
	  
Ontluikende	  geletterdheid	  en	  gecijferdheid.	  Wat	  is	  het?	  
Bij	  zowel	  ontluikende	  geletterdheid	  als	  ontluikende	  gecijferdheid	  gaat	  het	  om	  een	  
inzicht	  dat	  een	  kind	  ontwikkelt	  ten	  aanzien	  van	  taal	  en	  rekenen.	  	  
	  
Ontluikende	  geletterdheid	  
Kinderen	  ontdekken	  al	  op	  jonge	  leeftijd	  dat	  er	  een	  relatie	  bestaat	  tussen	  gesproken	  
en	  geschreven	  taal.	  Dit	  zogenaamde	  taalbewustzijn	  is	  een	  belangrijke	  stap	  richting	  
geletterdheid.	  Op	  school	  gaat	  deze	  ontwikkeling	  verder.	  Door	  middel	  van	  versjes,	  
liedjes,	  en	  rijm	  en	  dergelijke,	  wordt	  het	  fonemisch	  bewustzijn	  verder	  gestimuleerd.	  
	  
Kinderen	  leren	  de	  betekenis	  van	  begrippen	  zoals	  verhaal,	  zin,	  woord	  en	  klank	  kennen	  
(Verhoeven	  e.a.,	  1999).	  Ze	  ontwikkelen	  spelenderwijs	  hun	  fonologisch	  bewustzijn	  en	  
leren	  woorden	  te	  splitsen	  in	  lettergrepen,	  lettergrepen	  te	  verbinden	  tot	  een	  woord	  
en	  eindrijm	  toe	  te	  passen.	  Ook	  leren	  ze	  de	  vorm	  van	  de	  betekenis	  te	  onderscheiden:	  
als	  een	  kind	  zegt	  ‘paddenstoel	  is	  langer	  dan	  boom’	  weet	  het	  kind	  dat	  het	  om	  de	  
vorm	  van	  het	  woord	  gaat	  en	  niet	  om	  de	  betekenis	  (in	  dat	  geval	  is	  immers	  boom	  
langer	  dan	  een	  paddenstoel).	  Weer	  later	  leren	  kinderen	  dat	  woorden	  uit	  
letterklanken	  (fonemen)	  zijn	  opgebouwd.	  Dit	  noemen	  we	  het	  fonemisch	  bewustzijn.	  	  
	  
Het	  nationaal	  expertisecentrum	  leerplanontwikkeling	  (SLO)	  geeft	  de	  volgende	  
omschrijving	  voor	  ontluikende	  geletterdheid:	  "Een	  zich	  bij	  jonge	  kinderen	  -‐	  op	  basis	  
van	  hun	  mondelinge	  taalontwikkeling	  -‐	  steeds	  verder	  ontwikkelend	  inzicht	  in	  de	  
functies	  van	  geschreven	  taal,	  waarbij	  sommige	  kinderen	  de	  vaardigheid	  ontwikkelen	  
ook	  zelf	  schriftelijk	  te	  communiceren".	  In	  deze	  definitie	  van	  het	  SLO	  komt	  goed	  tot	  
uitdrukking	  dat	  het	  om	  een	  inzicht	  gaat	  dat	  het	  kind	  ontwikkelt	  én	  dat	  het	  
voorafgaat	  aan	  het	  'echte'	  leren	  schrijven.	  	  
	  
Ontluikende	  geletterdheid	  heeft	  veelal	  betrekking	  op	  de	  periode	  van	  0	  tot	  6	  jaar.	  In	  
de	  visie	  van	  het	  Expertisecentrum	  Nederlands	  wordt	  het	  begrip	  ontluikende	  
geletterdheid	  gehanteerd	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  0	  tot	  4	  jaar,	  terwijl	  van	  4	  tot	  6	  
jaar	  wordt	  gesproken	  over	  beginnende	  geletterdheid.	  Het	  SLO	  hanteert	  dit	  
onderscheid	  niet.	  	  
	  
