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ZJK  Rekenen: Tellen en Ordenen 

 
KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Volgt voorwerpen 
en personen met 
zijn/haar ogen. 
Vanuit een 
aangeboren 
gevoeligheid voor 
hoeveelheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kijkt langer naar 
meerdere 
personen en 
voorwerpen. 
Wordt meer 
“hoeveelheid” 
gevoelig. 

Manipuleert en 
exploreert zelf met 
verschillende 
hoeveelheden. 
Vooral in 
samenspel met 
volwassenen. 

Heeft 
belangstelling voor 
telliedjes en 
telverhaaltjes. 
Begrijpt dat 
verschillende 
telwoorden 
verschillende 
hoeveelheden 
aangeven, maar 
maakt nog niet de 
juiste koppeling 
tussen een 
hoeveelheid en 
een telwoord. 
Brengt eenvoudige 
ordening aan  
(classificatie). 

Gebruikt het 
akoestisch tellen 
bij spelletjes. 
Overziet in één 
keer twee 
voorwerpen 
(subitizing). 

Begrijpt dat het 
laatste getal bij het 
tellen de totale 
hoeveelheid 
weergeeft (getal 3). 
Telt tot 10, nog niet 
synchroon. 
Akoestisch tellen is 
ingezet los van 
contexten: hanteert 
nog geen juiste 
volgorde en begint 
niet altijd met één. 
Dat drie bekers bij 
drie borden en drie 
vorken horen wordt 
beseft 
(correspondentie 
ontwikkeling). 

Ordent voorwerpen 
op kenmerken. 
Begrijpt de relatie 
tussen tellen en 
hoeveelheden.  
Heeft 
belangstelling voor 
rangorde (seriën). 
Geeft 
hoeveelheden al 
met vingers aan 
(representatie met 
vingers). Gebruikt 
rekentaal. 

Heeft begrip van 
aantallen als 
resultaat van een 
telling (resultatief 
tellen). 
Het getal wordt 
gebruikt om te 
tellen. Het gaat 
hierbij om het 
opzeggen van een 
rijmpje. Het is niet 
de bedoeling om 
een aantal vast te 
stellen. 
Begrijpt dat hij vier 
jaar wordt 
(meetgetal). 
Weet dat ze op 
huisnummer 6 
woont (maakt 
kennis met 
naamgetallen). 
Begrijpt dat een 
getal gebruikt wordt 
om erbij te doen 
(rekengetal). 
Verzamelt en 
ordent losse 
voorwerpen en 
classificeert deze. 
De rekentaal groeit. 
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Basale ontwikkeling: 
onderscheidt enkele voorwerpen .................................................................................................................................................. kan enkele voorwerpen tellen 
van globaal waarnemen……………………………………………………………………………………………………………………  willen ordenen, vergelijken 
van volgen van hoeveelheden ………………………………………………………………………………………………………… ….tellen en begrijpen 
 

 

Observaties: 
Acties: ordenen, benoemen, vergelijken, stapelen, rangschikken, samenvoegen, eraf halen, tellen, meten 

 

 

 
Observatiewijzer:   initiatief:        is gericht op handelen, onderneemt initiërend gedrag 
    betrokkenheid: heeft actief, gericht, explorerend gedrag 
    betekenisverlening: laat merken dat deze activiteit betekenisvol voor hem is; 
  het doet het kind iets  
  plezier in tellen: geniet van tellen.  
  vergelijken: merkt en ziet dat er verschillen zijn tussen hoeveelheden 
  aukoestisch tellen: telt hardop 
  sychroon tellen: telt en wijst tegelijkertijd aan in het juiste tempo 
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Concrete omschrijvingen ontwikkelingsfasen: 
De baby volgt met 
zijn/haar ogen 
gekleurde knuffels, 
rammelaars en 
ouders, broertjes 
en zusjes. 
De baby maakt 
geluidjes of 
beweegt hoofdje 
en 
armpjes/beentjes 
op verandering van 
aantal voorwerpen 
of personen. 

