplannen hebben bijgedragen aan het 
inzicht dat de studenten hebben hoe en op welke 
manier ze prentenboeken kunnen inzetten in het 
reken-wiskunde onderwijs. Door het stappenplan 
leerden (toekomstige) leerkrachten nauwkeurig te 
kijken naar de mogelijkheden die een prentenboek 
biedt voor het stellen van een rijke rekenvraag. 
Met het stappenplan wordt duidelijk dat het 
belangrijk is om meer rekendomeinen dan alleen 
tellen aan de orde te stellen en vragen te stellen 
die de leerlingen tot nadenken aanzetten. 

tot slot
Het inzetten van rijke rekenvragen draagt bij 
aan een integrale aanpak van taal en rekenen-
wiskunde. Kennis en rekentaal vergroten, denken 
en redeneren over reken-wiskundige verschijn-
selen en tegelijkertijd gewoon genieten van een 
goed verhaal. Prentenboeken bevatten alles.

Het is niet altijd makkelijk om in een prentenboek alle reken- en 
wiskundige verschijnselen te herkennen en daar rijke rekenvragen bij te 
bedenken
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Ontwerp het beste en leukste rekenspel  
van Nederland! doe mee aan deze uitdaging

Dit is een uitnodiging aan alle scholen, leraren, leerlingen en ouders in het 
primair onderwijs om samen een nieuw rekenspel te bedenken. We dagen 
alle basisscholen in Nederland uit om hun spelidee uit te werken tot een echt 
rekenspel en in te sturen. Het winnende spel wordt uitgevoerd in een echte 
spelverpakking door spellenuitgeverij 999 Games, bekend van onder andere 
Halli Galli.

De	winnaars	worden	bekend	gemaakt	in	maart	2016.		

Kijk op pagina 17 en 38 om het winnende spel van 2015 te bekijken: MEP, 
ontwikkeld door leerlingen van de Trudoschool in Helmond!

meer weten?
Doe je mee? Ga dan naar  
www.volgens-bartjens.nl. 
Hier lees je meer over hoe je 
een goed rekenspel maakt, hoe 
je mee kunt doen en wat je dan 
moet doen.

Veel plezier!!
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