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Wie algemeen de discussie rond schoolrijpheid en de voorbereidende rekenvaardigheden in het bijzonder 
volgt, weet dat het getalbegrip en het tellen voor Hans van Luit gelden als twee heel belangrijke 
rekenvoorwaarden. De vaardigheden die Piaget beschreef zouden zich tegelijk met het tellen ontwikkelen 
zonder er een voorwaarde voor te zijn (van Luit) en meer te maken hebben met de ontwikkeling van het 
logisch denken dan met het ontwikkelen van het rekenen (Verschaffel). Voor Annemie Desoete is het dan 
weer zeer belangrijk dat kinderen aan het einde van de derde kleuterklas in staat zijn om kleine 
hoeveelheden (tot 4) te herkennen zonder te tellen (= subitizing). Alleen laten deze vaardigheden zich in de 
kleuterschool niet gemakkelijk op de klassieke manier testen. De Nederlandse Stichting leerplanontwik-
keling speelde hier in 2005 als het ware visionair op in met haar map Als kleuters leren tellen. Met deze 
map kun je als leerkracht op een speelse manier, dus zonder een klassieke toets, nagaan in welke mate de 
kleuter het getalbegrip en het tellen al verworven heeft. De in de map opgenomen spelletjes zijn immers de 
aanleiding om te komen tot een diagnostisch gesprekje. Het is de verdienste van het Nederlandse CPS deze 
map opnieuw uit te brengen.

Na een korte inleiding (geniet van de vergelijking tussen autorijden en getalbegrip) waarin de auteurs een 
duidelijk onderscheid maken tussen het beheersen van rekenvaardigheden en rekencompetent zijn, leer je 
in het tweede hoofdstuk hoe het tellen en het getalbegrip ontwikkelt bij jonge kinderen. Je krijgt als lezer 
meteen mee wanneer de ontwikkeling goed verloopt en wanneer je er best op ingrijpt. De volgende 
aspecten komen aan bod:

 resultatief tellen;
 verkort tellen;
 denken over getallen;
 vergelijken en ordenen;
 telgetal en getalsymbool.

In het derde hoofdstukken leggen de auteurs heel concreet uit hoe je aan de hand van de in de map 
opgenomen spelletjes kunt peilen naar het tellen en het getalbegrip. Ze gaan in op het waarom van het 
peilen met spelletjes en geven de lezer zicht op de inhoud ervan en de onderliggende hiërarchie. Verder 
doen ze de volledige methodiek uit de doeken. In het vierde hoofdstuk leer je dan wat je kunt doen om 
kleuters op basis van de bevindingen uit de peilingactiviteiten extra te stimuleren.

Tot slot vind je in het vijfde hoofdstuk de uitgewerkte peilingactiviteiten. De benodigde materialen zijn in 
de bijlagen opgenomen. Na wat knutselwerk kun je al vrij snel aan de slag.

Voor mij is deze map voor het rekenonderwijs wat de map Fonemisch bewustzijn van het CPS is voor het 
taalonderwijs.
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