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1 lntroductie 
pas later achter en dat maakt hun tevredenheid over het 
nieuwe Panama dat er altijd a1 was, er niet kleiner op. 

figuur 1 

Panama in Noordwijkerhout deed mij denken aan hoe 
kleine Beer een kist opvist die naar bananen mikt waar 
Panama op staat en hoe hij dan, samen met kleine Tij- 
ger, naar dat land van zijn dromen op weg gaat. Ze we- 
ten de weg niet, timmeren een wegwijzer met Panama 
er op (fig.2), zetten die langs de weg neer en gaan naar 
waar de wegwijzer wijst. 
Even later vragen ze aan wie ze daar tegenkomen waar 
Panama ligt: een muis weet niet waar ze het over heb- 
ben, een oude vos heeft zo'n trek in een gans dat hij hen 
zonder nadenken naar links stuurt en van een koe krij- 
gen ze te horen: 'Rechts woont de boer en waar de boer 
woont kan Panama niet zin.' 
Het panorama dat een kraai hen de volgende dag laat 
zien is het mooiste panorama, dat ze ooit zagen. Dat 
moet we1 Panama zijn, ook al is het land dat daar bene- 
den ligt, hetzelfde als waar ze altijd al gewoond hebben 
en al hebben ze de brug die ze zo prachtig vinden, ooit 
mlf met eigen handen gebouwd. Maar daar komen ze 

figuur 2 

Van dit prentenboek zou je oak kunnen zeggen dat het 
in een notendop de geschiedenis van deze conferentie 
vertelt: eerst samen op weg om het land te ontdekken 
waar de bananen groeien van het realistisch reken-wis- 
kundeouderwijs om daarna te kunnen vaststellen dat de 
eigen klas inderdaad het beloofde land van 'Wiskobas' 
is geworden. Panama dus als de realistische reken-wis- 
kunde utopie. 

Maar Panama staat oak bekend als een bananenrepu- 
bliek waar dictators het voor het zeggen hebben. Daar- 
aan doet het prentenboek denken waarin Bastiaan Boe- 
zeman op school wijzer probeert te warden. 
Elke ochtend stapt hij weer flink door om tach maar op 
tijd op school te zijn, en elke dag gebeurter weer iets an- 
ders waardwr hij te laat komt. Nu eens wordt hij onder- 
weg aangevallen door een krokodil die m een sloot zit, 
dan weer door een leeuw die uit een korenveld springt 
en weer een andere keer is hij het slachtoffer van een 
reusachtige vloedgolf. Maar wat hem oak allemaal 
overkomt, de meester die er geen snars van gelooft, ant- 
woordt steeds dat er hier helemaal geen krokodillen, 
leeuwen of vloedgolven zijn en laat hem almaar meer 
strafregels schrijven. De eerste keer driehonderd keer: 
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'Ik mag geen leugens over krokodillen vertellen en ik 
mag mijn handschoen niet kwijtraken' (fig.3), en de 
laatste keer vijfhonderd keer: 'Ik mag geen leugens ver- 
tellen over vloedgolven en ik mag mijn Heren niet nat- 
maken'. (fig.4). 

Prentenboeken als: '0, wat mooi is Panama', van Ja- 
nosch of 'De jongen die altijd te laat kwam' van Bur- 
ningham sporen in hoge mate met centrale principes van 
de reconstructiedidactiek: ze laten leren immers zien als 
een zelfstandige constructie vol reflectie, eigen produc- 

I 

figuur 3 

Dan komt de dag waarop er ondenveg helemaal niets is 
geheurd en waarop Bastiaan mim op tijd present is. Dit 
keer is het echter de meester die iets vreemds mee- 
maakt: een grote gorilla heeft hem in zijn greep en 
zwaait, hoog aan het plafond, met zijn buit van balk tot 
balk. 
Nu is het de heurt aan Bastiaan om zich daar geen snars 
van aan te trekken en de meester een koekje van eigen 
deeg te geven: 'Er zijn hier helemaal geen grote gevaar- 
lijke gorilla's, meneer', om hem daar vervolgens aan het 
plafond in de houdgreep van een gorilla achter te laten 
(fig.5). 

figuur 5 

figuur 4 

tieve inbreng en sociale interactie dankzij uitdagende 
contexten die voor onderlinge vervlechtingen van wis- 
kundige aspecten zorgen in de geest van 'De Proeve van 
een national programma'. Dat nationale programma 
heeft inmiddels internationale furore gemaakt: het 
wordt ge4xporteerd en het Nederlandse reken-wiskun- 
deondenvijs staat aan de top in internationaal vergelij- 
kend onderzoek. Dromen over Panama en over hoe het 
nog beter kan, lijkt voortaan bijna overbodig. Maar mis- 
schien kan het gehmik van internationaal aansprekende 
contexten in hoog gewaardeerde prentenhoeken nog 
een dimensie toevoegen aan de a1 venvorven mondiale 
allure van het nationale reken-wiskundeondenuijs. 

2 Voorgeschiedenis 

Met het gehmik van prentenboeken in ondenvijskundig 
perspectief kwam ik voor het eerst in aamaking, toen ik 
in 1972 aan een kleuteropleidingsschool les ging geven. 
Dat was in de hoogtijdagen van de lees- en rekenvoor- 
waarden toen gezaghehbende auteurs als W. Nijkamp 
met hun holistisch geloof in hele verhalen, prentenhoe- 
ken of kosteloos materiaal als wc-rolletjes om 'de Pet- 
teflet' van Pluk mee te houwen, steeds meer in de ver- 
drukking raakten door alle aandacht voor lees- en reken- 
voonvaarden in het kleuteronderwijs. Daarmee werd 
een deel van het programma van groep 3 in feite naar 
het kleuterondenvijs overgeheveld. Pas zo'n vijfien jam 
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later bleek, met de opkomst van ontluikende geletterd- pertje behouden thuis komen. De volgende wegwijzer 
heid en ontluikende gecijferdheid, dat Nijkamp met de verbeeldt dan ook niet alleen voor Kareltje Krulstaart 
didactiek en pedagogiek van het kleuterondenvijs haar (fig.6) een mentaal dilemma, maar een dilemma dat min 
tijd voomit was. of meet universeel is voor heel de kleuterperiode. 
Zij liet kleuters op een natuurlijke manier meten door ze 
net als volwassenen met grote stappen een ruimte te la- 
ten doorkruisen, de eigen hand of voet te laten omtrek- 
ken en daarna uit te laten prikken 'zodat de kleuter zijn 3 Ver~anger~ 
eigen maatje heeft waarmee hij alles meten kan'. 

