
KLEUTERS.\\ ISKUNOE EN DE OPLEIDING VOOR LERAREN BASISONDERWIJS 

F Goffree en J .de uOOIJt:r-Qu11H 

Wat is theorie? Lerarenople1ders dènkcn daar meer dan eens over na. Professor Freudenthal 
eveneens. zelfs in de comexc van het kleuteronden111js ( Freudenthal. J 979), toen hij P. 
Langendijks ·schoolrijpheid' onder de loep nam en daarîn de aanduiding. theorie ontmoette. Hij 
'roeg zich af: 

' Theorit!, wat wordt daurmee g<'suRgerl'ad? Dac het echt ~t·aar ts? Oj clut her /11 di! praktijk 
heel anders 1s.1' 

Voor opleiders van leraren basi!>onderwijs heeft tJ1eorie een z.eer specifieke hetc!keni!>. omdat he! 
'leerstof kan zijn voor studenten. Je kunt hel opgeven ter he!>tudering, de studenten hebben iel!> 
om te blokken en het kan overhoord worden 
F.en voorheekJ van zo'n stukje theorie, dat lezers Làer mee vele andere kunnen aanvullen. 1!' het 
volgende: 

· A. J. J. De fr'óhe/sdwol: spelen als op1·oed111J?,sm1ddcl. 
Fnedr1d1 Fr8he/ ( 178] J R5:!J was de eerste die de speeldrang 1·un het jonge k111J 11aur 1rncJrde 
sdume, name/ij/.. als nnddel hij 11imek om een abjd1ge 1m1W1kkelint:, ft' bevorderen. }ft/ 

ontwierp ::ipz speelgaven en gaf daur uirvoerige richtlijnen 1•uor. · 

l>it citaat is ontleend aan Nijkamps ' Perspectieven van het kleuteronderwij::. deel L pag.4. Wie 
nu denkt dat uit leerboek voor aan~aaande kleuterleidsters in zijn geheel z.o ' theoretisch' i!-. 
opgebouwd, heeft het mis. OK-docenten weten dat natuurlijk beter. Voor de PA-docenten laten 
we nog een klein fragment uit deel 2 zien. Het gaat om de neerslag van een observatie: 

"In een kleuterklas stond een mandJt' mer gevonden 1•oorwerpjes, waarvan de inhoud i:en a 
rwee keer per week 11•erd opgehorj!.en. Voorwerpjes van de meesr uirel!n!opende aard 1rtire11 er 
daf!.elijks m te 1•inde11 Een geliefd spel wc1s om de 111houd vun her mundje Ie .wmeren. WJorul 
omdat elke dar. tCIS andas erin re vind<'!l was. Mee.Hal gebeurde dat volgem her 1 ri1enum 
van ht!t matenaul, waarvun de wJUrwerpen gemaakt 1Vare11: sums was het de kleur ~f de 
funclie in lu·t /l'ven wm de kleuterklas. Een fantasierijke jongen slaagde er telkens in 
combinww.1 w maken volgens :.elfver::<>nnen crirerw. Voor anderen lee/.. her dan alsof hij 
maar lukraak de dingen hij e'kaar gelegd lwd; bij navraag hleek dat hij wel degehj/.. 
V1'Stemawd1 h' werk wus gegaan. De ene keer hud hi/ alle:. 'wuar een heet;e geel uan ;:at' hiJ 
elkaar geleg,f.· de andere keer alles 1\'ut 'grmer is dan dit potloodje· en een volgend~· /..eer 
111/es wut :~urrg' was. l n het la.11ste gew1' lagen een knoop. een ha11g1·li>t en de sle111el een 
paperd1p en een balkje mer guren van een c·o11srrucfledoos hij elkaar. omdar :e allemaal 
'r,arig' waren." ( N ijkamp. 1971). 

Deze fantasierijke kleuter liet zien dat hij kon theoretiseren. en het resultaat wa~ een zekere 
o rdening in de verLarneling van gevonden voorwerpen. 
Zo kan men theorie ook opvatten Door te theoretiseren kun ji:: een bepaalde ordening 
aanbrengen. Ook in het opleiJingsprogramma! Dat is vooral voor studenten fijn. die weten dan 
waar ze mee hctig ÛJil. hot.! het een met het ander samenhangt en wat ze er van mee kunnen 
nemen. Nu moet je hiermee wel oppassen. Theorie als leerstof alleen. theorie als iets dat niets 
met Je praktijk heeft uit te staan, theorie als tentamenstof alleen, is nul!eloos. 
En. dat is algemeen bekend. juist voor de opleiding van onderwijsgevenden 1s heel wat 
theoretische kennis beschikhaar. Daaruit een goede keu!i te doen, i~ niet eenvoudig. M1~hit:n is 
het handig als we onder;;èheid maken tussen therJretm·he kenms en praktfrche kmnis Wr: komen 
bierop straks terug. als we w:it meer naar de kkuters en wiskunde hebben gekeken. 
f-erst laten wc een háend oh!->erv:itor van kinderen aan het woord. Het is John Holr. rn zijn 
1-lnekje · Ho~ c:hil<lren learn·. Hij vertelt üver 1ijn ervunngen met de SOMA-kubu:'. een pu:nel 





