
SIGNALERING EN OBSERVATIE VAN STUDENTEN MET ERWD

MBO Signalering Actie Wie Begeleiding

Rekenontwikkeling 
zonder problemen

Observatie, signalering,
analyse en interpretatie
van toetsen

Rekendocent 

Contact met 

studieloopbaanbegeleider

over voortgang

In de generieke rekenlessen

zonder extra voorzieningen  

Bij vermoeden of
 vastgestelde
 rekenproblemen

Observatie op specifieke

onderdelen

Rekengesprekken
Begeleidingsplan
Evaluatie na 0,5 jaar

Rekendocent In de generieke rekenlessen

(subgroep en hele groep) 

Bij vermoeden of
 vastgestelde ernstige
 rekenproblemen 

Diagnostisch
 rekenonderzoek
Individueel
 begeleidingsplan
Evaluatie na 0,5 jaar

Doorverwijzing (evt.)

Rekenspecialist 

Rekendocent

Studieloopbaanbegeleider 

Individueel en in subgroep 

op basis van individueel

 handelingsplan

Bij ernstige en hardnek-
kige rekenproblemen
(eventueel na vastgestelde

dyscalculie) met geringe of
geen vooruitgang

Psychodiagnostisch
 onderzoek
Individueel handelingsplan
Begeleiding ‘oranje’
Evaluatie na 0,5 jaar

Geregistreerd GZ

 psycholoog- of  orthope -

dagoog generalist (NVO) 

met specialisatie rekenen

Individueel handelingsplan

Instructies buiten de les en

begeleiding bij het oefenen

zoveel mogelijk in de

 rekenlessen

Een overzicht van de beschikbare (diagnostische) toetsen is te vinden op www.masterplandyscalculie.nl 
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SIGNALERING EN OBSERVATIE VAN STUDENTEN MET ERWD

10 signalen bij (ernstige) rekenproblemen
• Er is grote discrepantie tussen de ontwikkeling van de student en

zijn of haar rekenkundige ontwikkeling. 

• De achterstand is hardnekkig: de student laat, ondanks gerichte

deskundige begeleiding, (te) weinig aantoonbare vooruitgang zien.

• De problemen zijn ontstaan vanaf het verwerven van de basis-

vaardigheden in het domein Getallen en bewerkingen en beïn-

vloeden ook de ontwikkeling op de domeinen Verhoudingen en

Meten en meetkunde.

• Respons op instructie: de wijze waarop de student reageert op de

instructie - het onderwijsaanbod - die hij of zij ontvangt.

• Moeite met onthouden van rekenprocedures.

• Moeite met inzetten van rekenprocedures in andere situaties.

• Problemen met ruimtelijk inzicht.

• Moeite met verschil links rechts.

• Het lezen van routebeschrijvingen kost moeite.

• Slecht ontwikkeld getalbegrip.

uit: Protocol ERWD3, Van Groenestijn, Van Dijken & Janson (2011) en Reken-

problemen en dyscalculie, Ruijssenaars, Van Luit & Van Lieshout (2004)

Zie verder het handelingsmodel en het drieslagmodel (Protocol ERWD3,

hoofdstuk 10 en 11). www.masterplandyscalculie.nl
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