De bijna eenjarige 
Mark richt zich 
naar personen en 
voorwerpen en 
probeert ze te 
pakken. 
Mark herkent de 
eendjes in bad en 
reageert vrolijk als 
er een eendje uit 
het water wordt 
gehaald of als er 
één eendje bij 
komt. 

De anderhalf- 
jarige Marloes 
grijpt naar de 
gekleurde plastic 
ringen en probeert 
ze aan het stokje 
te rijgen. 
Ze doet een poging 
tot bouwen van 
kleine torentjes van 
blokken. 
Ze doet haar 
oudste broertje na, 
die een hoge toren 
bouwt.  
Moeder maakt een 
hele lange rij van 
duplo-blokken. 
Marloes helpt mee. 

De bijna tweejarige 
Miriam pakt in het 
samen koken met 
mama  één pan, 
twee lepels  en drie 
wortels.  
Samen zingen ze 
een kook-telliedje. 
Miriam doet vijf 
schepjes suiker in 
de deegkom. 
Moeder vroeg om 
drie schepjes. 
Miriam speelt 
graag met haar 
verzameling 
knuffels en zet ze 
op een rijtje op het 
speelkleed. 
Ze stapelt en 
ordent de rode 
duploblokken en 
doet de kleurkrijtjes 
in een doos.  

Een twee drie 
kiekeboe…’ de 
twee en halfjarige 
Pieter doet graag 
mee met tel- 
zangspelletjes en 
heeft plezier in de 
bewegingen op 
telmaten. 
Pieter geeft goed 
aan dat er twee 
speelgoed auto’s 
zijn of twee 
kinderen. 
Hij wijst al in 
telboeken 
voorwerpen aan en 
telt hardop.  
Nog niet altijd 
goed. 
In gesprekjes en bij 
het voorlezen 
samen met papa 
telt hij.  
En wijst de grote 
en kleine auto aan. 

De bijna driejarige 
Paul pakt de 
koekjes en schuift 
ze tellend weg. (‘is 
van mij… en voor 
jou..is voor Anne..’)  
Paul telt dan verder, 
maar het getal klopt 
niet meer met het 
wegschuiven.  
Hij telt op zijn eigen 
manier. 
Paul heeft veel 
plezier in het 
opzeggen van de 
telrij.  
Hoe de telrij verder 
dan 10 gaat weet hij 
nog niet.  
En dat de 8 wel 
eens ontbreekt is 
voor hem nog niet 
zo van belang.  
Hij zingt de 
telliedjes van 
Sesamstraat mee. 
Paul speelt vader 
en moedertje en 
dekt de tafel met 
drie kopjes en drie 
schoteltjes. 
Hij wordt boos als 
hij zijn eigen jas 
aan zijn eigen 
plekje aan de 
kapstok mist. 

Mike is drie jaar 
geweest en zet de 
dieren in de 
dierentuin in hun 
kooi.  
Vogels bij vogels 
en beren bij 
beren. 
Mike telt met 
plezier de 
kinderen in de 
kring van de 
peuterspeelgroep. 
Maakt een groepje 
van twee en drie 
kinderen.  
Duwt het vierde 
kind weg in een 
groepje van drie. 
Mike zet de 
kinderen in de rij 
en zegt dat David 
als eerste aan de 
beurt komt.  
Hij zet de kinderen 
al van klein naar 
groot op een rijtje. 
Mike kijkt naar de 
vier boten die weg 
varen uit de 
haven. Daarbij 
steekt hij zijn drie 
vingers in de lucht 
en zegt dat hij al 
bijna vier is. 
Mike gebruikt ook 
veel meer 
rekentaal ‘Over 
vijf daagjes gaan 
we weg.’ 