Zo'n zeven jaar later las ik het artikel waarmee H. Freu- 
denthal in 1979 de speelwerkbladen de kat de be1 aan 
bond. Diens verzet tegen een zekere verschoolsing van 
het kleuteronderwijs las ik als ook in de geest van W. 
Nijkamp. Die verschoolsing werd gehekeld als: 'Ver- 
vroegde wiskunde en dan een wiskunde van de basis- 
school, die van haar kant als v e ~ o e g d e  wiskunde voor 
het voortgezet of het hoger onderwijs gekenschetst zou 
kunnen worden.' 
Freudenthal verweet die bladen hun anti-verbale karak- 
ter, hun goed-€out orientatie, hun atomiseren van het on- 
derwijs, hun tegennatuurlijke opdeling van vocabulaire 
en begrippen en hun isolering van de wiskunde in het 
geheel van opvoeding en ondenvijs. In plaats daarvan 
wees hij op de natuurlijke, individuele en sociale activi- 
teiten van de kleuter waarbij het opnieuw primair ging 
om de verwondering over de fenomenologie der dingen. 
Daarbij vond hij het leren herkennen van elementaire, 
topologische structuren zoals die van de file, de omweg 
of de doolhof cognitief belangrijker dan het kale mecha- 
nisch leren tellen waar het jonge kind zo sterk op ge- 
fixeerd wordt. 

r1elaa.s wees hij toen niet op literaire contexten waarin 
het jonge kind zulke topologische structuren op het 
spoor kan komen, tenvijl de omweg bijvoorbeeld toch 
het grondpatroon vormt van veel kleuterverhalen die 
bestaan uit van huis gaan, verdwalen en nog op het nip- 

Het ontbreken van een literaire, culturele dimensie in de 
didactiek voor het wiskundig kleuterondenvijs waar 
Freudenthal de krijtlijnen voor tmk, had ook tot gevolg 
dater veel op uit getrokken moest worden. Hoe inspire- 
rend zo'n aanpak kan zijn, demonstreerde Freudenthal 
met z'n vele prachtige verhalen over de wandelingen 
die hij met zijn kleinzoon maakte, in bladen als 'Moer' 
of 'Pedomorfose'. In dat laatste blad verhief zijn vmuw 
het zelfontdekkend leren tot centraal redactioneel beleid 
met als parool de uitspraak: 'Vraag bet de mieren zelf 
maar' van J. Elsgeest. Vanuit die filosofie liet Elsgeest 
ook de eigen omgeving zien als een 'Fundgrube' voor 
het onderwijs in aardrijkskunde, biologie en geschiede- 
nis. 
Hoezeer dat ontdekkend leren ook geleid heeft en nog 
steeds kan leiden tot een didactiek van de bovenste 
plank, toch kun je er met een klas kleuters niet e k e  dag 
op uit trekken. Kleuters zijn ook geen onbeschreven 
bladen meer die op school alles nog voor de eerste keer 
mee moeten maken en bovendien stopt het doen van 
ontdekkingen niet na school, in het weekend of in de va- 
kantie. Vakmanschap dat meesterschap is weet dat alles 
met aansprekende contexten voor iedereen in de Has 
weer op te roepen zoals een episodische context als het 
verhaal over Kareltje Kmlstaart dat doet voor alle eer- 
dere verdwaalmomenten van kleuters. 
Zo'n verhaal over Karel Krulstaart vormt immers een 
vervanger voor de verdwaalewaringen van een klas 
kleuters, ook als ze daar alleen nog maar over gedroomd 
of gefantaseerd hebben. Daarom kan een repertoire van 
prentenboeken en landerliteratuur voor de verbeelde ac- 
tie zorgen w a x  Freudenthal zo terecht voor opkwam. 
Metals bijkomend voordeel dat het ondenvijs binnen de 
schoolmuren plaats kan vinden. 

Het prentenboek kan dus vooreen bundeling zorgen van 
wat de kinderen in de klas eerder ervaren en verkend 
hebben en kan daarmee ook hun exploratiedrang sumu- 
leren. Die dubbele notle staat centraal in bet invoerings- 
programma 'Reken op prentenboeken' dat ik samen met 
Th. van 't Klooster vijf jaar geleden publiceerde (LPC, 
1992). Daarmee wordt de bibliotheek nlet een plaats 
waar zomaar een wildvreemd boek even vandaan ge- 
haald wordt als was het een 'blind date', maar een plaats 
waar gericht boeken geleend worden in nauwe samen- 
hang met wat er binnen het rekenen-wlskunde aan bod 
komt. 
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Zo'n doelgerichte keuze vergt uiteraard enig voorwerk 
zodat snel duidelijk kan worden welke prentenboeken 
goed passen bij de diverse domeinen van het kerncuni- 
culum voor rekenen en wiskunde in met name de onder- 
bouw van het basisondenvys, a1 zijn er ookprentenboe- 
ken voor latere fasen. Dat voorwerk hebben we met ons 
invoenngsprogramma aan willen reiken in & vorm van 
een selectie afgestemd op het kemcuniculum, een wis- 
kundige typering van de prentenboeken en de nodige 
verwerkingssuggesties. Wat het laatste betreft zien we 
onze aanpak graag als een uitdaging voor een meer vak- 
matig gefundeerde uitwerking. Daarom eerst een schets 
van hoe we te werk zijn gegaan. 

4 Het prentenboek en de reken- 
wiskundepraktijk 

Allereerst vonden we dat ons invoeringsprogramma 
methode-overstijgend zou moeten functioneren. Daar- 
om hebben we alle toen beschikbare methoden op deal- 
gemene noemer gebracht van de leerstofdomeinen die 
ze gemeenschappelijk hebben. Dat waren de domeinen 
'Ruimte', 'Tijd', 'Meten' en 'Tellen' en hun diverse 
subdomeinen. Of, zoals in het schema van figuur 7. 

Vanuit dat referentiekader aan hoofd- en subdomeinen 
zijn we diverse aspecten aan prentenboeken toe gaan 
kennen en dat heeft uiteindelijk geleid tot een selectie 
van meer dan honderd prentenboeken, toegespitst op 
mogelijke toepassingen in de klas. Aan u de proef op de 
som. 