Plaats : klaslokaal 
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Activiteiten: voor de dagopening moeten de groepjes kerhngen Ltdl formeren tot c...-n 
hoefijzeropstelling. Wouter heeft het hierbij gemakkdijk.. want hij hoeft z.ijn stoel slecht-. om te 
draaien. Ten behoeve van het invullen van de presentielijst laat de juf de namen z.ingl!n. De 
leerlingen staan eerst voor hun stoel; wie zijn naam hoort zingen door juf. zingt een antwoord 
terug en gaat zitlen. Na deze begroeting z.egt Wouter LO maar dat hij 1egemwer juf Lit. 
Tijd : 8.55 uur 
Plaat:. : klaslokaal 
Activiteiten: nadac alk namen Lijn gezongen en men weet wie er vanmorgen wel en 111e1 ts. 
ontstaat er als vanz.elf t!l!n kringgè!iprek. Sommige leerlingen steken de vinger op en willen ieL'\ 
vertellen. Het gesprek gaat over het wiuen van een plafond. De leerlingen geven 'Je heun' aan 
elkaar door. Wouter krijgt de b1!urt van Patrick. Hij vertelt opgewekt dat ze thuis een z.itnü. 
hebben: ·oriJs met van die 1,orreltjes erin." Wouter geeft de beun dt1or aan Martijn. 
Verschillende onderwerpen kennen kort aan de orde. Wouter stoot af en toe zijn buurman een-., 
aan en is soms met Patrick lachend aan het proesten. Juf grijpt niet in; ze vr:.iagt soms alleen of 
de kinderen naar ell..aar willen luisteren. 
Tijd : 9.20 uur 
Plaats : klaslokaal 
Activiteiten: nu vraagt juf centraal aandacht: 'Mag ik ook even wat vragen? Wie kan me iet!> 
vertellen van het verhaal van güaeren?' Woute1 rdu t.idi een!> Jel<..ker uil. gaapt eve.11 en 1.egt ua11 
dat het verhaal over jonge eendjes ging. Met elkaar wordt het verhaal nog eens gereproduceerd. 
Ttjd : 9.35 uur 
Plaats : klaslokaal 
Activiteiten: juf vertelt over Wittewiek. een nieuw verhaaltje. 
lijd : 9.40 uur 
Plaats : klaslokaal 
A\:liviteiten: de kla:- zingt t!en door juf germprovi:.eerd lied bij dit \erhaal 

Wittewiek ga :-Japen 
z.i t md LO te gapen 





Ja ja. 
Smakelijk eten/ drinken t2x.) 
Ja ja. 

Tijd : \LOO uur 
Plaats : klaslokaal 
Activiteiten: juf klapt in de handen. 'Willen Jullie evi::n luisteren? Het is nu al elf uur, we gaan L~' 
naar huis. Waara<1n zullen we vanmorgen nog gaan werken?' Er wordt overlegd dat de kinderen 
nu z.elf werkjes kiezen (v'11ledig vrij) en <lat er vanmiddag aan de lammetjes en tekeningen wordt 
verder gewerkt. Wouter loopt meteen weer ron<l en pakt materiaal uit de kast. HiJ 0<1emt het 'ei:n 
ding om door te praten.' Hij speelt agentje met zijn 'microfoon'. loopt rond en kijkt soms even 
bij anderen in de bouwhoek. Dan gaat hij naar de leeshoek. pakt een boek, maar legt het al 
gauw weer neer. Als hij een oud tdefoonboek ontdekt. begint hij er aan te trekk~n met nog Twee 
andere kinderen. 0 jee. het valt uit elkaac Verhaûng is er op de gezichten van het drietal te 
lez.en. 
Tijd · 11.20 uur 
Plaats : klaslokaal 
Activiteiten: 'Allemaal de handen van bet werk. We gaan opruim~n. Elkaar helpen hoor'' 
Tijd : l 1.27 uur 
Plaats : klaslokaal 
Activiteiten: er is nog even tijd om gezellig bij elkaar op de grond te zitten. Nog gauw even twee 
liedjes: 
- een Engel.!. liedje: This is a house; 

- het crocusbolletje. 
Ook hierbij worden weer passende bewegingen gemaakt. Wl)uter i:-. erhij op z.ijn rug gaan liggen. 
Dit geeft hem oJijkbaar een prettig gevoel. 
Tijd : 11.30 uur 
Plaats : gang 
Activiteiten: iedereen mag zijn jas halen en zich aankleden. Wouter staat kalm te wachte11-
Tijd : 11.35 uur 
Plaats : schoolplein 
Activiteiten: twee aan twee gaal de klas naar buiten en Wouter i5 vlot uit ons gezicht verdwenen. 
Eet smakelijk! (Kolste. 1982). 

Tot wvcr de heschnjving van Wouters bekveni!>sen_ Heeft u een indruk gekregen van de 
vem:hillende l:>Îluaties. activiteiten. kerm )menten. .. .'~ 
Om eerlijk te zijn. en misschien te uw«r geruststelling, moet gezegd worden dat enkele lezer~ 
spontaan op het bovenstaande reageerde l met: ·ik zie er helemaal geen wiskunde in.' Onze vraag 
is: 'Wat ziet een kleuterleidster-OK-doceme erin?' We hebben zelf, vanuH dit standpunt. een 
antwoord proberen te geven. De volgende punten trokken onze aandacht en zouden we nader 
willen doordenken· 

spelen en werken; 
w.:ht op het programma; 
het gevoel van veili.gheid; 
laten praten: 
samen zijn en jezelf kunnen Lijn: 
verzorgen; 
imiteren en !eren: 
de emotionele context: 
hulp bjeden: 
agressief gedrag. 

Een wiskunde- en d1<lal.'.tiekleraar bekijkt zo'n kkuterschooldag vanull een ander per~pectid , 

Naar onze mening 1s dit aanleiding om de volgende punten nader uit te werken: 
nricntatie in de ruimte; 

- tellen: 





converseren aldu.s · 
D· 1.2.1.2.1.2. 
R: U.3. 
D: Nee 111el zo. Ik zei l.}.1.2.J.1_ 
R.· l ,2,3,4.5J1.7,8. 
D: 1.2.3,4.5.6. 7.8.9.10, l J,J 2.13.14.l 5, !fi./ 7, 18.19. 
Dan vraagt Rebecca aan moeder- War komt na 19? 
Ze wist dal er iets na kwam, maar was nog 111e1 eerder ::over gegaan 
M: 20. 
R: 21,12.23,24,25,26.17,28,29. Wat komt nu? 
M: 30. 
R: 31,32,33,34.35.36,37.38,39. 
En zo gaat ze verder, tot 5Y.... Na enige rtfd begint het tellen tJflllt'UW. Weer met vragen 11/s. 

war na 29? dan opeens. 
R: 40,50,60, 70.80. 90. tien tig." (Ginsburg. 1977). 