Ontluikende	  gecijferdheid	  	  
Kinderen	  komen	  in	  het	  dagelijks	  leven	  ook	  veelvuldig	  in	  aanraking	  met	  verschillende	  
rekeninhouden,	  zoals	  getallen	  en	  hoeveelheden	  (getalbegrip),	  lengte	  en	  gewicht	  
(meten)	  of	  figuren	  en	  bouwconstructies	  (meetkunde).	  Dat	  gebeurt	  in	  eerste	  instantie	  
ongemerkt	  en	  incidenteel,	  maar	  op	  een	  zeker	  moment	  gaan	  kinderen	  dingen	  in	  de	  
wereld	  van	  het	  rekenen	  herkennen	  en	  gebruiken.	  Het	  noemen	  van	  telnamen	  in	  
liedjes	  (bijvoorbeeld	  in	  een	  opruimliedje	  als	  “opruimen,	  opruimen	  een	  en	  twee,	  
opruimen,	  opruimen	  doe	  maar	  mee.	  Opruimen,	  opruimen	  drie	  en	  vier,	  opruimen	  met	  
plezier”)	  is	  het	  begin	  van	  ontluikende	  gecijferdheid.	  Langzamerhand	  gaan	  de	  getallen	  
voor	  het	  kind	  leven,	  ze	  krijgen	  bepaalde	  betekenissen	  en	  soms	  ontstaan	  al	  bepaalde	  
inzichten.	  'Ik	  ben	  al	  vier,	  en	  zij	  is	  nog	  maar	  twee',	  hoor	  je	  een	  kind	  dan	  zeggen,	  of	  
'het	  water	  is	  wel	  twintig	  kilo	  warm'.	  We	  spreken	  in	  al	  deze	  gevallen	  van	  ontluikende	  



gecijferdheid:	  het	  ontwikkelen	  van	  inzicht	  in	  de	  wereld	  van	  de	  rekeninhouden	  
getalbegrip,	  meten	  en	  meetkunde	  (SLO:	  Rekeninhouden	  voor	  het	  jonge	  kind).	  
	  
In	  de	  rest	  van	  dit	  document	  gebruiken	  wij	  de	  term	  'ontluikende	  geletterdheid'	  en	  
'ontluikende	  gecijferdheid'	  voor	  alle	  vaardigheden	  die	  voorafgaan	  aan,	  en	  
voorwaardelijk	  zijn	  voor,	  het	  'echte'	  leren	  lezen,	  schrijven	  en	  rekenen.	  	  
	  
Doelen	  
Met	  betrekking	  tot	  het	  jonge	  kind	  heeft	  het	  SLO	  in	  kaart	  gebracht	  wat	  kinderen	  aan	  
het	  begin	  van	  groep	  1	  (eind	  van	  de	  peuterspeelzaal/	  kinderdagverblijf)	  en	  aan	  het	  
eind	  van	  groep	  2	  moeten	  weten	  en	  kunnen,	  dan	  wel	  ervaring	  in	  moeten	  hebben	  
opgedaan,	  om	  met	  vertrouwen	  te	  kunnen	  starten	  in	  groep	  3.	  
	  
Het	  belang	  van	  aandacht	  voor	  ontluikende	  geletterdheid-‐	  en	  gecijferdheid	  in	  de	  
voor-‐	  en	  vroegschoolse	  periode	  
Het	  woord	  'ontluikend'	  kan	  verwarrend	  zijn.	  Het	  suggereert	  dat	  de	  geletterd-‐	  en	  
gecijferdheid	  zich	  volledig	  spontaan	  ontwikkelen	  en	  dat	  de	  leerkracht	  daar	  dus	  geen	  
rol	  in	  speelt.	  Maar	  zo	  is	  het	  niet.	  Het	  inzicht	  in	  taal	  en	  rekenen	  ontwikkelt	  zich	  op	  
jonge	  leeftijd	  vooral	  in	  interactie	  met	  de	  omgeving,	  dus	  met	  ouders,	  leerkrachten,	  
klasgenoten,	  broertjes	  en	  zusjes.	  	  
	  
