
 

 

 

 

Praten over rekenen 
 
We moeten meer praten over rekenen en wiskunde met jonge kinderen. Dan wordt er een 
verbinding gelegd tussen de nonverbale ‘rekenintuïtie’ waarover iedere baby beschikt, en 
de verbale wiskunde: tellen, erbij/eraf, meer/minder, langer/korter, enzovoort. Dat komt 
zowel taal- als rekenvaardigheid ten goede, zegt Paul Leseman. 

Baby’s hebben al ‘number sense’. Onderzoek laat zien dat baby’s van zeven maanden al 
verschil zien tussen acht stippen en zestien stippen. Ze beschikken dus over nonverbale 
rekenintuïtie, zegt Paul Leseman, hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. 
‘Maar die nonverbale intuïtie werkt alleen bij schattend rekenen. Bij exact rekenen heb je 
taal nodig.’ 
 
Appels 
Neem de som ‘Jan heeft zeven appels. Piet heeft er drie meer. Hoeveel appels heeft Piet?’. 
Dat is precies dezelfde som als ‘Jan heeft zeven appels. Jan heeft drie appels minder dan 
Piet. Hoeveel appels heeft Piet?’ Leseman: ‘De sommen zijn precies hetzelfde. Maar bij de 
tweede formulering zijn we geneigd de drie appels af te trekken. Dat ligt aan de manier 
waarop de som wordt gebracht.’ 
 
Ongewone woorden 
‘Schooltaalvaardigheid’ is daarom bij rekenen, zeker bij realistisch rekenen, enorm 
belangrijk. ‘Er worden ook zulke ongewone woorden gebruikt in die sommen’, zegt Leseman. 
‘Een auto “verbruikt” zoveel benzine. Een “afgestreken” lepel. Er komen woorden voor als 
“per”, “gemiddeld”, “telkens”. Als je die woorden niet kent, heb je een probleem.’ 
 
Verborgen potentieel 
Een realistische som kent taalkundige componenten. Die kun je ontrafelen. ‘Als je leerlingen 
hardop denkend de som laat oplossen, kun je steeds vragen: begrijp je dit woord, of deze 
uitdrukking? Een leerling moet de som uit het verhaal halen. Het gaat daarnaast soms om 
kennis van de wereld. Weet een kind wat bijvoorbeeld “uitverkoop” is? Tweetaligen hebben 
veel meer problemen met de taal. In rekenen zijn allochtone kinderen vaak beter dan 
Nederlandse kinderen. Dat betekent dat er verborgen potentieel zit bij allochtone kinderen.’ 
 
Praten over rekenen 
Ouders, leidsters in peuterspeelzalen en leerkrachten in de onderbouw kunnen bijdragen 
door te praten over rekenen. ‘Wanneer ben je jarig? Duurt dat nog lang? Hoeveel vorken en 
messen moeten er op tafel liggen? Al dit soort onderwerpen hebben effect op hoe goed 
kinderen al kunnen rekenen als ze naar groep 3 gaan. Bordspelletjes zijn ook heel goed: 
kinderen leren de mentale getallenlijn.‘ Het blijkt dat als met jonge kinderen vaak wordt 



gepraat over kleiner/groter, dichtbij/ver weg en ouders en leidsters tellen en meten, dit de 
ontwikkeling van de rekenvaardigheid gunstig beïnvloedt. 
 
Berber en Turks 
Niet in alle talen kan met evenveel succes over rekenen worden gepraat. ‘Het Berber is een 
taal met weinig “academische taal” omdat het alleen gesproken wordt. Er  wordt geen 
onderwijs in gegeven en er bestaan geen boeken in het Berber. Berber kent weinig 
reken/wiskunde-woorden. Bijvoorbeeld het woord “vierkant” kent de taal niet. Dat betekent 
dat het moeilijk is om in die taal te leren rekenen. Het  Turks daarentegen kent een rijke 
wiskunde-taal. Turkse ouders doen ook meer aan taalbehoud, er zijn Turkse 
televisieprogramma’s, ze zingen Turkse liedjes, enzovoort. Marokkaanse ouders – die vaak 
het Berber als moedertaal hebben - kunnen daarom beter met hun kinderen in het 
Nederlands over rekenen praten, en Turkse ouders in het Turks.’ 
 
Niet vanzelf 
Reken/wiskunde-taal is onderdeel van ‘academische taal’ of ‘schooltaal’. Die taal komt niet 
vanzelf aan de orde. Bovendien kent niet iedere taal een uitgebreid ‘academisch’ jargon. 
Niet alle kinderen verwerven thuis academische taal. ‘Het goede nieuws is: dat kan op 
school’,  zegt Paul Leseman.  
‘We weten dat leerkrachtgestuurde interactie ertoe doet.  Er gaat een sterk effect uit van 
leidsters en leerkrachten die veel initiatief nemen in rekenen en wiskunde en veel 
reken/wiskunde-taal gebruiken. De kinderen gaan significant vooruit op rekenen.’  
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