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Wat is dyscalculie?
“Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met 
het leren en vlot en/of accuraat oproepen en/of toepassen van reken-/wiskundekennis (feiten/afspraken)1”. 
Dyscalculie kan pas worden vastgesteld wanneer aan alle van de volgende drie criteria wordt voldaan2:

• Achterstand
• Hardnekkigheid
• Niet te herleiden naar andere stoornissen

1  A.J.J.M. Ruijssenaars, J.E.H. van Luit, & E.C.D.M. van Lieshout. Rekenproblemen en dyscalculie. Theorie, onderzoek, 
diagnostiek en behandeling. Rotterdam: Lemniscaat, p. 28

2  J.E.H. van Luit, J. Bloemert, E.G. Ganzinga, & M.E. Mönch (2012). Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor gedragsdeskundigen.
Doetinchem: Graviant

REKENPROBLEMEN...
Een zaak van alle vakken!

25% van de leerlingen in het Nederlandse
onderwijs problemen heeft met rekenen. 

Dat betekent dat er in jouw klas waarschijnlijk
ook leerlingen met een rekenprobleem zitten.[ ]

W
ist

 je
 d

at
:

er verschillende modellen bestaan om leerlingen met
ERWD in het onderwijs tegemoet te komen.

http://www.masterplandyscalculie.nl/handelingsmodel.html
http://www.masterplandyscalculie.nl/drieslagmodel.html[ ]
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at
:

slechts 2-3% van de leerlingen
dyscalculie heeft, maar dat er veel

meer leerlingen zijn met
rekenproblemen.[ ]

W
ist

 je
 d

at
:

er een verschil bestaat
tussen ernstige

rekenproblemen en 
dyscalculie.[ ]

W
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 d

at
:

niet alleen de rekendocent betrokken zou moeten 
zijn bij de begeleiding van leerlingen met ERWD, maar dat

andere vakdocenten ook een rol hebben in het
ondersteunen van deze leerlingen.[ ]

W
ist

 je
 d

at
:

je pas van dyscalculie spreekt als
ondanks extra langdurige deskundige

begeleiding op maat er geen verbetering
van de rekenvaardigheden mogelijk is.[ ]
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at
:



Waarmee hebben ERWD-leerlingen moeite?
Problemen/moeite met:
• Het onthouden van basiscombinaties en het snel en/of accuraat oproepen van feiten uit het geheugen

(automatiseringsproblemen). 
• Hoofdrekenen als gevolg van het niet voldoende geautomatiseerd beheersen van de basissommen, zoals de

tafels, en dus een traag tempo.
• Het uitvoeren van (simpele) procedures (uitvoeren van stappenplannen, toepassen van termen en

begrippen die nodig zijn voor die stappenplannen en het onthouden van de volgorde van de
stappenplannen). Ze maken daarom veel fouten in een stapsgewijze aanpak en kunnen geen associaties
maken met eerder opgedane kennis.

• Inzicht en notie van ruimte. Daardoor kan de leerling vaak getallen niet plaatsen op de getallenlijn en haalt
grote getallen door elkaar (omkeringen).

• Het uitspreken en de getalwaarde van grotere en complexe getallen, zoals getallen met decimale cijfers.
• Opdrachten in de domeinen meetkunde (meten en schatten), 

procenten, verhoudingen, tijd, breuken, decimalen.
• Aanvoelen van ritme en muziek.
• Het onthouden van rekenbegrippen (bijvoorbeeld 'kwadraat',

rekenregels (zoals het vereenvoudigen van breuken) en
symbolen (zoals x2).

• Het vlot kunnen omgaan met geld en dus niet snel kunnen
betalen bij de kassa.

• Het klokkijken en daardoor bijvoorbeeld niet snel genoeg
vertrektijden op het station kunnen lezen.

• Visueel-ruimtelijke aspecten zoals het verschil links-rechts,
het kunnen lezen van tabellen, routebeschrijvingen en
kaarten.

• Het inzetten van strategieën in andere situaties.

Het verschil tussen ernstige rekenproblemen 
en dyscalculie nader uitgelegd
In het protocol ERWD wordt een onderscheid gemaakt tussen leerlingen met ernstige  reken-wiskunde-
problemen en leerlingen met dyscalculie. De overeenkomst tussen beide groepen is dat zij een grote
achterstand op het gebied van rekenen ten opzichte van hun ontwikkeling op andere gebieden hebben (DSM
V). Daarnaast wordt didactische resistentie als criterium voor een diagnose dyscalculie gehanteerd: ondanks
gerichte, langdurige en deskundige begeleiding op de leerbehoeften van een leerling gaat deze niet vooruit. 

