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Deze waaier is voor zorgcoördinatoren, rekencoördinatoren en

rekenspecialisten die gesprekken voeren met en over een student

met ernstige rekenwiskunde-problemen. 

U vindt in de waaier praktische tips voor gesprekken met studenten,

ouders, docenten en externen. Alle informatie is gebaseerd op het

protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie MBO

(ERWD3). 

Goede communicatie en goede samenwerking tussen school, ouders,

student, BPV-begeleider en externen dragen bij aan betere

leerprestaties van studenten. In deze waaier staat de rol van iedere

partner beschreven. Ook ziet u welke gespreksonderwerpen aan de

orde zouden moeten komen en welke concrete afspraken nodig zijn.

Geef deze waaier een plek op uw bureau, zodat u de juiste

onderwerpen met elkaar bespreekt als u het gesprek aangaat over

ernstige rekenwiskunde-problemen. 

Gesprekken



Deze waaier krijgt u aangeboden vanuit het Masterplan Dyscalculie,

een initiatief van het ministerie van OCW. Het masterplan

ondersteunt scholen en onderwijsinstellingen (PO, (V)SO, VO en

MBO) bij het signaleren en begeleiden van leerlingen en studenten

met ernstige rekenwiskunde-problemen en dyscalculie. Zodat deze

leerlingen en studenten in staat zijn onderwijs op hun eigen niveau

te volgen. De protocollen Ernstige RekenWiskunde-problemen en

Dyscalculie (ERWD) zijn hierbij leidend. 

Gesprekken

Rekenen is een kernvaardigheid: je moet

kunnen rekenen om te kunnen functioneren

in de maatschappij



Gespreksonderwerpen
• Wat vind je van rekenen?

Denk aan: gevoelens van de student in de rekenles.

• Wat gaat goed bij het rekenen? Hoe komt dat?

• Waar ervaar je problemen en wat kan je helpen?

Denk aan: niveaus van het handelingsmodel.

• Wat wil je leren?

Denk aan: doelen voor de verschillende domeinen.

• Welke ondersteuning heb je daarbij nodig?

Denk aan: omgeving, contact en samenwerking, ordenen en

Student
structureren, instructie, herkenbare contexten, enz.

• Welke rekenproblemen ervaar je bij andere vakken?

Denk aan: het drieslagmodel (context, oplossing, bewerken).

Afspraken
• Aanpak en acties in de klas.

• Aanpak en acties in de ondersteuning.

• De wijze en het moment van evalueren.

• Afstemming met de studieloopbaanbegeleider.

• Afspraak vervolggesprek.



Rol
Het succes van begeleiding en ondersteuning staat of valt met de

betrokkenheid van de student zelf. Hij of zij is de sleutelfiguur in het

vinden van een passende aanpak. Gesprekken in de school moeten

niet over de student gaan, maar vanaf het begin met de student

gevoerd worden.

Er zijn diverse gesprekken te onderscheiden met studenten, zoals

het rekengesprek, het diagnostisch gesprek en het ontwikkel -

gesprek. De gespreksonderwerpen in deze waaier hebben

betrekking op het ontwikkelgesprek.

Student

Ik heb vaak dat ik dichtklap als ik iets moetberekenen of meten: dan heb ik geen idee en blokkeer ik



Gespreksonderwerpen
• Wat is de hulpvraag?

• Wat zijn de leervorderingen van de student?

Denk aan: doelen en resultaten.

• Wat is voortgekomen uit gesprekken met de student?

• Wat is voortgekomen uit gesprekken met ouders?

• Hoe stem je af met de rekendocent en de vakdocenten? 

Denk aan: afspraken melden, afstemmen instructie en leerstof.

• Wat zijn de doelen voor de komende periode?

• Welke ondersteuning heeft de student nodig bij de verschillende vakken?

Studieloopbaanbegeleider
Afspraken
• Aanpak en doelen.

• Wijze en moment van evalueren.

• Rol van de studieloopbaanbegeleider en van de rekenspecialist 

of zorgcoördinator. 

• Afspraak vervolggesprek.