''Samantha (4;6) werd geconfronteerd met een groot aa111a/ snoepjes op w/èl. 

Ze kan al heef goed wllen. ;;elfs rot honderd. Maar toen .:e dt• snoepje•s wi/dt' tcl/e11, maaJ..rc 
ze aldoor fouten. De et1e /<.eer kreeg :e 23. zoen 24, en da11 1w!er n. Wut was nu goetf.? Ze 
had geen idee. Ze relde. door elk .\'llOC!l'Je (J(l// te wijzen. ::onder :e (J{jfl te rake11 . rr 
(Ginsburg, 1977). 

Jan van den Brink en vele anderen hebben soortgelijke observaties gedaan. Van den Brink vond 
er een eigen verklaring voor. De voorgaande ervaring met Marieke onder andere wees hem <le 
weg naar deze interpretatie: 

• Hel rellen van hoeveelheden 1.s niet het tellen vun VóOT11'<11pen, muur het tellen vun je 
beweging. Een leerling wijst de v.1onverpm aan <'Il telt het aantal keren dat hi; twnwijst -
ongeacht de voorwerpen. Dit verklaart waarom voorwerpen dubbel worden geteld of 11·orde11 
overgeslagen.· (Van den Brink, 19~ 1) 

Zo gaat bet: een observatie. een interpretatie. meer observatie~ en dezelfde inrerpretutie .... en er 
ontstaat een theorietje. 
De interpretatie in het geval van Marieki.: geeft aan hoe dit ~oon theorietjes al!> praktische kennt!> 
ten behoeve van de ontwikkeling van kleuters, kan worden ingezet. 
Het volgende voorbeeld, illustratief in die verband. mag hier niet ontbreken Het is van Guu)\ 
Kuijer. opgetekend in 'Het geminachte Kind' (pag.64): 

· 1 n een of cm der weekblad vroeg iemand :1ch af wc1arom kinderen ::o vaak een :c1·e11 !/{ dne 
kie:.en wanneer :.ij een getal onder de rien moeten raden. Toen ik nog ondern y:er wu.~. heh 
1k er mijn hoo/d ook al eem o\'er gebroken. Ik kreeg de mdruJ... 1w1ardoor wet'T 1/.:. 111t'f meer 
dal Peel kinderen ge1allen onderscheiden in aa11gename en ontumgenamc. tn 11.. ldt 't.11/1 er al 
,E;atfü ad1ter dm even gewllen aangenamer :ijn dan oneven getallen. 
Hel rijcje 2.4.6,H.IO ::egr lekkerder dan het rijrje 1.3 5.7,9. Het oneren f"!/Ue 11 moeil1jh:1 I<' 

rmrlwuden. /zet komt er mmder automatisch uit Ik weet niet prenes hot.• dat !.:11mt. 





vuor: 'De tweede, de derde." • 'Oh', :egt :.e hewo11dere11J en prohl!erl het nu ::elf. Wi1::e11d op 
de opeenvulgendc t0Nsn1 telt :e. 'De eerste, tie een de' kykt me rwijfelend aan reil dun hit 1/t 

derde tr>et.v verder met 'de twi>ede ' .... ' (Klep en Gilio.;sen. 1980}. 

·Carolien (.3: 7) ÁriJf!,l nu het eten een uppellje. Terwijl ik puddit1K t'et, schil 1/.. .vtukjt.> voor 
stukj<' de kwarten van haar appel. Ptr on?,eluk vergeel ik het vierde smk;e. Een u;d1e later. 
Carolien heefc haar pudding oo/.. al op. ontdek 1k hec laatste stukje. Carolien. blij verrl/11, 
::egt. 'Ik heb er ui :o veel gehad', en steekt drie 1•ingers op. 'E11 als je deze dadelijk op hel>('', 
vraag 1k. Ze sree/..c vier 1•i11gers op. tv/oer je dwm er mei bij?' 'Nee.· 'En 1e 1v1/n-ingl'r.~· 
· Nee. die krijg ik nou van juu. muar die fu>h ik nog niet gehad.· 'Hoeveel çcukies hel> ;e 1111 

gehad.?', ~·raag ik. 'Vijf: adu, tten. vtJ./'. telr Carolien. (Klèp en Gtli~en, 1980). 

En tenslotte een OK-docente: 
· In de poppenhoek zat een kind. een nieuwelingefje. aan het tufel11e. ~ Mr haar .mmden t'l' l1 

bordje en kopje. Op de tafel sconden nog drie bordjes en kopjes. Poppenmoeder ww' dm/.. in 
de weer mer de kachel waarnp drie pan11e~;es scnnden. Ze nam een punnerje en vroe~ a<lll 

haur gast': 'Wil je thee?' Haar gast kl11kte. Moeder ~ing met haur panneu·e hoven de vier 
bekers in het volge11de ritme: hup-hup-hup .. .liup. Zo ging liet me1 aardappelen. vlei.'s. 
appelmoes, pap. suiker. mdk. weer soep • .,.."eer thee,". Telkens nam =e t:en pan en =wierde t>r 

meé over de tafel in hetzelfde ritme. Ken11e/1jk was het moederlje-~pelen roor haur geen 
hoo.fd:aak maar wel het ge::.elliRe ritmische gebaar van hup-hup-hup-hup. Op deze nuinier 
voelde ze in haar çpieren dat drie en een vier is; rm.wr ::e relde er nier hij. Zulke mnmc11te11 
moer men 11/s leidster eigenlijk zien en dan uangrijpen om her J...ind 1e1s verder re helpen d1111r 

bijvoorbeeld even re tellen: 'Hup-hup-hup-hup Hoeveel bordjes heb 1e eigenli1t.?' Maar"" in 
eet1 klus van meer dan 25 kinderen moeten helmir; dergelijke waardevolle ogenh/1kA.e11 
ongebruikt voorbij gaan. De::e twee speelden rustif!, en er war<111 in di~ klas nvg 31'> kmdere11 
die de aundacht vu11 hun leidster min of meer luidruchtig opeis1e11!' ( N ijkamp. 1971 ). 

