
 

 

School : CBS De Hoeksteen 
Aangepast op : 19-12-2022 12:37 
Versie : 1.0 

Protocol 
Dyscalculie 

 

  



 

1 
 

 

 

 

Inhoudsopgave  

1. Inleiding 

1.1 Doel protocol 

1.2 Wettelijk kader en afspraken op stichtingsniveau 

2. Toelichting werkdefinitie  

3. Ondersteuningsniveaus 

3.1 Ondersteuningsniveau 1: Fase groen 

3.1.1 Wettelijke verplichtingen 

3.1.2 School specifieke afspraken 

3.2 Ondersteuningsniveau 2: Fase geel 

3.2.1 Wettelijke verplichtingen 

3.2.2 School specifieke afspraken 

3.3 Ondersteuningsniveau 3: Fase Oranje 

3.3.1 Wettelijke verplichtingen 

3.3.2 School specifieke afspraken 

3.4 Ondersteuningsniveau 4: Fase Rood 

3.4.1 Wettelijke verplichtingen 

3.4.2 School specifieke afspraken 

4. Handreikingen 

5. Bronnen 

  



 

2 
 

1. Inleiding 

 

1.1 Doel protocol 

Het doel van dit protocol is een onderbouwd rekenwiskunde aanbod voor alle leerlingen om ze te brengen tot 

een passend, acceptabel niveau van functionele gecijferdheid. Het protocol biedt leerkrachten en 

kwaliteitsondersteuners houvast bij het vroegtijdig signaleren, onderkennen en aanpakken van 

rekenproblemen. Het protocol biedt een handreiking voor: 

- de preventie van rekenwiskunde-problemen. 

- het vroegtijdig signaleren en verhelpen van problemen in de rekenwiskundige ontwikkeling 

- het verhogen van de kwaliteit van de begeleiding van leerlingen met (ernstige) rekenwiskundige problemen 

of dyscalculie. 

 

1.2 Wettelijk kader en afspraken op stichtingsniveau 

Vanuit het Masterplan dyscalculie zijn protocollen opgesteld (Wentink, Verhoeven, & van Druenen). Deze 

gebruiken wij als basis voor dit dyscalculieprotocol. Elke school werkt volgens eenzelfde basis, daarnaast 

worden per school school specifieke afspraken toegevoegd.  

 

2. Toelichting werkdefinitie dyscalculie 

Ernstige rekenwiskunde-problemen kunnen ontstaan wanneer het gedurende langere tijd niet lukt om de 
juiste afstemming te realiseren van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerling.  

Wij spreken van dyscalculie als ernstige rekenwiskunde-problemen ontstaan ondanks tijdig ingrijpen, 
deskundige begeleiding en zorgvuldige pogingen tot afstemming. De problemen blijken hardnekkig te zijn. De 
rekenwiskundige ontwikkeling van de leerling wordt waarschijnlijk belemmerd door kindfactoren. 

De kenmerken van dyscalculie zijn: 
- Er is sprake van discrepantie tussen de ontwikkeling van de leerling in het algemeen en zijn rekenkundige 
ontwikkeling. 
- Er is een hardnekkige achterstand; ondanks gerichte deskundige begeleiding is er te weinig aantoonbare 
vooruitgang te zien. 
- De problemen zijn ontstaan vanaf het verwerven van de basisvaardigheden in het domein Getallen en 
Bewerkingen en beïnvloeden ook de ontwikkeling op de domeinen Verhoudingen en Meten en Meetkunde 
(inclusief de leerstoflijnen Tijd en Geld). 