. . ,. 
. ../..:q . 

in een interventie-onderzoek ging ik na of er van w'n .,.p 

aanpak ook een cognitief effect uit ging op de lees- en 
rekenvaardig'heid of de woordenschat. Tien scholen 
hebben een jaar lang enige onderwijstijd besteed aan het 
werken met prentenboeken bij zowel het reken- als lees- 
programma in groep 3 en hun resultaten zijn aan het be- 
gin, tussentijds en aan het eind van het jaar vergeleken 
met die van tien scholen die alleen maar het normale 
programma deden. De experimenteerscholen hadden 
daarbij de beschikking over de prentenboeken van het 
invoeringsprogramma, het pmgramma zelf en een op de 
leesmethode afgestemd prentenboekenaanbod. Met 
name wil& ik weten of het onderwijs sociaal bepaalde 
verschillen in het gebmik van prentenboeken zou kun- 
nen compenseren en of er een gunstig effect op de ge- 
noemde domeinen van uit zou gaan. Daarom werden er 
vooral OVG-scholen voor het experiment geselecteerd. 
Ik beperk me hier nu tot de resultaten zoals ze in de fi- 
guur 8 te zien zijn. 

Er blijken significante verschillen op te treden in de 
voomitgang bij het taalvrij IQ, bij bet totaal IQ, bij clas- 
sificeren, bij de L(ees)E(~arings)S(chaal), bij rekenen, 
bij woordenschat en bij begrijpend lezen. Bij de drie 
laatste toetsen gaat het overigens enkel om de scores op 
de eindtoets in juni, omdat eenzelfde toets voor eerdere 
afname niet beschikbaar was; en bij technisch lezen is er 
geen verschilscore, omdat de twee verschillende toetsen 
dat niet toelaten. 
Relevant voor deze conferentie ziin uiteraard de sienifi- ., 
cante effecten h ~ j  de rekenonderdelen in de diverse toet- 
sen, het feit dnt de 1.90 en 1.25 leerlingen de meeste 
leerwinst behaalden in het experiment en dat er een ze- 
kere transfer van het werken met prentenboeken is uit- 

elvaren tijdsverloop 

dagritme, regelmaat en 
patroon 

figuur 7: thema's en subthema's rekenen in diverse methoden voor de onderbouw 

tljdsindellng 

5 lnterventieprogramma 

plaats en richting 

vemoudingen en relatieve 
posities 

Maarmisschien vindt u het daar nog te vroeg voor, moet 
uw vertrouwen m het prentenboek e r s t  nog wat groeien 
en wilt u er pas mee in zee gaan op basis van bewezen 
daadwerkelijke effecten van het werken met prenten- 
boeken. Ook dan kan iku op uw wenken bedienen, want 

herkennen en beschrijven 
van vormen 

bouwen en construeren 

gegaan. Allochtone leerlingen die zwak zijn in Neder- 
landse taal bleken duidelijk baat te hebben bij taalrijke 
contexten. Dat bewijst ook het gelijk van C. van Calcar 
die jaren geleden schreef dat rekenen taal is bij jonge 
kinderen. 
Kennelijk gaan prentenboeken over reizen naar Panama 
als die van kleine Beer en kleine Tijger niet ten koste 
van het rendement van het ondenvijs en hoeft u van het 

sorteren en ordenen 

indirect vergelijken 

ontwlkkelen van een maat 
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kennis getallen en telrlj 

tellen, vergelijken en structu- 
reren van hoeveelheden 
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... toetsen en verschilswres, uitgesplitst naar conditie 

werken met prentenboeken geen negatief effect te ver- graag wat meer over horen. Dat kan via het genoemde 
wachten als er ook voor het basisonderwijs schoolrap invoeringsprogramma en daarom stap ik daar nu op 
porten gaan komen. Maar misschien wilt u, voordat u over. Ik slnit dambij aan op de vier zo jnist genoemde 
met wiskundige prentenboeken gaat werken, daar eerst domeinen. 
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6 Van tijdsbeleving naar tijdsbesef 

Besef van tijd wortelt in de tijdsbeleving die, wanneer 
het lange wachten veel geduld vraagt, als vanzelf de 
vraag oproept hoe lang het nog duurt en vervolgens ook 
het verlangen om zelf met een externe maat als de klok 
om te kunnen gaan. Met de term tijdsbeleving is meteen 
de subjectieve of psychologische kant van de tijdsge- 
waarwording gegeven zoals met de term tijdsbesef ook 
de objectieve of fysische kant ervan. Het laatste vergt 
kennis van het systeem van afspraken voor de tijdme- 
ting en het instrumentarium waarmee dat gebeurt. 

Op de schaal van intu~tieve tijdsbeleving naar objectie- 
ve tijdmeting passen allereerst prentenboeken die het 
ervaren van tijdsverloop aan de orde stellen met wach- 
ten, geduld en ongeduld als sleutelwoorden; vervolgens 
prentenboeken die structuur en regelmaat laten ontdek- 
ken in dagindeling, schoolse regelmaat of namen van 
dagdelen die steeds terugkeren; en ten slotte prenten- 
boeken die ingaan op het gebruik van tijdseenheden zo- 
als de dagen van de week of de maanden van het jaar 
met objectief te meten tijdseenheden als de indeling van 
een dag in uren of een uur in kwartieren, minuten en se- 
conden. (Kinder)literatuur en prentenboeken kunnen 
juist in hun spel met beleefde tijd, objectieve tijd en ver- 
haalde tijd een belangrijke bijdrage leveren aan zowel 
tijdsbeleving als tijdsbesef. Met het principe van de 
tijdsverdichting kunnen er bij het vertellen immers 
sprongen in de tijd plaatsvinden en het zijn juist die lege 
of witte plekken in het verhaal die een actief beroep 
doen op de lezer of luisteraar. Aldus kunnen episodi- 
sche contexten het ontstaan van temporeel besef be- 
spoedigen. 
Die verdichting vindt voor jonge kinderen doorgaans 
plaats in chronologisch, lineair vertelde verbalen. Maar 
er zijn ook prentenboeken waarin het verhaalverloop 
precies tegengesteld is aan dat van de geschiedenis, zo- 
als 'Dit is het huis waar Keesje woont'. Of prentenboe- 
ken waarin het meten van de tijd zelf de clou van het 
verhaal vormt zoals in 'De Stopwatch' van Lloyd en 
Dale of in 'Clocks and More Clocks' van P. Hutchins. 
Die drie typen zien we terug in de volgende voorbeel- 
den. 