De scheidslijn tussen dyscalculie en ernstige reken-wiskundeproblemen is echter soms moeilijk te trekken.
Experts op het gebied van rekenen en rekenproblemen verschillen hierover vaak van mening: sommige zeggen
dat het onderscheid tussen ernstige rekenproblemen en dyscalculie opgeheven mag worden, andere vinden het
onderscheid wel functioneel. Waar de experts het over eens zijn, is dat het verschil tussen een rekenprobleem
en dyscalculie gradueel is: het is vaak moeilijk om een punt aan te wijzen waar ernstige rekenproblemen
opgaan in dyscalculie. 

Voor de begeleiding van een leerling met een rekenprobleem of dyscalculie maakt het niet veel uit: 
die verschilt nauwelijks. 
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Hoe kom je in het onderwijs tegemoet aan 
leerlingen met ERWD?
Er zijn verschillende manieren om een leerling met een rekenprobleem of dyscalculie tegemoet te komen. 
We vatten deze manieren in de volgende handelingsadviezen (Van Luit et al., 2012):

1 Dispenserende maatregelen
2 Compenserende maatregelen
3 Sociaal-emotionele maatregelen
4 Remediërende maatregelen

Bij dispenserende maatregelen kan gedacht worden aan:
• Stel de leerling vrij van rekentaken die niet noodzakelijk zijn voor het bereiken van de eindtermen.
• Zorg dat de leerling maar één oplossingsstrategie hoeft te beheersen.
• Beperk overschrijven en reik zoveel mogelijk aan op papier.
• Ontzie leerlingen bij het onvoorbereid uitvoeren van rekenoperaties.

Bij compenserende maatregelen kan gedacht worden aan:
• Maak gebruik van de rekenmachine.
• Geef stapsgewijze instructie en uitleg.
• Visualiseer.
• Geef irrelevante informatie in opdracht aan.
• Plan geen toets van twee rekenvakken op één dag.
• Geef huiswerk ruim op tijd op en maak het zichtbaar, bijvoorbeeld op het bord.
• Geef 25% extra tijd bij toetsen (of vermindering in opgaven).
• Beoordeel de leerling vakinhoudelijk en niet onnodig op rekenhandelingen als die niet de kern vormen.

Bij sociaal-emotionele maatregelen kan gedacht worden aan:
• Zorg ervoor dat alle leraren op de hoogte zijn.
• Geef een leerling de tijd en ruimte om een antwoord te bedenken.
• Zorg voor succeservaringen.
• Leg de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de

privileges bij de leerling zelf.

Bij remediërende maatregelen kan gedacht worden aan:
• Leg veelvuldig uit, oefen en herhaal.
• Leer leerlingen een vaste oplossingsstrategie aan.
• Geef extra mondelinge uitleg.
• Leer leerlingen omgaan met de rekenmachine.
• Leer leerlingen goed na te denken over een uitkomst.
• Werk met zoveel mogelijk tussenstappen.
• Doe aan pre-teaching bij toetsen.
• Bespreek (de resultaten van) toetsen/huiswerk.
• Oefen het automatiseren. 
• Bespreek de aanpak van huiswerk 

(vooraf en achteraf).
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In gesprek met collega’s
Leerlingen met een rekenprobleem of dyscalculie zijn gebaat bij leraren die hun onderwijs bewust 
afstemmen op de ERWD-leerling. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat de leraren alle rekenstrategieën 
op elkaar moeten afstemmen of dat zelfs nog maar één strategie aangeboden mag worden. Voer echter wel
het gesprek met collega’s over vragen als:

1 Welke didactische keuzes maak je bij het uitleggen van dit probleem? Waarom?
2 Welke strategie van uitleggen werkt bij jou?
3 Wat is je visie op het aanbieden van verschillende oplossingsstrategieën? 
4 Welke compenserende maatregelen zet jij in? Waarom maak je die keuze?
5 Hoe zorg je ervoor dat de leerling succeservaringen op kan doen?
6 Hoe verdeel jij je tijd tussen leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften?
7 Wat moet de leerling in jouw vak kunnen om aan de eindtermen te voldoen?
8 Welke dispenserende, remediërende en sociaal-emotionele maatregelen zouden 

we dan kunnen nemen om de leerling te ontlasten?
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