Rol
De studieloopbaanbegeleider is verantwoordelijk voor het

signaleren van problemen en het zetten van vervolgstappen. Tevens

is hij of zij verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang

van het onderwijsproces en de BPV. De studieloopbaanbegeleider

communiceert hierover met de student en eventueel ouders.

Studieloopbaanbegeleider
Ook al wil een student graag met zijn handen werken, het is wel handig als hij 

kan rekenen



Gespreksonderwerpen
• Wat zijn je bevindingen uit observaties en analyse van

toetsresultaten?

Denk aan: inzet drieslagmodel en handelingsmodel.

• Hoe heb je de student begeleid? Met welk resultaat?

• Hoe vindt differentiatie in de groep plaats? Hoe stem je de

instructie en leerstof af op de student?

Denk aan: handelingsmodel en drieslagmodel.

• Lukt het om betekenisvolle contexten te creëren en

controlestrategieën aan te bieden?

Rekendocent
• Wat zijn je doelen voor de komende periode?

• Wat heeft de student nodig om die doelen te bereiken?

• Wat heb jij nodig om de student goed te begeleiden?

Afspraken
• Aanpak en doelen.

• Analyse van rekentoetsen.

• Wijze en moment van evalueren.

• Rol van de rekendocent en van de rekenspecialist,

studieloopbaanbegeleider en zorgcoördinator.

• Afspraak vervolggesprek en gespreksdeelnemers. 



Rol
De belangrijkste taak van de rekendocent is het verzorgen van

kwalitatief hoogwaardig rekenonderwijs en het voorbereiden van de

studenten op de centrale rekentoets. De rekendocent signaleert

rekenproblemen en observeert rekenactiviteiten. De rekendocent is

verantwoordelijk voor het signaleren van extra ondersteunings -

behoeften en het differentiëren in de lessen rekenen. Hij bespreekt

zijn observaties en bevindingen met de studieloopbaanbegeleider. 

Rekendocent

De rol van de docent is heel belangrijk:

vroegtijdig herkennen, erkennen en

 vervolgens kansen gaan zien



Gespreksonderwerpen
• Wat is de hulpvraag?

• Wat zijn de leervorderingen van de student?

Denk aan: doelen en resultaten.

• Wat zijn je bevindingen uit observaties?

Denk aan: inzet drieslagmodel en handelingsmodel.

• Hoe heb je de student begeleid? Met welk resultaat?

• Hoe vindt differentiatie in de groep plaats? Hoe stem je de

instructie en leerstof af op de student?

Denk aan: handelingsmodel en drieslagmodel.

Vakdocent

• Kun je uit de voeten met de (algemene) aanpak die

gecommuniceerd is?

Denk aan: adviezen voor de aanpak in de klas.

Afspraken
• Aanpak en doelen.

• Wijze en moment van evalueren.

• Rol van de docent en van de rekenspecialist of zorgcoördinator.

• Afspraak vervolggesprek.



Rol
De vakdocent expliciteert de rol van het rekenen binnen het eigen

vak en stemt zijn aanbod af op de rekendidactiek en aanpak van de

school.

Vakdocent

Rekenen is niet alleen het uitrekenen vaniets: het is vooral een manier van denken



Gespreksonderwerpen
• Hoe ziet het rekenwiskunde-onderwijs eruit?

Denk aan: visie, methode, streefdoelen, tijdsinvestering, enz.

• Hoe ontwikkelt uw zoon of dochter zich tot nu toe op school?

Denk aan: positieve en negatieve ontwikkelingen, herkennen

ouders het beeld?

• Welke doelen en aanpak gaan op school gevolgd worden?

• Indien van toepassing: bij welke extern deskundige gaat u uw

zoon of dochter aanmelden? Wat is de hulpvraag?

Ouders
Afspraken
• Aanpak en doelen. Met aandacht voor rol van de school en van de

ouders. 

• Aanspreekpunt voor ouders en rol van iedere partner.

• Bij inschakelen extern deskundige: wijze van concrete overdracht

van externe instantie naar school.

• Afspraak vervolggesprek.



Rol
De rol van de ouder is op het MBO kleiner dan in het VO en PO.

Toch is de ouder met de student verantwoordelijk voor de

totstandkoming van een beeld van de capaciteiten en ontwikkeling

van de student. 