4 principes van het voorschoolse leren 

We hebben ons bij voorgaande ohserv;.Hic:-. nogal wat eenzijdig beperkt tot hec gebied van de 
getallen Meetkundige aspecten zijn onaangeduld blijven liggen. Kijken we nu terug. 
imerpreterend en theoretiserend, met het doel onze kennis 1n te zetten voo1 het 
wiskundeonderwijs aan jonge kinderen, dan kennen we deze beperking. Ginshurg ( 1977) duidt 
d.H afgepaalde terretn aan met mformal arithmeric. 
De hieronder te noemen "principes" kernen voor een deel uit zijn koker. De vraag aan opleider-. 
zou tweeledig moeten zijn: 
- herkent men deze principe*- vanuit \Oorgaaode analyses en/of eigen t:rv:mng'! 
- net men aanwijzingen erin voor het onderwijzen van wiskunde aan vier- tot ach~jarigen'> 

Jonge kinderen geven eigen betekenissen aàrt getallen. 
2. Gemaakte fouten hebben meestal <'.en rationele achtergrond. 
J. De kinderlijke aanpak wordt sterk bepaald door Je siü.1atie_ 
4. Kinderen leren ondanks de aanwe-L1ge ''ruis'' . 
5 Het leren tellen vere15t veel en gevarieerde udening. 
6. Kinderen staan hij het tellen open voor het leren van handige 1:1arrpakken. 
7. Kinderen denken kwalitallef anders dan volwassenen. 
8. Kinderen verwerven, voordat ze naar school gaun. belangrijke begrippen en \'Hardigheden i11 

verband met wiikunde. 
9 Kinderen zijn spontaan gefoteresseerd om wiskunde te leren. 

10. De wiskundige imuîtie van jonge kinderen vertoont zeer sterke en ook ;wakke punten 
l I. Jonge kinderen dragen in hoge mate bij tot hun eigen leren. 
12. Tellen is een essentiële mathematische activiteit. 
I ' . Kinderen vinden tellen leuk. 
14. Als kinderen dt: telnamen kunnen opz.cg~en. zegt Jat nog nic·ts (l\'CI' hun kunde nm 

hot>veelheden te tellen . 

ó2 



Tot 7.ovcr deLe op:-,omming. die zeker niet uitputtend i!' <'n wdhcht niet voor iedere opleider op 
alle punten "ingevuld" j:,. Naar ome opvatting vormen Je genoemde principes. indien ze wel 
ingevuld Lijn met goede voorheeldcn. een hclangrijk element van de prak ti!>che ki:nms van een 
leraar ha~1sonderwijs. 
Terugkomend op John Holts SOMA-kubu~-ervaring kunnen wc om nu afvra~en hoc het 
mogelijk 1s dat bepaalde werkbladen in het kleuteronderv.·ij:-. gefotroduceerd worden. We 
bekijken er drie. uit het wcrkhlok hij "Projecten voor kleuters'' (Muusses). We zijn ons ervan 
hewu:-.t dat we z.e uit de context van de bedoddc projecten Josru~ken . Beschouw het volgende 
dan ooi.. niet ah punten van kritiek op hepaald materiaal. Het gaat jui~t om de onderlinge 
ver~chillen. Bedenk bovendien dat aan veel \\crkhl:.lden de gedachte aan hegrip!>~orming. ten 
grondslag ligt. En dat hierbij vaak een leerpsycholl)gisch standpunt is ingenomen. 
On:C' 1•rtw~ luidt: 
·l /.1 1n• tlc::c hladl'll n111.v1ruc1ief' hekljf..cn. dal ll'i/ ::exge11 dt•11/..c11d in 1u 1i1 lft•i1c11 11111 /Oll !!,<' /..111derc11. 

11 l'l/..e 11111w1/.:.keling.1·111op,eli1khedc n ge1·c'11 de' pla"lJl'.r dan~• 
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t-r 1:- g_L'L'l1 1111:-\'L'r~t .tnd 11wgél1.1J.... "Zorm:n akanl!L'" gcdt Je meest gcslni..:n L'll h..:11.:l...èn1slo1L' 
1•pdrad1t. Met hekcftle t<•mcrval...anties heeft Je npJr~lL'ht niets tt: maken. ~r h.id net 10 gnc.J 
hL1\cn kunnen ,taan: Fîguunjc~ kleuren. "Blot:mer\ en plankn'' gL·dt .d mc.:r rurnlle. In dk 
gL'' al 111111.'t .ic 1..nippcn c·n Jen ken aan de gwe1 van hollen 111 de Ujd . 



"Ziek zijn - beter worden", hoewel als kleurplaat aangeboden, geeft veel meer ruimte voor zinvol 
(hetekenisvol) reageren. Emoties kunnen naar Vllren komen . kleuter!> kunnen ook ge'lnspireerJ 
worden tot allerlei doe-alsof-activiteiten. Hierin zou de leidster. indien g.ewenst. onJenin~-. 
hoeveelheids-. ruimte- en tijdsbegrippen kunnen accentueren. Ter overdenkmg voegen we nog 
enige "lheoreti!.che" uitspraken aan deze praktische overwt:gingen we. 