Lisette gaat naar 
groep 1.  
Ze telt vijf stukjes 
appel en geeft ze 
aan vijf kinderen. 
Lisette zegt leuke 
telrijmpjes op: 
‘1,2,3,4,5,6,7,8,9 
en 10. Wie niet 
weg is, is gezien..’ 
Lisette bepaalt 
geen resultaat. 
Lisette wordt vier 
jaar.  
Ze weet dat haar 
broertje ouder is, al 
7 jaar. 
Lisette gaat met 
bus 7 naar oma.  
Haar vriendinnetje 
woont op nummer 
4 in de straat. 
Lisette weet dat ze 
op vrijdag twee 
koekjes uit de 
trommel mag 
pakken.  
Soms mag ze er 
nog één.   
Dan heeft ze er 
drie.  
Lisette verzamelt in 
doosjes kastanjes, 
popjes, steentjes. 
Ze ordent haar 
spulletjes al zelf. 
Lisette gebruikt 
veel, hoog en laag, 
klein, dik, dun en 
groot in haar taal. 
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‘Ik wil een half.’ 
(appel) 

 
 

Beschrijving tussendoelen / indicatoren: Tellen en Ordenen 
 Volgt voor-

werpen en 
personen met 
zijn/haar ogen. 
Vanuit een 
aangeboren 
gevoeligheid 
voor 
hoeveelheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kijkt langer naar 
meerdere 
personen en 
voorwerpen. 

 Wordt meer 
“hoeveelheid” 
gevoelig. 

 Manipuleert en 
exploreert zelf 
met verschil-
lende 
hoeveelheden. 

 Vooral in 
samenspel met 
volwassenen. 

 Heeft 
belangstelling 
voor telliedjes en 
telver-haaltjes. 

 Begrijpt dat 
verschillende 
telwoorden 
verschillende 
hoeveelheden 
aangeven, maar 
maakt nog niet 
de juiste 
koppeling tussen 
een hoeveelheid 
en een telwoord. 

 Brengt 
eenvoudige 
ordening aan  
(classificatie). 

 Gebruikt het 
akoestisch tellen 
bij spelletjes. 

 Overziet in één 
keer twee 
voorwerpen 
(subitizing). 

 Begrijpt dat het 
laatste getal bij 
het tellen de 
totale 
hoeveelheid 
weergeeft (getal 
3). Telt tot 10, 
nog niet 
synchroon. 

 Akoestisch tellen 
is ingezet los van 
contexten: 
hanteert nog 
geen juiste 
volgorde en 
begint niet altijd 
met één. 

 Dat drie bekers 
bij drie borden en 
drie vorken horen 
wordt beseft 
(correspondentie 
ontwikkeling). 

 Ordent 
voorwerpen op 
kenmerken. 

 Begrijpt de relatie 
tussen tellen en 
hoeveelheden.  

 Heeft 
belangstelling 
voor rangorde 
(seriën). 

 Geeft 
hoeveelheden al 
met vingers aan 
(representatie 
met vingers). 
Gebruikt 
rekentaal. 

Grondniveau: 
Heeft begrip van 
aantallen als 
resultaat van een 
telling (resultatief 
tellen). 
 Het getal wordt 

gebruikt om te 
tellen. Het gaat 
hierbij om het 
opzeggen van 
een rijmpje. Het 
is niet de be-
doeling om een 
aantal vast te 
stellen. 

 Begrijpt dat hij 
vier jaar wordt 
(meetgetal). 

 Weet dat ze op 
huisnr 6 woont 
(maakt kennis  
naamgetallen). 

 Begrijpt dat een 
getal gebruikt 
wordt om erbij te 
doen -rekengetal 

 Verzamelt en 
ordent losse 
voorwerpen en 
classificeert 
deze. 

 De rekentaal 
groeit. 
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ZJK  Rekenen: Bewerkingen van basisvaardigheden 

 
KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
  
 

  . 
 
 

Vergelijkt kleine 
en grote objecten. 
Heeft besef van 
aantallen en 
speelt met meer, 
minder, meest, 
minst. 
Legt voorwerpen 
van groot naar 
klein (serieër 
processtart). 
Legt een één op 
één relatie door 
voorwerpen aan 
elkaar te koppelen 
(correspondentie- 
proces start). 
Gebruikt al heel 
eenvoudige 
rekentaal. Geeft 
kleine 
hoeveelheden op 
de vingers aan. 