Er zijn vier belangrijke kenmerken die passen bij de diagnose dyscalculie; dit zijn vier gebieden waarop een 
kind kan uitvallen wanneer eventueel sprake is van dyscalculie:  

1. Op het gebied van declaratieve kennis (semantisch geheugen): Kinderen hebben automatiserings- 
tekorten, namelijk problemen met het onthouden van basiscombinaties en met het snel en/of accuraat 
oproepen van rekenfeiten uit het geheugen. Dit heeft bijvoorbeeld als gevolg dat leerlingen de telrij blijven 
gebruiken om eenvoudige rekenopgaven op te lossen. 
2. Op het gebied van procedurele kennis: Kinderen hebben moeite met het toepassen en uitvoeren van 
rekenprocedures en het begrijpen van termen en begrippen die nodig zijn voor die stappenplannen en de 
opeenvolging van stappen in complexe algoritmes.  

3. Op visueel-ruimtelijk gebied: Kinderen hebben problemen met het inzicht en notie van ruimte. Het 
gevolg hiervan is het niet adequaat kunnen plaatsen van getallen op de getallenlijn, het door elkaar halen 
van cijfers in grote getallen en problemen met meetkunde en kloklezen.  
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4. Op het gebied van getallenkennis: Kinderen hebben een tekort aan inzicht in het getallensysteem en 
onvoldoende kennis over de plaatswaarde van cijfers (niet weten wat de waarde is van bijvoorbeeld 
eenheid en tiental of de waarde van de getallen onder en boven de streep bij een breuk).   
 

3. Ondersteuningsniveaus 

De rekenwiskundige ontwikkeling van leerlingen wordt in vier fasen onderscheiden. Elke fase heeft een eigen 

kleurcode die in de afbeelding wordt gebruikt. In de volgorde van fase groen naar fase rood neemt de zorg en 

dus ook de specifieke afstemming toe. De leerling kan tijdens een bepaalde periode van zijn rekenwiskundige 

ontwikkeling tot de ene fase behoren en op een ander moment tot een andere fase. De pijltjes in het schema 

geven aan dat een leerling kan wisselen van de ene fase naar de andere. 
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3.1 Ondersteuningsniveau 1: fase groen 

3.1.1 Wettelijk kader 

 

Bij ondersteuningsniveau 1 gaat het om het bieden van effectief rekenonderwijs aan alle leerlingen op 

groepsniveau. Bij leerlingen in fase groen is er sprake van een normale ontwikkeling. Deze leerlingen hebben 

geen specifieke ondersteuning nodig. Wel is het zo dat leerlingen in een groep onderling kunnen verschillen in 

hun rekenwiskundige ontwikkeling. Er kan soms ruim een jaar verschil in leeftijd zijn in een jaargroep. Dat kan, 

vooral in de onderbouw, invloed hebben op de rekenwiskundige ontwikkeling van leerlingen. Desondanks 

hoeft er geen sprake te zijn van rekenwiskundige problemen. 

 

3.1.2 School specifieke afspraken 

Op de Hoeksteen volgen we een doorgaande leerlijn voor het aanbod Rekenen. 
In het onderwijsplan is de leertijd, differentiatie, organisatie en evaluatie beschreven per vakgebied.  
Alle lessen worden volgens het instructiemodel EDI gegeven, waardoor er volgens een vaste structuur en 
aanpak wordt onderwezen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillen van leerlingen in verwerking en 
tijd volgens de basisondersteuning.  
In de onderwijsplannen is de leertijd, differentiatie, organisatie en evaluatie beschreven per vakgebied.  
Naast de monitoring via methodegebonden toetsen, worden de leerlingen van groep 3 t/m 8 gevolgd binnen 
het leerlingvolgsysteem van IEP. We volgen en monitoren hiermee de leerontwikkeling van de leerlingen 2x 
per jaar voor Rekenen en vanuit analyses kunnen eventuele specifieke instructiebehoeften beschreven 
worden. 
Voor alle groepen wordt er in elke zorgperiode een groepsbespreking gepland tussen de leerkracht en de 
kwaliteitsondersteuner. Hierin wordt de leerlingen besproken en eventuele interventies opgestart. Tijdens de 
oudergesprekken worden ouders op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind. 
 