'
1 Concept attatnment bepaalt met hei C'ognitieve r,eheuren, net :o min als het leren 1•a11 

woorden (vocahulwre) allt•en de taalontwikkc•ling bepaalt." ( Freudenthal 1979). 
11 Begripsvorming is niet de pre.~1atte 1•an ouden. opvnetler.1· '?/ leerkrachten. maar ~·1111 de 
kinderen ze!/:" (Ni_jkamp 1971). 

En we kunnen daaraan toevoegen · 
"De praktische kennis, verwon•en h11 het observeren en interpreteren van 11ctll'ltei1e11 van 
jonge kinderen. /eidr lof verwcrpi11r, 1•rm d<' ;;11g,enr1enul<' ge'f soleerdc> flexnpsvorming '' 
(Nijkamp 1971 ). 

5 waarom bel op de lagere school wel een-. mis gaat 

Sinds de gedachte aan integratie van kleuter- en lager onderwijs concretere vormen is gaan 
aannemen. heeft men kenni~ kunnen nemen van de hezorgdheid van vele kleuterleid!iters en OK
doc.:enten. Er werd argwanend gekeken naar de wijze. waarop in lagere scholen met kinderen en 
leer1:1tof wordt omgegaan. Men ging zodoende :)preken over de verworvenheden van <lc 
kleuterschool. Om wat voor reden dan ook bleek en blijkt het moeilijk de bezorgdheid tt: 

verwoorden in duidelijke uitspraken. Kleuterleidsters in gezamenlijke teamvergaderingen en 
IVB-cursusverbanden bleken vaak niet in staat hun prakcische kennis om te zetten in 

overtuigende betogen. Toch bestaat alom een tekere ontevredenheid over het reilen en :z.eilen op 
<le lagere school. 
Voor het gemak laten we een noodkreet uit hei Engelse lager onderwijs horen. Ook Vt)or 
Nederlandse o ren zullen de,,_e klanken niet onhckend z.ijn. 

"ln de eerste .Jaren 1·chijnt alles op schoof prmw re verlopen. D1• f..11ule1e11 -'/" 
helungsrelfe11d, levendig. 1:elukkig Er her:rsr e<'n 1ponra11e sfeer waartfl ;;e worden 
aan[!.emnedigd om re onder:.oeken, te 0111dekke11 en creatief Ie :.1;n. De lerun•11 :.1111 :.ea 
betrokken en hehben verstrekkende onderwijsk1md1ge idealN1. Dit /Jeperkt :.u h 111e1 wr 
scholen in de gegoede wijken. ook in zngenuamde Wt'lc.wl ::wak. ke milieus rrejt men dc'"1' 
111spirerende atmosfeer aan. 
Indien we ed11er kijken naar wat er gehewt nw.J.Tmatl! de kinderen ouder ~1·11rden. 111Jrdt>11 11 ·t• 

geconfronteerd mei her feil dat de behoeften uit de eerste jaren nier iny,elusl ::.i111. Vele 
kinderen ver/ace11 de sdwol met een f!.e11oel van venlaY,enheid. Ze ::yn er met 111 Ke-;/aa~d de 
fi.mdamentele vaardigheden re verwerven die door de samenievrng van he11 f!.e'éis1 worden ''" 
:.e hehben her plezier in creatfr:/ en intellectueel werk xeheel verloren. Hoe Aomt het dm tt'l.'i. 

dat ::o fijn hego11. :o ellendig krm aflopen?" ( Donaldson 1978) 
Deze noodkreet werd geslaakt door Margaret Donaldson. In hel aangehaalue hol!k trat:ht 1 . .::. 

oorzaken van het falend basisonderwijs te achterhalen. Kernbegrippen die 7..ij daartoe aanwendt. 
zijn: 

decentring; 
- disembedded tlnnking: 
- apartheid. 

Voor kenners v:.in Piaget (aanhanger.; en tegenstanders) 1~ haar b(1ek /eer lezl!mwaard. 
Btivendien verschaft Lij aan een theoretische fundering de v(1ornoemde pruktil-chc kcnni!. v11tH1i1 

diverse onderzoekjes. 
ln het tweede hoofd!>tuk wordt "the ahility to dt:Centre" besproken Het hegint mei een 
S\:h!tterende gedachte: 
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11 I 1pe111 that.flrsl duy pid111g linies 111 paper, then we111 home tri a ~moulderi1t/!, wmper 
"Wlwt 's the 1~1t.11Ter low! .' Didn '1 1 ·m1 ltJ..t' " 11r sdwol 1hen ')'' 
"They nt:!ver ~ave me rhc prcwml." 
''Present, 1rhu1 prl'.1l't11?'' 





'akdidacti~che invullingen. Jan kan er nog bed wat fout 1i1ten. 
Een Merk voorbeeld vonden we in een recent hoek van Tlw1m<1'- Carpenter, J~1me!> Moser en 
TI\Oma:. Roml-ierg: Addirion and Sub1racrin11: A CognifÎl'e Per~pemre ( 1982). Oük Jen: auteurs 
keken, vanuit onderroeksstandpunt, heel goed naar jonge kinderen in optd- en aftreksituaties. 
Na analyse van het materiaal konden ze twee algemeen geaccepleer<lc Jida1..:tische prin..:1pes naar 
de prullenmand verwijzen. We noemen ze. de lezer 7.al ze wel herkennen: 
- optellen en aftrekken rnoet .JC altijd introdui.:eren met rnncreet materiaal uf plaatje': 
- je moet eerst het optellen en aftrekken formeel 1..cnnen, voordat .ie hct kunt t<)cp:issen in 

redactiesommen. 
Ook ontdekkingen die tijdens hun onderzuek werden gedaan. versterken de eerdergenoemde 
praktische kennis. Kinderen vinden eigen strate~ie~n. bezitten een persoonlijk gekleurde kenni~. 
reageren sterk op situatie:-. en geven eigen betekeni~scn in contexten. 
Plaatst u dit alles tegen rekenonderwijs. dat sysrem:lli:.ch is opgebouwd op oasis van een 
volwassen en logische analyse. waarin leraren niet "uit zich7df kunnen treden", wa;tr lèerllngen 
"d1sembedded" moeten denken, dan is de vraag waarom er nogal een!> 1eb mis kan gaan. in de 
zin van Donaldson, al haast beantwoord. 
Ook John Holt (1971) geeft ontroerende v0orheelden van leerlingen die trachten als kindere.n de 
school te overleven. Hij laat zien welke angsten hen achtervolgen. We geven nu een en~el 
voorbeeld ter overdenking: 