Bij	  kinderen	  die	  niet	  in	  aanraking	  komen	  met	  verhalen	  en	  geschreven	  taal,	  of	  met	  
getallen	  en	  cijfers,	  kan	  inzicht	  zich	  niet	  of	  moeilijker	  ontwikkelen.	  Het	  is	  belangrijk	  
dat	  leerkrachten	  zich	  bewust	  worden	  van	  hun	  rol.	  Juist	  in	  de	  onderbouw	  moet	  de	  
basis	  worden	  gelegd	  voor	  het	  lees,	  schrijf-‐	  en	  rekenonderwijs.	  Kinderen	  kunnen	  in	  
groep	  3	  immers	  alleen	  leren	  lezen	  en	  schrijven	  als	  zij	  weten	  dat	  er	  een	  relatie	  is	  
tussen	  mondelinge	  en	  geschreven	  taal,	  en	  tussen	  getallen	  en	  objecten	  in	  de	  echte	  
wereld.	  	  
	  
Door	  in	  de	  voor-‐	  en	  vroegschoolse	  periode	  bewust	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  
ontluikende	  taal-‐	  en	  rekenvaardigheden,	  wordt	  de	  basis	  gelegd	  voor	  al	  het	  andere	  
leren	  in	  de	  basisschoolperiode	  en	  daarna.	  
	  
De	  rol	  van	  de	  leerkracht	  	  
De	  onderbouwleerkracht	  heeft	  de	  belangrijke	  taak	  om	  jonge	  kinderen	  in	  aanraking	  
te	  laten	  komen	  met	  gesproken	  en	  geschreven	  taal	  én	  met	  verschillende	  
rekeninhouden.	  Het	  doel	  is	  niet	  om	  het	  kind	  in	  deze	  vroegschoolse	  periode	  te	  leren	  
lezen	  of	  rekenen.	  Het	  formele	  lees-‐	  en	  rekenonderwijs	  begint	  pas	  in	  groep	  3,	  
wanneer	  kinderen	  doelgerichte	  lees-‐	  en	  schrijfinstructies	  krijgen	  met	  een	  methode	  
voor	  aanvankelijk	  lezen	  en	  een	  rekenmethode.	  Binnen	  de	  onderbouw	  gaat	  het	  erom	  
kleuters	  op	  speelse	  wijze	  vertrouwd	  te	  maken	  met	  teksten,	  letters,	  aantallen	  en	  
ruimtelijke	  figuren.	  Het	  gaat	  daarbij	  niet	  om	  het	  geven	  van	  lesjes	  of	  taakjes	  taal	  en	  
rekenen,	  maar	  om	  kansen	  creëren	  én	  kansen	  grijpen	  in	  een	  betekenisvolle	  context.	  
Juist	  die	  betekenisvolle	  context	  zorgt	  ervoor	  dat	  kinderen	  op	  een	  zo	  natuurlijk	  
mogelijke	  manier	  vertrouwd	  raken	  met	  taal	  en	  rekenen.	  Gedurende	  de	  dag	  doen	  
zich	  voortdurend	  kansen	  voor	  om	  er	  op	  speelse	  wijze	  bij	  stil	  te	  staan.	  Door	  
bijvoorbeeld	  aan	  het	  begin	  van	  de	  dag	  (in	  de	  kring)	  te	  kijken	  wie	  er	  allemaal	  zijn	  en	  



samen	  de	  neuzen	  te	  tellen	  door	  tijdens	  het	  wachten	  een	  rij	  te	  vormen	  van	  groot	  naar	  
klein	  of	  door	  het	  sorteren	  van	  de	  verzamelde	  buit	  kastanjes	  en	  beukennootjes	  uit	  
het	  bos.	  	  
	  