'Het vcrvelende lieveheersbeestje' van Carle daagt als 
ovemoedige ruziezoeker iedereen uit mct dc woorden: 
'Wil jij met me vechten?', maar als het dan menens 
dreigt te worden, gaat het op de loop met bet smoesje: 
'Je bent niet groot genoeg'. Zo roept het lieveheers- 
beestje: 'Wil je met mij vechten?' tegen een wesp, tegen 
een vliegend hert, tegen een bidsprikhaan, tegen een 
spreeuw, tegen een kreeft, tegen een stinkdier, tegen een 
boa constrictor, tegen een hyena, tegen een gorilla, te- 
gen een neushoorn, tegen een olifant en tegen de diverse 

vinnen van een walvis. Aangekomen bij de staart van 
dat laatste beest wordt het lieveheersbeestje het land op- 
gezwiept en dat brengt hem definitief tot inkeer. 
Net als 'Rupsje Nooitgenoeg' is 'Het vervelende lieve- 
heersbeestje' een prachtig voorbeeld van een prenten- 
boek dat het realistisch principe van verwevenheid van 
verschillende leerstofgebieden ondersteunt en versterkt. 
De avonturen van het lieveheersbeestje beslaan precies 
het verloop van een daghelft; van zes uur ' s  morgens tot 
zes uur 's avonds? van zonsopkomst tot zonsondergang. 
Binnen dat tijdsbestek daagt het diertje precies twaalf 
dieren uit, elk heel uur 66n. Bovenaan de bladzijden 
geeft telkens een klok de tijd aan die verstrijkt, tenvijl 
iedere volgende tegenstander van het lieveheersbeestje 
ook groter en sterker wordt dan de vorige. Dat versterkt 
het besef dat ook de hoeveelheid tijd systematisch toe- 
neemt. Zo zijn subjectieve tijdsbeleving en objectieve 
tijdmeting met elkaar vervlochten en zo slaat het boek 
een brug tussen realistische tijdsbeleving en abstract be- 
sef van kloktijd. Daarbij volgt de vertelling qua vorm 
het model van de klok, want voor het lieveheersbeestje 
zijn begin- en eindpunt hetzelfde. En dat komt ook weer 
overeen met het cyclische karakter van de dag en met 
bet circulaire karakter van de klok waarvan de wijzers 
na een volledige omloop weer op dezelfde plaats staan. 
Maar al lijkt alles hetzelfde te zijn gebleven, intussen is 
het lieveheersbeestje we1 ouder en wijzer geworden. 
Dat laatste is iets om eens over na te praten. 

jaargang 16 nummerZ3 



'Dit is het huis waar Keesje woont' van Heilbroner en 
Aliki vertelt als stapelverhaal de gebeurtenissen in een 
andere volgorde dan waarin de gebeurtenissen logi- 
scherwijs plaatsvonden. Het einde van de oorzaak-ge 
volg reeks vonnt het begin van de verlelling en daar- 
door gaan we, naarmate we verder komen in het ver- 
haal, steeds verder terug in de tijd. Dat plaatst kinderen 
voor een temporele puzzel, want het roept de spanning 
op tussen het chronologisch verwachtingspatroon en het 
vertellen in omgekeerde volgorde. Het gaat dus aller- 
eerst om de vertelvolgorde in het huis waar Keesje 
woont waar iedereen mstig zijn gangetje gaat, totdat de 
jongen die de hond uitlaat de emmer water op zijn kop 
h j g t  van de glazenwasser die de zwabber op z'n kop 
krijgt van de schoonmaakster die van de vluchtende 
poes schrikt, waarover het dienstmeisje struikelt op weg 
naar de salon waar haar mevrouw een lekkage ontdekte 
omdat Kees zijn zeil- en stoomhoot al te woest op en 
neer liet varen in een overvol bad. En vervolgens om als 
in een 'whodunit' de dader op te sporen die in het over- 
volle bad van de Prins geen kwaad weet (fig.9). 

Stopwatches kunnen de tijd dat iets duurt bevriezen en 
meetbaar maken. In 'De stopwatch' van Lloyd &Dale 
is Peter sinds het moment dat hij van zijn oma een stop- 
watch kreeg, voortdurend de tijd aan het opnemen. Zo 
eet hij in twee minuten en zes seconden, neemt hij een 
bad in 6Bn minuut en 43 seconden en duurt een vecht- 
partij met zijn zus op de klok af zeven minuten. Intro- 
ductie van hoek en een paar stopwatches kan meten in 
elke Mas tot een rage maken en zo dit prentenboek tot 
een practicum. 

figuur 10 

In 'Clocks and More Clocks' van P. Hutchins vraagt 
mijnheer Higgens zich af of de klok die hij op zolder 

vindt, nog steeds de juiste tijd aangeeft. Ter controle 
koopt hij een andere klok en geeft die een plaats in de 
slaapkamer. Als het daar drie uur is, blijkt het boven Mn 
minuut over drie. Mijnheer Higgens koopt nog een klok 
en geeft die een plaats in de keuken. Bij zijn tweede ron- 
de langs nu drie klokken, geven die opnieuw een andere 
tijd aan. Mijnheer Higgens koopt er nog een vierde klok 
bij en plaatst die in de ha1 (fig.10). 
Hij begint nu aan z'n derde ronde en hij moet tot z'n 
verbijstering vaststellen dat alle klokken nog steeds een 
andere tijd aangeven. Dat is zo op zolder (fig.ll), in de 
keuken en in de slaapkamer. 

figuur 11 

Mijnheer Higgens gaat met z'n probleem naar de klok- 
kenmaker en legt hem uit dat als z'n klok in de ha1 20 
minuten na vier aanwijst, de klok op zolder 23 minuten 
na vier aaneeeft. de klok in de keuken 25 minuten na - .  
vier en de klok in de slaapkamer 26 minuten na vier. De 
klokkenmaker gaat dan met z'n client mee om zich per- 
soonlijk van dlens probleem op de hoogte te stellen. Het 
is de moeite waard om eerst te inventariseren hoe de 
kinderen dat probleem zouden aanpakken. 
Bij het stellen van zijn diagnose maakt de klokkenma- 
ker gebmik van een objectief Instrument dat voor de 
ontvlechting van mimte en tijd zorgt. Ik formuleer het 
met opzet zo abstract om de spanning er nog in te hou- 
den, maar in figuur 11 hier ziet u de klokkenmaker aan 
het werk: elke klok blijkt de juiste tijd aan te wijzen en 
mijnheer Higgens raakt zo enthousiast over het gebmik 
van dat zakhorloge dat hij er meteen zelf een aanschaft. 