11 And; heeJi het wmduag moeilif/.. mt•t mij J!.t!hud Tenslotte' /oJ/l' hij her vruag,111/, op dat il. 
hem hud x,exeven. Muur ik \'raag 111e ll'e/ tJj wat hy heep f!.eleerd. Niet 1·eel: hij heeji f!.t!en 
in.:icht venl'lJrven in de l'erworvenheden vun het vermenigvuldigen. Het enifW dat hij i·oor ui 
zijn tijd 111 de pll1ats kreeg, was de hermnermg aan een lan?,e en pijnlijke erwmng. vol 
mislukking. frustratie. angst en spt.lflntng Hij volelde :elf' geen ht1 vrt!chg111r,. toen hij dt• som 
goed had gemaakt; slechrs opluchtmg omdat hij er niet langer over hoefde te p1e/,.ert·11. 
Il IJ is nier dvm. Ondanks .:ijn ze1111wathtiKl1t!id en angst 1s hlJ naar .wmm1ge dingen heel 
he111euwd, en hij toom dan een helder verstand, is vol cnthvusiu.wne en he1;rips1·ermoge11 en 
:Jijn .ffhrtjven verraadt veel idee~n. Maar hij i.\ dmlell1"- hevree.wl. 1111 /,.011 niet leren 
rekenen, omdat z1j11 geest ::o langzaam vu11 de ene p,edachte naar dt• andere heiveegt. dat het 
1•erband vu/oren raakr. 
Zijn geheugen hewuarr 11ie1 wcu hij leert. wmral vmdat 1111 er niet op wen\'l Ie rerrrouwen. 
Elke dag opnieuw moer h(/ becijferen dar 9 + 7 = / 6. want hoe /..an !rij er a11de1·1· ::eker van 
::.ijn dar die ui1koms1 intussen niet is veranderd o/ dat hij met op111e11w een j1Jut hee/i t,c1naak1 
in de al eindeloze rij van verg1ssinr.e11 ·1 Jloe kun)'! ooit op je eigen }!.etlachren vertrouwen. als 
er al :vveel verkeerd bleken te :1111 ·> //.. kan 11te1 111zren hue hij ::11 verdet kun le1•e11, ten::.iJ hij 
:::ich lus /..an maken uît de kringloop van fale11, on1moedigi11g en a111:,st 1wwrin 1111 ge1·w1[!.ell 
:ir. En ik ben er niet :eker vw1 dut 1nj. ouderen. hem wel willen hevrijden. H11t 1.1 KC!l!/1 
tueval. du1 de::e knaap hang is. We hehhen hem weloverwo;w11 e11 hl'lt'ZL1·t hanr. gemaakt. 
opdat we ::ijn gedrag makkelijker :.ouden k111111e-n heheer.1rm e11 hern laten doen ll'lll 1n' hem 
wilden laren doen.'' (John Holt 1971} 

Wat heeft c:en opleider van leerkrachten 11an al deze narigheid? Wat levert een doordenking van 
het boven!>taande op? Bij het beantwoorden van deze vragen is men geneigd aan de leerkracht te 
denken. terwijl men et!rst de leerlingen in het vizier had. In feite kan men de b1>ven aangesneden 
problematiek terugvoeren tol de wiji.e waarop een krnar lijn leerlingen 1_iet. En hoe ziel een 
leraar zijn leerlingen? 

Zijn leerlingen onvolwassenen, die op :-chol>l komen t)m zich Je leer-,wf eigen ti: malu:n'! 
Zijn leerlingen kinderen die spelend en al doend allerlei zaken leren? 
Zijn leerlingen jonge mensen die to st.aat gesteld moeten worJen Lith re onlwikkden. kenn1~ 
en vaardigheden te verwerven met inzet van het eigen denken? 

Wat vindt u ab kzer'l Vindt u dal - net ab op het rijexamen - h1a het lang~tc aniwoord hl'I 
goede antwoord is? 



6 aanzetten Hmr wio;kundigc acthiteill'n 

Wdke po!>Hie men 1)11k inneemt hij het h..:ant\\uurLkn van tk vnng•.:: \ r;ug. er du1J..t onmidJdli.t"
wcer e~n nieuwe 'ratig op: h1l~ rcali:-.ccr ik mijn 11p\ att1ngcn in 11ndcrw1j:- aan hel JPngc k1nd'1 

Wij gaan ervan uil dal ue hiervoor göl'hl!ble np\'altingl!n éll Je npge~umJc pruktisdK kenni-. 
rîchtingg.::v.::nd njn. Er zijn dan Jric mngdijkc onJerwij-.aanpakkl!n te 111>c1ni.:n. In l!CNl! 
in'>lantiè kunnen ~e ons richLen op: .\ponrm1t• fl•r/11op.w 111tl1l'ttl111•/e en·ann~t'll 
Tijden~ hèt omgaan met 1'.1ndal!n \\ordt de lcid~tl!r geregeld gcconfnmlecru mei ~1tuaues die 
trn!\·allig onbtaan en :.ianleiding kunr11.:n ge,·en t<ll cèo koerS\\ ij1.igi ng 'an !!en gi.:plan1.k .icll\'1 tcit. 
De iJèe~n en reacties van k111Jerl.'n 1.1jn Jan van t'>~l.'ntied hclan~ vt1or het verlm>r \ ';lil dk 
a.:11V1ll!1t. Vanuit de hclangs1cl11ng ,·an kinderen kunnl!n thema·, 1ml~taan dil! ~p11ntaan 

op1'.omen. h1jvoorhèeld doordat een kk:uler ..:en inJianenten1 en -lol1i mei.: hct:l't genom..:n. Dat 
t.ie7t: aanpak nl1gal ieh van tk kid<;ccr (kra:tr) naagt. laat ~tjkarnp ( 1971) zien in het v11lgendc 
voorhceld. 