Samenwerking met ouders vindt in alle fasen plaats: bij signaleren, 

bij het begeleiden en bij extern onderzoek.

Vraag altijd toestemming van de student om contact te hebben 

met de ouders wanneer de student 18 jaar of ouder is. 

Ouders

Mijn grootste zorg is in hoeverre mijn

 dochter zich zelfstandig in de maatschappij

kan redden: kan zij bijvoorbeeld met

 geldzaken omgaan?



Gespreksonderwerpen
• Hoe verloopt de voortgang tijdens de BPV? 

Denk aan: algemene voortgang, voortgang bij taken die aan

rekenen raken. 

• Ervaart de student belemmeringen door zijn of haar problemen

met rekenen binnen de uitvoering van werkzaamheden?

• Wat zijn de mogelijkheden binnen het leerbedrijf om te werken

aan rekenvaardigheden?

• Welke doelen en aanpak zijn afgesproken binnen de BPV?

Praktijkopleider (BPV-begeleider)
• Wat zijn de perspectieven van de student binnen het

vakgebied? 

Afspraken
• Aanpak en acties tijdens de BPV.

• Wijze en moment van evalueren.

• Afspraak vervolggesprek.



Rol
De praktijkopleider ondersteunt de student bij het uitvoeren van

zijn of haar werkzaamheden tijdens de BPV. Hij of zij heeft tevens

een signalerende functie en gaat met de student die problemen

heeft met rekenen in gesprek over de mogelijkheden die de student 

heeft binnen het gekozen vakgebied.

Praktijkopleider (BPV-begeleider)

Studenten kiezen vaak vanuit interesse

voor een beroepsrichting: ze beseffen niet

altijd welke rekenvaardigheden ze daar

voor nodig hebben



Gespreksonderwerpen
• Hoe ziet de rekenkundige ontwikkeling van de student eruit?

• Hoe ontwikkelt de student zich op andere gebieden?

• Welke interventies heeft de school al uitgevoerd?

• Wat is de hulpvraag?

Denk aan: hulpvraag student, hulpvraag school.

• Gaat het om diagnosestelling en/of behandeling?

• Hoe stemmen we onderwijs en behandeling op elkaar af?

• Hoe gaan we met elkaar communiceren?

Extern deskundige
Afspraken
• Aanpak en doelen.

• Wie doet welke begeleiding.

• Verslaglegging en communicatielijnen. 

• Evaluatiemomenten.

• Indien nodig: afspraak vervolggesprek. 



Rol
De extern deskundige stelt een diagnose, geeft informatie over hoe

te begeleiden en voert eventueel de begeleiding uit. De taken van

de externe partij zijn afhankelijk van de doelstelling waarvoor deze

externe ingeschakeld wordt.

Extern deskundige

Niet alle zwakke rekenaars hebben 

dyscalculie, maar wel vroegtijdig 

hulp nodig!



De ER toets is voor studenten met ernstige rekenproblemen of

dyscalculie1. Een dyscalculieverklaring is niet vereist. Wel moet

worden aangetoond dat – ondanks extra inspanning van de school –

het toetsniveau niet behaald kan worden. Een student die de ER

toets maakt, krijgt een aantekening op zijn of haar diploma.

Aanpassingen ER toets
• Eenvoudiger, minder complexe opgaven.

• Heen en weer bladeren mogelijk.

• Gebruik rekenmachine of CRM.

• Gebruik CvTE rekenkaart.

Aangepaste rekentoets De student die deelneemt aan de ER toets, heeft ook recht op het

gebruik van de CvTE rekenkaart bij CE’s waar rekenwerk in

voorkomt, bijvoorbeeld bij wiskunde en economie.

Dossiervorming voor ER toets
• Deskundige- of dyscalculieverklaring (indien aanwezig).

• Informatie vanuit vorig onderwijs (indien aanwezig).

• Korte beschrijving (on)haalbaarheid 2F of 3F.

• Korte beschrijving extra inspanning.

• Verklaring dat de student kiest voor ER toets.

1 Naast de ER toets hebben studenten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie de
mogelijkheid met hulpmiddelen deel te nemen aan de reguliere toets.
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