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Dyscalculie
Is er een verklaring?

Cindy Florijn en Fonny Pasma 



Is dit dyscalculie? 





Antwoorden op mogelijk 
gestelde vragen

Wat is dyscalculie?

Een specifieke stoornis die de normale 
ontwikkeling van de rekenvaardigheid 
verstoort, ondanks een gemiddelde 
intelligentie, emotionele stabiliteit, overige 
voldoende schoolse vaardigheden en motivatie.

De stoornis hindert het dagelijks functioneren.  



Antwoorden op mogelijk 
gestelde vragen

Wat zijn de criteria?

1) Ernst     
(je wordt gehinderd in je functioneren)

2) Achterstand 
(ondanks…had je het beter moeten 

kunnen doen)

3) Didactische resistentie 
(ondanks gespecialiseerde hulp….)      



Antwoorden op mogelijk 
gestelde vragen

Wanneer stel je het vast? 

Vanaf groep 6, langdurig V-

Na onderzoek en periode van begeleiding 

Onderzoeken zijn verschillend!
Protocol ERWD 
Protocol DGG    





Als dit gevraagd wordt…  
Kenmerken 

Automatiseringsprobleem 
Strategie niet onthouden 
Ruimtelijk inzicht zwak
Erfelijk 
In alle domeinen zichtbaar 
Eerste signalering in vroege jaren
Problemen met getalbegrip 
-
-
- DIVERS! 



Zijn er verklaringen? 

Lange termijn: Benoemsnelheid 

Werkgeheugen 

Plannen 

Aandacht/Inhibitie  

Number sense 



Zo snel als je kan de kleur van 
de letters benoemen



Number sense 

Zeg het alfabet eens op...en nu eens terug?

f + 10 letters verder is de letter ?

h , één letter terug ? 



__________________________
A Z

__________________________
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ                                        

? ?



Number Sense

Wat is meer?  J of de M 

Hoeveel zijn dit er?   Antwoord in een letter.



Number sense
Signaleren en reageren!

- Snel benoemen van 2,3,4 

- Triple code eind groep 2  
(koppeling van symbool en hoeveelheid) 

- Niet gestructureerd kunnen tellen

- Getalbeelden niet onthouden 



Getallen   (getalbegrip)

• Omgaan met de telrij
(verbaal, zonder materiaal)

• Omgaan met hoeveelheden
(analoog,met materiaal)

• Omgaan met getallen
(visueel, cijfersymbolen)

1,2,3



Number sense



De Rekenklas….



Dank! 

Fonny Pasma f.pasma@cedgroep.nl

Cindy Florijn    
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