"Vo(lrheeld w111 11111gelijke 011t11ïkkc'l1111.1. naar aw1/ellli11g 1·w1 l'Cll l'/'\'ll/'Jllf.{. 

fen /../e111u mm1/..1 111 de mm <'l'll 11pmtirk111g· "1\11/.. <'<'/11 11 ·a1 h·11/.., 11c1 C'<'ll puraclwre." JJ1; 
H I/'il naar de m11/at1!!. dwarrelende hlt1udw.1·. Dl' le1d.1ter l'l'il,f!.l'l'l'I door re ::eggen · prnhc<'I' .:e 
maur te pakke•n. 
Dl! /<>llP,l'tl he~îl1f hla1.1dje1 Ie rc111ge11. wulerl' Á.111dere11 d11e11 hem 1111. l 11r11.1.1ï!ll hee/r de 
le1d1·1er de rn/tze11de gedachre11a~.1·ont11ie1 gemaaü: cn•ann,l!,cll i·w1 dcr!:_ellJÁt' aard hehhe11 de 
kinderen al meer gelwd, h111·1mrhl'c'l,I Inpen met l'<'ll 11111li•1111t•: hoe \'llelh·r ;e /r1pe11. hot' 
.\'!ICller her molcllt/<' clract/I. Ze hehhe11 Il t'f ('('/I.\ l!l.!11 veenw 1!1i1/11111x i:.ehle1;e11. 
Gedothrenmrnl: 1/,, Á.a11 ;,• .1·tmt.s lil hl'f 1y>eell11Á.tw! pa111a1·111p;ien ll't',~ laten hla::e11. ::ndar die 
11aar henedc:n t/11 arre/en e11 tie ll!rm dll'urrele11 aw1/ere11 wm de hand wm de::e enurin~. z,. 
kw111en een sruk 1•/oe1pupil'I' kn1ge11. een draad eraan he1'('.\fige11 met cellorape en 111,•1 '11111 

''1•/iej!,<'t"' door de' ll/111 hollc>11 Sommige ki11derc11 :: 11//en 11·('/ i'('/I\ een vlicgyr /l(:hht•11 ::ien 
op/aren Ze ku111u•11 ::elf 1rind ma/,,c•n door te hla::en: lwn :l' hellen hla::en . !/.. /..cm .:l' de 
.fle11pomp lare11 1·m•len. terwi/I 1/.. p1m1p. Mijn /iC1slw11d /wen h•<'f!.lllpen en 11'('(' /' 11pp111111w11, de 
kinder<'n lat<'ll l'lle/en dw er lucht 1.1i1 liet venriel l10111t: de /11l'111 11111 dl' p11111p ,i:,11111 11 eer in de 
hand; de /..inderl'll kunnen /Jelpe11 p11111pe11. 11pd1.11 :c• 1·oefe11 dur het :.11'<uir 1n·rk 11 BIJ de 
11·aterte1/ /,an 1k ::c pupreren l>o11t1l!s /men makcn. mei <'C'll sr11Á./(' ga.ulan,f!. Áw1m'11 :c dil 
\'uoruithlll::en • :owel h1wen 1tl.1 1111der 11 wcr . ii'e J..u1111e11 een m11hile 111ake11, 1·oor i('t/er l.i111I 
<'en , van dun anjertlraad dat 111 een kring gt•i·lod11e11 1n1rdr l'tl 11·aarac111 1t11kjl'.\ /i>/I(• 111111 

tlramljes 11 ·11rdc1c op,f!,elum,'1,c>ll . 
Be~rippen die ::e opdoen: lu htc• r1111rwcrpen 11 ·111ïk11 door 11'/ntl hc11·nge11 l'll Állllll\'ll dnj1 en "f' 
Juda IVaar kan ook iet.1 op dryl'l'll:' Up 11•a1er. 1/.. ::al d111· m111'r<'ll ::orge11 dm er meet 

marerwul hij de 11werrct! /,,1u111. dar dri1fi. en mareriau/ dat ::11ïwr iv en direu :i11/..1 r.·" 
moc1 du.1 meer H'mer in de rel/ ko111e11, a11den ::1e11 :.c het pron•1 111e1, ere 
Van th•::e re'éle en·w·111r,e11 1·m1 de l'pc>lcnde en l'Xf>t'f'lllll't1{('1'<!11de /.. 111cle!'<'ll /,1111 t!an c/1• 
t111•p1Luinp, in de rechnie/.. 1111ulen he.1proÁ.e11. Afole111, pamc!111tc.\, :t•11!111tc11. 1·1•111d11t11r 

r11·aa1er mee naar n-ltool 11e11u'11/. ::weefi•liexwi~c11 ere"." (N11kump 197 l) 
W.: zien dit PABO-studenten 1.cker rlllg nil!t Joen. ook <il hesh;nuen ze l'P JiL ogcnhlik, Om dl.!1.c 
t:reat1cve voortzèttingsaanpak te kri.:n_ v..:rd1cnt hel aanhevding dal leidsters (lcran:11 Ju..,) 
n.:gdmat1g lngtmeJ..notitie-. maken rnn dit '-llllrt aanleiuingcn. On1)r \1H1rz1d11ige uitwt.:rk111gt:n l!n 
~;hservaties. gevolgd door reflectie~. ken dl! leid..rcr lh)()r ul! praktij\.. 