Differentiatie	  
De	  taal	  –	  of	  rekenontwikkeling	  loopt	  niet	  bij	  alle	  kinderen	  in	  eenzelfde	  tempo.	  Er	  zijn	  
altijd	  kinderen	  bij	  wie	  de	  taalontwikkeling	  wat	  langzamer	  gaat,	  maar	  er	  kunnen	  ook	  
kinderen	  zijn	  die	  al	  vrij	  vlot	  spontaan	  woordjes	  gaan	  lezen.	  Alle	  kinderen	  hebben	  het	  
recht	  om	  zoveel	  mogelijk	  op	  hun	  eigen	  niveau	  te	  worden	  aangesproken.	  Het	  is	  dan	  
ook	  aan	  de	  leerkracht	  om	  de	  kinderen	  te	  blijven	  volgen	  in	  hun	  ontwikkeling	  en	  hen	  
op	  hun	  eigen	  niveau	  te	  ondersteunen	  en	  stimuleren.	  Lees	  meer.	  	  
	  
Een	  stimulerende	  speel-‐	  en	  leeromgeving	  
Naast	  de	  leerkracht	  draagt	  ook	  een	  stimulerende	  speel-‐	  en	  leeromgeving	  met	  
uitdagende	  materialen	  bij	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  ontluikende	  geletterdheid	  en	  
gecijferdheid.	  Een	  lokaal	  moet	  taalrijk	  zijn	  en	  ruimte	  bieden	  voor	  verschillende	  
soorten	  spel.	  Het	  is	  aan	  de	  leerkracht	  om	  te	  zorgen	  dat	  die	  omgeving	  gecreëerd	  
wordt	  door	  middel	  van	  uitdagende	  materialen	  die	  spel,	  taalgebruik	  en	  onderzoek	  
uitlokken.	  	  
	  
Wat	  is	  de	  relatie	  met	  andere	  leergebieden	  op	  de	  PABO?	  
Er	  is	  geen	  moment	  van	  de	  dag	  waarop	  taal	  of	  rekenen	  geen	  rol	  speelt.	  Is	  het	  niet	  
intentioneel,	  dan	  wel	  incidenteel	  bij	  activiteiten	  als	  vrij	  spel	  en	  buitenspelen.	  Daarbij	  
ontwikkelen	  jonge	  kinderen	  zich	  op	  verschillende	  ontwikkelingsgebieden	  
tegelijkertijd	  en	  ontwikkelen	  zij	  zich	  spelenderwijs.	  Neem	  de	  zandbak.	  Door	  samen	  te	  
spelen	  met	  zand	  werken	  ze	  ongemerkt	  aan	  hun	  motoriek	  en	  hun	  sociaal	  emotionele	  
ontwikkeling.	  Door	  de	  kinderen	  op	  zo’n	  moment	  te	  confronteren	  met	  een	  probleem	  
(bijvoorbeeld	  een	  omgevallen	  boom	  in	  de	  zandbak:	  hoe	  komt	  die	  daar	  en	  hoe	  krijgen	  
we	  hem	  er	  ooit	  uit?),	  worden	  hun	  taal-‐	  en	  rekenvaardigheden	  aangesproken.	  	  
	  
Het	  is	  goed	  om	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  wijze	  waarop	  kinderen	  zich	  natuurlijk	  
ontwikkelen.	  Om	  die	  reden	  zorgen	  we	  voor	  verschillende	  betekenisvolle	  activiteiten	  
in	  de	  context	  van	  een	  thema.	  Een	  thema	  dat	  aansluit	  op	  de	  belevingswereld	  van	  
kinderen	  zorgt	  voor	  een	  hoge	  mate	  van	  betrokkenheid.	  Zo	  ontstaan	  verschillende	  
mogelijkheden	  om	  spelenderwijs	  te	  werken	  aan	  de	  (reken	  –	  en	  taal)ontwikkeling.	  
Hiermee	  leggen	  we	  de	  basis	  voor	  al	  het	  andere	  leren	  in	  de	  basisschoolperiode	  en	  
daarna.	  	  
	  
	  


