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Is er verschil in het leren van taal en van rekenen? Alette 
Lanting: “Taal en rekenen zijn heel nauw met elkaar verweven, 
maar rekenen is complexer. Met rekenen zijn meer hersende-
len actief, en speelt emotie ook een belangrijke rol. Als je slecht 
in je vel zit, merk je dat vooral met rekenen. Heeft een kind 
faalangst of last van negatieve ervaringen, dan stagneert het 
rekenen. Daarom is het ook zo goed om spelletje te gebruiken 
met rekenen. Dan heeft het kind eigenlijk niet door dat het met 
rekenen bezig is, zodat het sneller leert. Spel is de motor van 
de ontwikkeling.”

Thuis rekenen
Ouders hebben daarin een belangrijke rol, zegt Alette. “Je moet 
je kind niet op z’n beloop laten, maar zorgen voor een uitdagen-
de en stimulerende speelomgeving met uitdagende materialen. 
Dat hoeft niet duur te zijn. Als je een pakket hebt gekregen met 
de post, gebruik de doos. Daar kunnen ze een hele middag 

mee bezig zijn. Heel belangrijk voor ouders is daarbij: veel pra-
ten, en open denkvragen stellen. Niet: ben je aan het bouwen? 
Maar: wat ben je aan het doen? Hoe ga je dat oplossen? Wat 
denk je dat er gebeurt als je dat blokje wegtrekt? En het zit 
ook in simpele huiselijke dingen. Als je bezig bent met koken 
met een jong kind erbij, vertel wat je doet. Dat stimuleert al. 
Tafeldekken is in de basis ook zoiets: bord voor papa, bord voor 
mama, bord voor Jantje. En de volgende keer is het al 1, 2, 3... 
Gebruik begrippen: kijk, de rode bal rolt sneller dan de blauwe 
bal. De bal rolt onder de tafel. Door abstracte begrippen als 
voor, achter, onder etc. veel te herhalen krijgen kinderen er grip 
op. Zo kun je je kind met hele eenvoudige dingen al heel veel 
kennis meegeven.”

Driedimensionaal
Samen spelen met je kind gebeurt steeds minder, constateert 
Alette Lanting met spijt. “Gewoon simpel een bordspel spelen 

met dobbelstenen en pionnetjes, dat nodigt al spelend uit om 
synchroon te leren tellen. Om het telwoord en het voorwerp 
tegelijk te benoemen. Dat werd vroeger altijd gedaan. Nu zitten 
de kinderen op de tablet. Dat is wel wat anders, dat is het 
platte vlak. Terwijl het voor kinderen heel belangrijk is om eerst 
driedimensionaal te leren werken met hun handen. Anders heb
ben ze later geen visuele beelden in hun hoofd om daar vanuit 
te kunnen handelen, en kunnen ze in latere jaren vastlopen.” 
Een belangrijke basis voor leren rekenen is: handelen, doen, 
ervaren. Tablets zijn prima, ook in groep 1, maar nooit als ver-
vanging, altijd als aanvulling. Eerst handelend leren bezig zijn”.

Zelf tekenen
“Voor de overgang van driedimentionaal naar het platte vlak is 
het belangrijk dat een leerkracht in groep 1 en 2 aandacht be-
steedt aan schematiseren. Dus heb je iets gebouwd, pak maar 
een blaadje en ga het tekenen. Die stap wordt nog te weinig 
gedaan. Plattegronden maken is ook heel belangrijk. Daarmee 
krijg je grip op je omgeving. Als je geen plattegrond kunt lezen 
ben je echt onthand. Dan kun je ook geen bouwtekening 
gebruiken om iets in elkaar te zetten. Kinderen hebben soms 
problemen met werkbladen en toetsen omdat ze de tekenin-
gen niet snappen. Laat ze maar eens met blokken bouwen 
en daarna het bouwwerk tekenen, dan begrijpen ze later dat 
plaatje ook.”

Getallen zijn lastig
“Het opzeggen van een telrij is geen rekenen,” zegt Alette. 
“Ik hoor wel eens ouders trots zeggen ‘Mijn kind kan al tot 50 
tellen’. Mooi, maar dat wil nog niet zeggen dat het kind kan 
rekenen. Rekenen is werken met hoeveelheden. In groep 1 
en 2 ontwikkel je dat geleidelijk door naar getallen. Getallen 
zijn heel erg lastig voor kinderen. 4 dropjes vinden ze weinig, 
maar 4 fietsen heel veel. Huisnummer 24 is niet het 24e huis 
in de straat, en als ik buslijn 6 wil nemen betekent dat niet dat 
ik eerst 5 bussen voorbij moet laten gaan. Getallen hebben 
dus verschillende functies en betekenissen en dat maakt het 
lastig. En dan heb je ook nog de vorm van de getallen. Een 1 
en een 7 lijken veel op elkaar, dus daar moet je al onderscheid 
in leren maken. En als je een 6 op z’n kop zet heeft het ineens 
een hele andere betekenis. Daar leer je in de eerste groepen 
spelenderwijs mee omgaan. Dat heeft te maken met hersen-
ontwikkeling, pas met een jaar of 6 zijn kinderen meer aan het 
cognitieve leren toe.” Alette Lanting benadrukt het belang van 
goed rekenonderwijs in de eerste jaren. In groep 1 en 2 wordt 
de basis gelegd voor het latere schoolsucces.”

“Rekenen begint al wanneer je als kind geboren wordt en je ouders aankijkt. Daarna breid je 
het steeds verder uit. Met speeltjes in de box. Met kruipen, de ruimte in de kamer verkennen. 
Werken met papier, bouwen met blokken.” Rekenexpert Alette Lanting wil maar zeggen: 
“Rekenen is zoveel meer dan alleen tellen en sommen. Het is ook meten en meetkunde. 
En de eerste jaren, die zijn cruciaal. Ouders kunnen daar veel in betekenen.”
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Lezing 21 april: Met rekenstapjes vooruit 
Alette Lanting is onderwijsadviseur, auteur, ontwikkelaar en 

diagnosticus. Zij begon haar loopbaan als kleuterleidster 

en hoofdleidster en gaf les in het basisonderwijs en speci-

aal basisonderwijs. Ze was betrokken bij het maken van de 

protocollen voor dyslexie en dyscalculie (een leerstoornis 

op het gebied van rekenen). Ze begeleidt basisscholen bij de 

versterking van hun rekenonderwijs en geeft trainingen aan 

leerkrachten. 

Op dinsdag 21 april 2015 geeft Alette een lezing voor ouders 

met peuters en kleuters onder de titel ‘Met rekenstapjes voor-

uit’ op Daltonschool De Horst, Glazeniershorst 402 in Apel-

doorn. Deze avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 

19.15 uur). Aanmelden kan via www.leerplein055.nl/lezing


