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Rekendidactiek: de rekenmuur  
Onderwijsassistenten vervullen een belangrijke plaats in de verlengde instructie van 
het rekenen op de basisscholen. Het is daarom belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn 
van de basisdidactiek van rekenen om effectief met de leerlingen aan de slag te gaan. 
Klaarr deelt regelmatig downloads voor de onderwijsassistent zodat ze hun inzet en 
daarmee de opbrengst voor de leerlingen verder kunnen versterken.  

Rekenen is een stapelvak 
Leren rekenen is als het metselen van een muur. Om te kunnen rekenen heb je kennis en 
vaardigheden nodig: de bouwstenen. Daarnaast heb je getalbegrip nodig: het cement. 
Rekenen is zoals we dat noemen een stapelvak. Het is belangrijk om eerst de kennis en 
vaardigheden in een laag van de muur goed te beheersen voordat je een volgende laag 
erop kan bouwen.  

Getalbegrip: het cement 
Getalbegrip betekent dat je begrijpt wat de waarde van de getallen en hun onderlinge 
relaties zijn. Als je een goed begrip hebt van getallen weet je dat er een getallenlijn is 
waarin getallen opbouwen. Je weet dat 50 minder is dan 150 en 10.000 meer is dan 9999 
enzovoorts. Getalbegrip zie je in de eerste vier lagen van de rekenmuur terugkomen op 
verschillende niveaus. Als een kind het getalbegrip niet goed op orde heeft, zal rekenen 
lastiger gaan. 

Rekenvaardigheden: de bouwstenen 
De bouwstenen vormen de basis voor de rekenontwikkeling. Deze stenen dienen goed 
geautomatiseerd en gememoriseerd te worden. Soms kom je er bij het helpen van 
leerlingen achter dat een bepaalde onderliggende laag uit de rekenmuur nog niet stevig 
genoeg is. Bijvoorbeeld als je deelsommen uitlegt en je merkt dat de leerling de tafel tot 10 
nog niet goed beheerst.  

In dat geval is het belangrijk om de tafels verder te automatiseren en memoriseren. Als de 
leerling deze onderliggende laag van de rekenmuur goed beheerst, heeft de leerling 
namelijk meer ruimte in het werkgeheugen beschikbaar om de nieuwe, nog moeilijke 
(niet-geautomatiseerde) stof eigen te maken.  

Gebruik van de rekenmuur 
Merk je dat een leerling een probleem ervaart tijdens je begeleiding? Bekijk dan in de 
rekenmuur of alle lagen onder deze nieuwe kennis of vaardigheid al voldoende aanwezig 
zijn. Wellicht ligt het werkelijke rekenprobleem namelijk in een laagje dieper. Bespreek deze 
bevindingen uiteraard met de verantwoordelijke leerkracht om hier goed op te 
anticiperen.  
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Voorbeeld van de rekenmuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