7 Ruimtelijke en meetkundige 
orientatie 

In de orientatie op mimte en meetkunde ligt de over- 
gang van meer concreet naar meer abstract opnienw op- 
gesloten in de volgorde van de subthema's: plaats en 
richting, verhoudingen en relatieve posities, vormen 
herkennen en besclnijven en ten slotte construeren en 
bouwen. Bij het eerste subthema vonnt het lichaam de 
centrale maat voor omgevingsverkenning met vragen 
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als welke plaatsen kunnen we in de ruimte innemen, 
welke gezichtspunten horen daarbij en wat zijn daarbij 
onze orientatiepunten? Vele prentenboeken weten hier 
via imaginaire ruimtes de ruimtelijke beleving van kin- 
deren op te roepen. In 'Boven en beneden' van A. Lobel 
stelt Uil zich de vraag hoe je tegelijk boven, in de slaap- 
kamer, &n beneden, in de woonkamer, kunt zijn? Uil 
probeert door heel hard de trap tussen boven en beneden 
op en afte rennen, op twee plaatsen tegelijk te zijn. Als 
hij uitgeput precies op de middelste tree van de trap gaat 
zitten, zit hij nog steeds met de vraag of het daar balver- 
wege op de trap nu boven of beneden is. Zelfs vraagt hij 
zich af of hij met zijn bovenkant misschien boven en 
IT .?t zijn benedenkant misschien beneden is? Door het 
perhaal toe te laten passen op andere grenssituaties die 
tot schizofreen gedrag kunnen leiden, kunnen er ook 
huisregels bij betrokken worden zoals dieop school gel- 
den om de orde van buiten niet met de orde van binnen 
te laten samenvallen. Het prentenboek over Uils experi- 
ment biedt dus een practicumdat zelfs de orde op school 
een handje kan helpen. 
Bij het tweede subthema gaat het om derelatie tussen de 
waameming en de positie in de mimte en vervolgens 
om de betekenis van onze standpunten voor hoe we de 
dingen zien. Hier wordt voor de representatie van een 
specifiek standpunt vaak van contrast gebruik gemaakt. 
A. Lobel doet dat perfect in het verhaal over de wande- 
ling van kleine en grote muis, waarbij de eerste steeds 
laag bij de grond van alles ziet en de ander alles op grote 
hoogte. Die conversatie vanuit heel verschillende ge- 
zichtspunten vormt hier de les van het prentenboek als 
practicum. 
Bij het derde subthema draait het om de herkenning van 
een aantal geometrische basisvormen. De vorm en niet 
de inhoud staat primair en dat beperkt het aantal verha- 
lende prentenboeken over dit subthema In het voelboek 
'Wat is dat' van Jensen & Hailer, in eerste instantie b e  
doeld voor blinde en slechtziende kinderen, worden op 
tastbare wijze begrippen aangeboden als klein, groot, 
breed, cirkel, vierkant, stip, streep, ruig, glad en korre- 
lig. In het verhaal gaat Kleine Ruig samen met Kleine 
Stippel en Kleine Streep op zoek naar Kleine Korrel die 
zichachter Kleine Gladverstopt heeft. Als ze hem in het 
vierkant gevonden hebben, gaan ze op weg naar de drie- 
hoek waar Grote Korrel voor ieder wat lekkers heefi. 
Een onalledaags practicum als er geblinddoekt tas- 
tenderwijs een idee gevormd wordt van de verhaalper- 
sonages. 
Bij bet vierde subthema stelt het bouwen en construeren 
vanuit meetkundige inzichten het besef aan de orde dat 
bouwen het structureren en vormgeven van demimte is. 
Dat toepassingsgericht bewustzijn kan weer met tal van 
verhalende prentenboeken gevoed worden. Daarbij gaat 
het bij de meeste prentenboeken om het besef dat er met 
de mimte ook een sociale dimensie in het geding is, om- 
dat de ander er immers ook gebmik van wil maken. Dat 
sociale aspect komt doorgaans indirect aan de orde. Zo 

doet 'De Mol Graafgraag' van Murschetz, lange tijd 
cartoonist bij 'Die Zeit', een onweerstaanbaar beroep 
op de empathie van de toeschouwers. De weerloze, klei- 
ne, blinde mol wordt door bruut geweld uit zijn temto- 
rium verjaagd, wanneer landmeters en graafmachiies 
de wei bouwrijp komen maken waaronder hij huist. 
Bijna gespietst door de landmeterstok (fig.12) en bijna 
opgeschept door een graafmachine wordt de mol, als hij 
vervolgens de snelweg over moet steken, nag maar net 
niet overreden. Uiteindelijk komt de mol terecht in een 
nog 'ongerepte' wei, maar de kijker realiseert zich dat 
het er meestal minder barmbartig aan toegaat en dat er 
aan het bouwen en vormgeven van de ruimte ook nade- 
len en onrechtvaardigheden verbonden zijn. 

8 Ordenen, meten en vergelijken 

Bij bet volgende onderdeel gaat het om drie subthema's: 
sorteren en ordenen, indirect vergelijken en het ontwik- 
kelen van een maat. Sorteren en ordenen gelden iq het 
realistisch reken-wiskundeonderwijs als basishandelin- 
gen waaruit haast als vanzelf de telhandelingen voort- 
vloeien die de grondslag vormen van het getalbegrip. 
Bij het sorteren gaat het om de ontwikkeling van het be- 
sef van aantal en grootte zoals zich dat min of meer 
spontaan vormt bij bet aanleggen van verzamelingen; 
bij ordenen om het volgordebegrip en daarvoor bestaat 
binnen het prentenboek als specifiek subgeme het sta- 
pelverhaal. 
Wat het indirect vergelijken betreft, gaat het om het 
trekken van vergelijkingen die functioneel zijn voor het 
volgorde-idee als basis voor het getalbegrip en voor het 
meetkundig inzicht om de maat van de dingen te kunnen 
bepalen. 
Wat het ontwikkelen van een maat betreft, gaat het om 
contexten die kinderen een samengestelde maat aanrei- 
ken die vaker afgepast kan worden, zoals lichaamsma- 
ten. 