 
 

Grondniveau 
Telt het aantal en 
benoemt hoeveel 
er over zijn als er 
één of twee worden 
weg-gegeven. 
Pakt voor de 
verjaardagsgetallen 
(1-4) een context 
gebonden object. 
Nummert de 
huisjes in de straat 
voor de postbode. 
Oefent 
spelenderwijs de 
teltij: heen en terug 
 ‘Erbij’- 
handelingen 
worden veelvuldig 
aangezet in 
speelse situaties. 
Erbij en eraf halen 
is een gevolg van 
ordenen 
(classificeren) op 
aantallen. 
Hoort de 
moeder/vader 
spreken in termen 
van eraf en erbij. 
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Observatiewijzer:  initiatief: is gericht op handelen, onderneemt initiërend gedrag 
 betrokkenheid: heeft actief, gericht, explorerend gedrag 
 betekenisverlening: laat merken dat deze activiteit betekenisvol voor hem is; het doet het  
  kind iets 
                                          plezier in tellen:                     geniet van tellen.  
  vergelijken:                     merkt en ziet dat er verschillen zijn tussen hoeveelheden 
  aukoestisch tellen:                     telt hardop 
  sychroon tellen:                     telt en wijst tegelijkertijd aan in het juiste tempo 
 
                                          
 
 

 
 

Concrete omschrijvingen ontwikkelingsfasen: 
  .  .  Mike is bijna vier 

jaar, helpt de tafel  
dekken en legt bij 
elk bord een lepel 
en vork. 
Moeder legt op 
tafel twee 
groepjes 
pepernoten. In 
een groepje zitten 
er 5 en in het 
andere 3. Mike 
lust graag 
pepernoten en 
kiest het groepje 
van 5. 
Mike bouwt 
(samen met 
anderen) grote en 
kleine flats en zet 

Lisette heeft drie 
kleurpotloden en 
geeft er één weg. 
Ze steekt twee 
vingers op. Zoveel 
heeft ze over. 
Lisette mag voor 
haar vierde 
verjaardag vier 
kaarsjes in een 
eierkoek steken. 
Ze mag ook vier 
sterren op haar 
verjaardagshoed 
plakken. 
Lisette oefent de 
telrij door postbode 
te spelen.  
Lisette mag een 
beetje melk erbij 
doen in haar beker. 
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ze van groot naar 
klein. 
Mike speelt graag 
het verhaal “met 
tien in bed” uit. Hij 
gebruikt zijn 
vingers om af te 
tellen. 
 

 
 

Ze pakt nog twee 
poppen erbij. Ze 
heeft evenveel 
knuffels als 
poppen.  
Lisette heeft een 
aantal snoepjes. 
Ze geeft er 2 weg. 
Van haar broertje 
krijgt ze er 1 terug. 
Papa geeft drie 
handdoeken voor 
in bad met haar  
broertje. Lisette 
roept: “Één 
teveel..hoor!” 

 
 
Beschrijving tussendoelen / indicatoren: Bewerkingen van basisvaardigheden 

       Legt één op één 
relatie door 
voorwerpen aan 
elkaar te 
koppelen 
(correspondentie
proces start.  

 Vergelijkt grote 
en kleine 
objecten,  

 Heeft besef van 
aantallen en 
speelt met meer, 
minder, meest 
en minst 

 Legt voorwerpen 
van groot naar 
klein. (serieër 
proces start)  

 Telt en benoemt 
hoeveel er over 
zijn als er 1 of 2 
weggehaald 
worden 

 Nummert en 
oefent de telrij 
spelenderwijs: 
heen en terug. 

 Erbij 
handelingen 
worden in 
speelse situaties 
ingezet. 