Nausl d1.: ~pontane b<.'nudering I' er een g.eplm11ft he1111den11g 1r11w·h1; 111vl. u11d1ge il'/"'' tc11 

ge'/111ep,reerd hm11e11 undcrc 11n1111/../,,cl111gw.1pe1 !<'Il w111 hud /..'111111«11 /..11111e11 HtJVtlt1rhedd "In 
Holland :..taal een hu1s11

• \\aarhij hd1ui7ing goin en orng.t·,ing l'<:·ntntal J.. unnen -.l:.lan. 
Een derde be naden ng k:l n gl.!rich t 11.f 11 or f!,t''l 111cgrc•erde L/('fll 'ÎIC'/l('I/ /Il('/ \1'/\/..1111tli '.f(' ll.lf'<'< {('// . di1. 
JuiddLjk in een lijn (kcrgang) gcplaat'>L kunnen \Wrden . Ln'n \Uorhcelt.l i~ '1 l kt papieren 
wvern.iarsfeest'' (Jeanne dl' Gooijer 1980). Di1 thema past in een '~ ÎJtkre .-.amenh,1ng \'.lil lk 
leergang oppavlakte Vo\ir de geplande.: h.:nackring 1al men \<.'dal op tnek. gaan naar 
nrntenalen . hoeken, ~pellc-tjl~~- n1èlhlllkll ed. d1.: gern.:ht .1.ijn or een veel'lljdig gchruik. 
PrakLi!<tche kc:.~nnis O\Cf h<.'t leren 1;'ll de 11ntv.1~kding \all jonge kint..la<.'n kan h1..:rhi_1 wt :-tcun 11Jn. 
\t111~ir niw meer 1~11 ikn: 1n1 11i1dri1l-.kin~ ktHllèn hi1 lwc !'ehr11ik.t·11 van d1~ "t~ko/L·11 111:1Jèrial..:n 1n 

,,-



de "Ida~'·. Tu~~cn kiezen en gehruil.en valt VOl)r de (as) leraar ha:-.i:-nndcrw1j.-; een e::.senl!eel 
moment: dat van de vuorbereiding. Hoe Je>nger de leerlingen. Jes te mtnder is het 
onderwijsgebeuren tot m details te plannc:n. Ne<!m maar een~ een plaat uit ecn pn.!ntenhl)ck, of 
het hiervoor besproken kleurblad: Ziek zijn beter worden. Beuenk hiermee een stukje 
"onderwijs" aan kkuter-;. Hoe denk je dat de kleuter~ Lullen reageren? Wat Lnu je 111et bepaalde 
reactie.s willen doen'1 Zie Je er Wl!>kundig.e activiteiten voor kleuter~ in? 

7 als W ouler op de PABO komt 

Dan, zal men zeggen. heeft tu; HAVO-examen gedaan, met gl)ed gevolg (aldus de goedge1indeni. 
met een pretpakket (volgens de cynici), Zoudt u hem de vorige \raag direcr v.iJkn stellen: llt Jij 
wiskundige activiteiten voor kleuters? Of zoudt u hem eerst willen h1j!'>tholen in \.\1:-.kunde? Of 
ulleen maar zijn rekenvaardigheid opvijzelen? Of zoudt u het heide willen Joen'' Of beiue willen 
nalaten? 
Op het oplossen van deze propaedeuse paradox gaan we niet verder in. fot besluit willen we 
liever het voorgaande nog eens doordenken vanuit het perspectief van de opleiding. In het 
voorgaande. dat moet duidelijk geworden zijn, stond het begrip "praktische kenni:-" cc:nlru,il. 
Voor alle duidelijkheid willen we de praktische kennis nog eens karakteri5eren: 

1 Het is subjectief verworven 1n de praktijk. door observeren t:n reflecteren. 
2. Het wordt ondersteund en ver~cerkl door ervaringen. reflecties en onderzoà van underen. 
3. Het is inzetbaar voor het lopende werk. 
4. Het is bespreekbaar met collega's. 
5. Hel geeft glans aan de professionaliteit van de lernar. 
Hier (5) ligt een kans V{>Of kleuterleids1ers en OK-docenLen van nu. Hun bescheiden opstdling 
ten opzichte van de basisschl>ol en PA-leraren is met terecht. Juist in de begeleiding van jonge 
l~rlingen is professionele (prakw;che) kennis onmisbaar. Het is nog slechts een 1.aaJ.. "an 
expliciteren. Maar toch is met dit alles het probleem van de opleiding zeer grom geworden, want 

praktische kennis is niet logi.-.ch-systematisch geordend: 
praktische kennis is nauwelijks w~tcmatisch te verwerven: 
praktische kennis is subjectief en individueel gekleurd en context gebonden: 
praktische kennis kun je niet als theoretische kennis (zoals in het allereer!>te vnorbeeld van dit 
artikel) evalueren ( = overhoren. tentamineren). 

Daar zitten we dan. Eer!>t wordt u geconfronteerd met onmi:-hare kenrns voor leraren 
basisonderwij:-.. Er wordt bij verteld dat dergelijke kennis in het observeren van kinderen 
\ergaard kan worden. En dan W(1rdt gevraagd hoe je dat in een opleiding moet zien over re 
dragen. 
Het is t:en vraag op het niveau van opleiding!:>onderwij::.. En wij denken dat die vraag waard i:. 
om in kringen van opleiders besproken te worden. OK-docenten en PA-docenten zouden naar 
onze overtuiging veel meer vragen als deze hetreffen<le Je in'vulling van het opleidingsonderwiJ' 
op microniveau moeten bespreken. 
Dut I!> ook werken aan het lnstellings Werk Plan. 
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