Bij het sorteren en het aanleggen van specifieke verza- 
melingen blijft het soms niet zonder hilarische en aan- 
stekelijke momenten. Een subliem voorbeeld is bet ver- 
haal 'Tranenthee' van Lobel waar Uil een potje tranen- 
thee wil zetten en daarom heel gericht aan heel 
verdrietige dingen gaat denken: stoelen met kapotte po- 
ten, liedjes die niemand kan zingen, lepels achter het 
fornuis, boeken met uitgescheurde bladzijden, een 
zonsondergang zonder publiek, puree die niemand meer 
wil eten of potloodjes die te klein zijn om vast te hou- 
den. Zo komt Uil a1 gauw aan zijn uekken, dat wil zeg- 
gen de most  van een pot vol tranenthee die zoals altijd 
weer overheerlijk smaakt. Dat is hier het practicum. 
Het stapel- of kettingverhaal heeft als centraal kenmerk 
dat een opeenvolgende reeks personages, handelingen 
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en eebeurtenissen culmineert in een climax. Vandaar .. 
ook de naam stapelverhaal: verhaalelementen worden 
op elkaar gestapeld tot de boel topzwaar wordt, de born 
barst en het keerpunt 1s bereikt, waarop de verzameling 
omver valt, lneen zakt of uit elkaar spat. Het subgenre 
leent zich uitstekend om er rekentoneelstukjes mee te 
doen, zoals J. van den Brink dat voorstelde. Soms wor- 
den stapelverhalen ook als een ceremonieel of zelfs als 
een toneelstukje voorgesteld. 

. I 

kusje wordt gemaakt, sommigen zich wat al te n'adruk- 
kelijk over het kusje ontfermen (fig.12). Dat roept on- 
rust bij Kleine Beer en bij Kip op en de laatste vraagt: 
'Wat moet dat, a1 die kusjes?' Meneertje Das geeft als 
verklaring dat hij Kleine Beer een kusje moet geven en 
dan vraagt Kip boos wie het kusje nu heeft (fig.13). 

I I 

figuur 13 

De bruiloft van meneertje en juffertje Das kan niet nit- 
blijven en dat feest leidt weer tot een f h i e  natuurlijke 
soneeroefening: de lijst van gasten waannee tegelijk 
alle figuren uit het verhaal nog eens de revue passeren 
(fig.14). 

figuur 14 

'Het verhaal van Kipje Snip' van Ormerod is de ver- 
beelding van een toneeluitvoering waarbij het publiek 
toekijkt naar de kindervoorstelling van het gelijknamige 
verhaal dat onschuldig begint met een eikel die in het 
bos op het hoofd van Kipje Snip valt. Die denkt dat de 
hemel omlaag valt en die ontdekking van de hemel IS zo 
lets groots dat ze tegen Hennle Pennie die het bos in wil 
gaan, zegt dat ze het eerst aan de koning moeten gaan 
vertellen. Volgens het zwaankleefaan principe sluit zich 
dan Daan Haan aan die door Hennie Pennie wordt over- 
gehaald om mee te gaan en zo vervolgens Eendje Leen- 
tje, Sjaak Draak, Ansje Gansje, Koert Woerd en Jeroen 
Kalkoen. De oorspronkel~jke waarschuwing van Kipje 
Snip wordt intussen door de volgenden steeds in uitge- 
breidere vorm herhaald. Dat doen ze zo ook tegenover 
de valse vos die samen met het smakelijke, onnozele ze- 
vental op weg gaat n afloop laat zich 
raden. 

Een fraai voorbeeld hoe indirect vergelljken een Kai'n- 
Abel-conflict in de kiem weet te smoren biedt 'Veel 
groter dan Martin' van S. Kellogg. Zover had het im- 
mers makkelijk kunnen komen wanneer Martin flagrant 
msbruik was blijven maken van zijn voorsprong als 
eerstgeborene en Henkie er niet in was geslaagd om 
hem bijtijds op zijn nummer te zetten: Martin geeft 
zichzelf het grootste stuk van de taart en Henhe slechts 
de krnimels (fig.15) en gunt zichzelf de rol van opper- 
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rol van opperhoofd, tenuijl hij Henkie aan een totem- 
paal laat vastbinden (fig.16). 

figuur 15 

Maar het verschil in groei tussen Martin en Henkie 
wordt er niet kleiner op. Dus moet hij we1 een list ver- 
zinnen en dat belooft een pracht van een apotheose 

Dat kan Henkie niet over zijn kant laten gaan. Hij begint 
met zich uit te rekken, g a t  zich met water begieten en 
eet op aanraden van zijn grootvader appels tot hij er 
groen en gee1 van ziet. 

figuur 18 

figuur 16 

Intussen meet hij rich steeds op om te zien of er rich a1 
een ommekeer aftekent (fig.17). 

figuur 17 

Het verhaal 'Koekjes' van A. Lobel vergt het wiskundig 
inzicht dat door de maag gaat, want die maag moeten 
Kikker en Pad zien te sparen door niet alle koekjes uch- 
ter elkaar op te eten. Maar dat meetkundige practicnm 
van letterlijk 'maat houden' valt lang niet mee, want de 
koekjes die Pad heeft gebakken zijn zo zalig dat het laat- 
ste koekje steeds weer het voorlaatste koekje wordt 
(fig.19). 

figuur 19 

Daarom bedenken ze maatregelen om wilskrachtig te 
worden zoals de koekjes in een doos doen, met vervol- 
gens een extra touw er omheen en ten slotte die doos 
weg te zetten op een hoge kast (fig.20). Maar steeds he- 
denken ze even later dat je zo'n doos ook weer open 
kunt maken, zo'n touw door kunt knippen en de doos 



van de kast kunt halen. Ten slotte maakt Kikker aan al De nachtegaal stelt de onmogelijke eis om de maat van 
het gedelibereer een einde door kordaat de koekjes aan zijn lied te nemen, maar dan weet de spanrups door een 
de vogels te voeren. Voor Pad kan hij echter met z'n list te ontsnappen en kan de nachtegaal zich mateloos 
wilskracht het dak op: hij gaat dan ook naar huis om ergeren. 
daar een grote tam te bakken. 