 Erbij en eraf 
halen is een 
gevolg van 
ordenen 
(classificeren) op 
aantallen. 
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 Gebruikt al heel 
eenvoudige 
rekentaal. 

 Geeft kleine 
hoeveelheden 
op de vingers 
aan.  
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ZJK  Rekenen: Meten en meetkunde 

 
KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
   

 

 

. 
 

 

  

 

 

In spelsituaties 
worden munten  
gebruikt en op de 
klok gekeken.  
Tijdens bouwen 
ervaart het kind  
verschillen tussen  
hoog en laag, 
groot  
en klein, licht en 
zwaar. Kan het 
verwoorden.  
Wijst in een boek 
waar bijv.  iets 
verstopt zit, denkt 
hardop mee 
hierover. 
Groepeert en 
ordent vormen en 
kleuren. 
 

In spelsituaties 
begrijpt het kind 
dat je met  munten 
betaalt en dat je 
klok een 
tijdsbetekenis 
heeft. 
Geeft tijdens 
kringgesprek aan 
of het ochtend of 
middag is, tijd is 
om naar huis te 
gaan.  
Tijdens diverse 
spelactiviteiten  
ervaart het kind  
verschillen tussen 
diverse weeg- en 
meetbegrippen 
Gebruikt begrippen 
als hoog, laag, 
zwaar, licht etc in 
spel maar ook in 
gesprekken.  
Vindt spel met 
spiegels en 
schaduwen  
interessant, 
experimenteert 
ermee. Vouw- en 
constructie op-
drachtjes worden 
met aandacht 
uitgevoerd.  
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Basale ontwikkeling: 
onderscheidt enkele voorwerpen .................................................................................................................................................. kan enkele voorwerpen tellen 
ervaart verschillen……………………………………………………………………………………………………………………………neemt nauwkeurig waar 
 
 

 

Observaties: 
Acties: ordenen, benoemen, vergelijken, stapelen, rangschikken, samenvoegen, eraf halen, tellen, meten 

 

 

 
Observatiewijzer:   initiatief:        is gericht op handelen, onderneemt initiërend gedrag 
    betrokkenheid: heeft actief, gericht, explorerend gedrag 
    betekenisverlening: laat merken dat deze activiteit betekenisvol voor hem is; 
  het doet het kind iets  
  plezier in tellen: geniet van tellen.  
  vergelijken: merkt en ziet dat er verschillen zijn tussen hoeveelheden, lengten en gewichten 
  classificeren                                    maakt groepjes van voorwerpen en materialen  
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Concrete omschrijvingen  

      

 

 

 “het is tijd om naar 
huis te gaan, 
moeder..” 
“Dat kost 1000 euro” 
en geeft 2 munten…. 
Ik ben hoog aan het 
bouwen. De toren is 
net zo groot als ik ben. 
Deze doos is heel 
zwaar. 

“als het ochtend is dan 
is het licht en in de 
nacht zie je de maan” 
“deze doos is meer 
zwaar dan die..” 
Hee, de schaduw 
loopt met mij! Wordt 
nu heel groot!” 
Ik heb een boot 
gevouwd. 
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Tussendoelen 

     

 

 

  Doet ervaringen op 
met geld. 

 Doet ervaringen op 
met tijd. 

 Leert begrippen 
hoog-laag, groot-
klein, licht en zwaar. 
Past deze nog niet 
altijd goed toe. 

 Vormen als cirkels, 
vierkant en driehoek 
worden 
gegroepeerd en 
geordend.  

 Begrijpt het begrip 
betalen met geld, 
vindt het leuk om te 
spelen met betalen.  

 Tijdsbegrippen 
worden adequaat 
toegepast: ochtend, 
middag en 
avond/nacht. 

 Doet ervaringen in 
spel met meten en 
wegen. Past 
begrippen als zwaar 
en licht, groot en 
klein, hoog en laag 
goed toe. 

 Voert met plezier 
eenvoudige vouw- 
en constructie 
opdrachtjes uit. 

 Speelt schaduwspel 
en met de spiegel. 

 