'Crictor' van T. Ungerer speelt in een tiid waarin Frank- 

figuur 20 

Zo'n context kan een aanleiding zijn om een paar kinde- 
ren voor het front van de klas net te laten doen of ze de 
stadia van het leeg eten beleven: eerst beginnen met de 
volle trommel, dan na een paar koekjes met de bijna 
volle trommel, daarna met de half lege trommel, vervol- 
gens met de trommel waarvan enkel de bodem nog met 
koekjes bedekt is en ten slotte het moment van het tne, 
allerlaatste koekje. Via dat 'doen alsof kunnen wisse- 
lende oppervlaktes verkend worden en als het inderdaad 
bij 'doen alsof, blijft kunnen de spelers aangeven hoe 
alle koekjes en de taart van Pad eerlijkmet alle kinderen 
gedeeld kunnen worden. Het prentenboek als het practi- 
cum en het loon van het uitgesteld verlangen. 

In 'Stukje bij beetje' van Lionni is het opnieuw de wis- 
kunde die door de maag gaat, die de motor is~achter het 
verhaal, maar deze keer is het juist preventie die tot in- 
ventiviteit leidt. Een spanrups die op het punt staat om 
opgepeuzeld te worden door een spreeuw, slaagt er na- 
melijk in om de vogel van zijn nut als maatnemer te 
overtuigen. Voor elke keer dat hij z'n lijfje strekt, rekent 
hij een centimeter. Zo meet hij de staart van de spreeuw: 
tien centimeter en daarna de hals van de flamingo, de 
snavel van de toekan, de poten van de reiger en het hele 
lijf van de kolibrie. Steeds wordt het afpassen van een 
natuurlijke maat vergeleken met een onnatuurlijke stan- 
daardmaat, want als de spanrups zijn lijfje strekt is dat 
een centimeter en tien keer strekken is tien centimeter. 

rijk nog volop kolok&n bezat (fig.21): 

figuur 21 

Hoofdpersoon is mewouw Louise Bodot. Op zekere 
morgen brengt de postbode haar een eigenaardige, 0- 
vormige doos. Er zit een slang in. Cadeautje van haar 
zoon die in Afrika reptielen bestudeert. Het blijkt een 
boa-constrictor, of familiair crictor. Ze koestert het r e p  
tiel en voert het flessen melk (fig.22). 

Mevrouw Bodot breit een lange, wollen tmi voor in de 
winter en koopt een bed op zijn lengtemaat (fig.23). 
Crictor moet ook mee naar school en leren tellen tot 
acht. Bij het laatste gee* hij uitvoering aau de getallen 
waarvoor de kinderen hun beide handen als ezelsbmg- 
getjes gebmiken. Crictor beeft al die ezelsbmggetjes 
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niet nodig en kan zich in een oogwenk in het getal om- Op de laatste prent zien we mevrouw Bodot, oud en 
vormen dat geleerd moet worden. stram, moeizaam aan de wandel met Crictor achter haar 
Ook in het spel met de kinderen komt zijn kameleon- aan (fig.24). En hij leefde nog lang en gelukkig. 
tisch talent feilloos tot z'n recht: hij fungeert als glij- Het verhaal van Crictor illustreert hoe een trefzeker ge- 
baan, als springtouw, als platte knoop of als ladder als kozen dier als hoofdpersoon in staat stelt tot vele meta- 
er een vlieger uit de bedrading gehaald moet wordeu. morfoses en tot vele natuurlijke contexten. Maar hoe 

I 

figuur 23 . 

Ook op andere momenten heeft hij een pasklaar ant- 
woord, bijvoorbeeld wanneer er een inbreker gekneveld kan de boa-constrictor eigenlijk zoveel verschillende 
moet worden of een standbeeld te zijner ere wordt opge- gestaltes aan nemen. Is dat alleen maar de verdienste 
richt. Bij zo'n plooibaar bestaan kan her niet uitblijven van zijn eigen wendbaarheid of ook die van de car- 
of een park wordt aan hem gewijd. toonist en diens satirische talent tot reduceren en uitver- 

i 
groten? Kan een proef op de som met de 'meetlat' mis- 
schien voor een antwoord zorgen? 

figuur 24 

9 Tellen en getalbegrip 

Bij het volgende thema gaat het om de volgende subthe- 
ma's: kennis van de getallen en de telrij; tellen, verge- 
lijken en structureren van hoeveelheden. Beide soorten 
activiteiten zijn in het algemeen net als telboeken veel 
bekender dan de vorige leerstofdomeinen en de reken- 
prentenboeken die daarhij aan de orde kwamen. 
Misschien vindt het beeld dat rekenen, in de vorm van 
8 x 7 = 56, een volstrekt, neutrale waardevrije activiteit 



is. we1 een bevestining in de vele reken~rentenboeken " "  
die puur uit kale telactiviteiten bestaan. Dat is in pren- 
tenboeken over filevonning in een flat, over een ver- 
dwaald kusje of over de troost van isanenthee met hun 
wiskundige waardenorientatie heel anders. Er gaapt dus 
een kloof NSSen het kale tellen en de brede realistische 
orientatie. 
Zulke verschillen kunnen tot gevolg hebben dat ouders 
die niet op de hoogte zijn van het moderne reken-wis- 
kundeonderwijs, vooral kale telboeken in hu~s  zullen 
halen en geen wiskundig georienteerde prentenboeken. 
Kaal in interactle tussen de figuren in het boek, in res- 
ponsiviteit, m hk op stuk, in variatie in beleving en in 
verbeelde actie. Kaal ook omdat het uitsluitend boeken 
van rekenmeesters zijn en niet ook van levensmeesters 
die de rekenles uit weten te laten groeien tot een les voor 
bet leven. Juist vanwege die meerwaarde loont het ook 
de moeite om eens een ouderavond te wijden aan zulke 
veelzijdig wiskundig georienteerde prentenboeken. Op- 
tellen of aftrekken kan er ook als taalhandeling heel ef- 
fectief in blijken te zijn. Dat geldt voor het tellen als ba- 
sisvaardigheid (zle deel2 van de 'Proeve van een natio- 
naal programma') voor heel het continuiim van wwel 
akoestisch, resultatief, verkort als shuctnrerend tellen. 

Een klassieke manier om met bardop akoestisch tellen 
resultaat te boeken is het schaapjes tellen als je niet in 
slaap kunt komen. De dreun van hardop schaapjes tellen 
wordt immers al gauw zo slaperig dat iedereen binnen 
de kortste keren onder zell raakt. Kortom, een prachcum 
dat z'n gebmikswaarde al lang bewezen heeft. 
Het prentenboek 'Het schaap zonder slaap' van S. Kita- 
mura vormt een verrassende variatie op dat thema. Al- 
lereerst omdat het schaap dat de slaap niet kan vatten 
een wandeling gaat maken. Onderweg komt het allerlei 
dieren tegen, steeds bbn meer dan de vonge keer: van 
&n vlinder, twee lieveheersbeestjes, drle u~len, vier 
vleennnizen naar onder meer acht vuurvliegjes en ten 
slotte we1 hvintig sterren en nag steeds laat de slaap op 
zich wachten. Dan pas gaat het schaap naar bed om daar 
schaapjes te gaan tellen. In haar geval worden dat haar 
vader en moeder, haar zus& en broertjes en ten slotte 
haar ooms en tantes. Dit prentenboek leert dat je op je 
fam~lie kunt rekenen, want binnen de kortste keren laten 
22 'ZZZ's' boven haar bed zien dat het sghaap alle 
voorgangers de kroon spant als bet gaat om de meest 
slaapvenvekkende diersoort. Zo levert dit prentenboek 
het empiriscbe bewijs voor de aloude opvoederswijs- 
heid om bij slapeloosheid schaapjes te gaan tellen. 

'De boodschappenmand' van 3. Burningham heeft als 
practlcum een heel andere levensles in petto: het leert 
dat enig verlies op de koop toenemen erger kan helpen 
voorkomen. Bij deze les van Burningham als levens- 
meester wordt de rekenmeester niet vergeten, want als 
vanzelf vindt er splitsing van verschillende hoeveelhe- 
den in delen plaats. 

figuur 25 . . .... ...,~ ,.? 

Het begint met een beer. Die eist alle eieren op, of an- 
de rs... Even later houdt een aap hem staande: de bana- 
nen, anders zwaait er wat. Na de aap volgen nog een 
kangoeroe, een geif een varken en een olifant (fig.25). 
Maar Willie weet ze steeds door iets van zijn bood- 
schappen te offeren, om de tuin te leiden. 

I I 

Willie moet van zijn moeder zes eieren halen, vijf bana- 
nen, vier appels, drie sinaasappels, twee donuts en een 
zakje chips voor zichzelf. Met een volle boodschappen- . . 
mand op weg naar huis, stuit hij vervolgens op evenveel 
dieren als hij soorten boodschappen heeft en stuk voor 
stuk hebben ze het op een daarvan gemunt. 

I I 

figuur 26 
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'De hoodschappenmand' geeft aan het aftrekken een af- 
fecueve lading mee door het een offer te laten z~jn voor 
een hoger dcel. Zes keer weet Wllhe elk heest dat hem 
af wil persen, uit te dagen om iets te doen waardoor het 
vervolgens prompt wordt u~tgeschakeld. Daarblj maakt 
hlj een uitgeluend gehru~k van de zwakheden van alle 
helagers en van de valku~len van de omgevmg. 
Dat maakt het lnteressant om te laten voorspellen hoe 
hlj ze er stuk voor stuk in laat sunken Hoe zou hij hij- 
voorheeld de ol~fant in weten te pakken (fig.26)? Dat al- 
les eeheurt in een vast vraae- en antwoord~atroon waar- - 

er aftrekken hier een pro- 
ving h' 

figuur 27 

'Hoe olifantjes leren tellen' van H. Heine laat op een 
verfrissend platvloerse wijze zien hoe de telvaardigheid 
van olifanten gelijke tred houdt met hun vermogen om 
drollen te leggen. Is dat er in het eerste levensjaar Btn 
per dag, in het tweede twee en zo verder tot vijftig in het 
vijftigste levensjaar, daama gaat het met de drollenpro- 
ductie weer geleidelijk aan hergafwaarts. En in het jaar 
dat de olifant opnieuw nog maar 66n drol afscheidt, staat 
het afscheid voor de deur. Maar intussen heeft het optel- 
len (fig.27) en aftrekken in dit olifantenhestaan een 
waar drollenfestijn in het leven geroepeh. 

1 0 De proef op de som van het 
prentenboek 

Het aard~ge van moole prentenhoeken 1s dat hun practi- 
cum zo voor zlch zelf spreekt. Het gaat er om de wls- 
kundige kern samen met landeren te ontdekken zonder 
a1 te veel d~dactische poespas er om heen. Er is ook niet 
vccl mccr nod~g dan ccn adcquatc manlcr van aanhic- 
den: aan de hele groep of aan een paar lunderen, afhan- 
kehjk van formaat, vorm en stql van het prentenhoek, 
een enkel woord ter lntroduct~e en een toepas~elijke af- 
sluiung vla klassegesprekje, dramatisenng en af en toe 
een u~tgehre~de verwerlung. 
Het beroep dat prentenhoeken doen op latente kennis, 
fantas~e, emotles en mag~sche helevlng moet immers 

niet a1 te veol rioorkruist worden, want kinderen zijn van 
verhaalvreemde snoeshanen meestal niet zo gediend, 
zoals het piepkleine telhoekje 'Een was Jan' van M. 
Sendak illustreert. 

figuur 28 

Wanneer Janmstig in een hoekje met een hoekje zit, ko- 
men er achtereenvolgens op tel en sprong tien dieren 
door het raam naar hinnen (fig.28). Jan is duidelijk ver- 
stoord en hij kan dat natuurlijk niet dulden. De vraag is 
alleen hoe hij deze overmacht zal pareren? Jan grijpt 
naardemacht van het getal, in dit geval de kunst van het 
terugtellen en die ingreep kondigt hij aan als was het een 
tovermiddel: 

En toen zel hlj stug 
'lk tel nu terug ' 

Tegen die magie is niemand bestand en iedereen ver- 
dwijnt in omgekeerde volgorde weer van het toneel 
waar Jan tot zijn grote genoegen weer alleen met een 
boekje in een hoekje achterhlijft (fig.29). Zo leert dit 
hoekje waarom je in Panama kinderen in een hcekje ook 
de rust moet gunnen om te kunnen rekenen op prenten- 
hoeken. 

hij had her alleen 
, best naar zilnrin! 

figuur 29 
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