Groep 1-2 
We starten het aanbod beginnende gecijferdheid met behulp van de methode Kleuterplein. Deze leerdoelen 
zijn gericht op de rekenvoorwaarden en worden vooral in de dagelijkse activiteiten verweven en verbonden 
met spel. 
De leerkracht houdt dagelijkse en wekelijkse observaties bij om de ontwikkeling van de leerlingen te 
monitoren. Dit wordt bijgehouden in de weekplanning en in het observatiesysteem van Kleuterplein. 
Om vanaf groep 3 te kunnen optellen en aftrekken moet het kind alle aspecten van een getal leren kennen en 
deze aspecten met elkaar kunnen verbinden.  
Er zijn vier aspecten:  

• Verbaal getal aspect (telwoorden, telrij) 

• Concreet getal aspect (vingers of voorwerpen) 

• Semi-concreet getal aspect (dobbelsteen- of turfstructuur)  

• Abstract getal aspect (het cijfersymbool) 
Hierbij krijgt ook woordenschat een plek in het rekenonderwijs. 
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Groep 3-6 
We starten in groep 3 met de methode Wereld in getallen versie 5 op papier en digitaal. 
De leerkracht houdt, naast de lesobservaties, ook de vorderingen bij na elke methodetoets, om de 
ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. Dit wordt bijgehouden in de weekplanning en binnen de 
methodes. Op deze manier kan de leerkracht snel interveniëren.  
 
Groep 7-8 
In groep 7 en 8 volgen we de methode ‘Wereld in getallen’ versie 5. In groep 7 volgen we de digitale versie en 
ook groep 8 gaat na een overgangsjaar ook werken met Wereld in Getallen digitaal.  
Tijdens het overgangsjaar volgt groep 8 nog de leerlijn Instruct binnen Snappet dat gebaseerd is op de 
methode Wereld in Getallen. 
De leerkracht houdt, naast de lesobservaties, ook de vorderingen van de rekenontwikkeling van de leerlingen 
bij en monitort deze na elke bloktoets. Dit wordt bijgehouden in de weekplanning en binnen de methodes. 
Op deze manier kan de leerkracht snel interveniëren. 
De leerkracht houdt, naast de lesobservaties, ook de vorderingen van de rekenontwikkeling van de leerlingen 
bij en monitort deze na elke bloktoets. Dit wordt bijgehouden in de weekplanning en binnen de methodes. 
Op deze manier kan de leerkracht snel interveniëren. 

 

 
3.2 Ondersteuningsniveau 2: fase geel 

3.2.1 Wettelijk kader 

 

Bij leerlingen in fase geel is er sprake van geringe problemen die zich voordoen op deelgebieden. Leerlingen 

komen dan in fase geel. Er is tijdelijk specifieke ondersteuning nodig om de leerling weer op weg te helpen. 

Deze hulp kan in veel situaties beperkt blijven tot extra uitleg en oefening van de leerstof. Na verloop van tijd 

kan de leerling weer aansluiten in fase groen. 

  

3.2.2 School specifieke afspraken 

Leerlingen die niet voldoende oefentijd hebben aan ondersteuningsniveau 1, volgen daarbij het aanbod 
vanuit ondersteuningsniveau 2, hieronder beschreven. 
 
Groep 1-2 
Leerlingen die vanuit de observaties laten zien dat ze meer oefentijd nodig hebben, krijgen vaker instructie en 
oefentijd (max. 60 minuten per week). Dit extra aanbod wordt in de klas gegeven door eigen leerkracht in een 
klein groepje en wordt in de weekplanning gezet voor de betreffende leerling. Het is gericht op de leerdoelen 
waarvoor de leerling meer oefentijd nodig heeft. Dit met als doel om de leerling in een korte periode bij de 
groep te kunnen houden. 
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Deze activiteiten zijn een aanvulling op het aanbod van ondersteuningsniveau 1 en hierbij wordt de methode 
‘Met sprongen vooruit’ gebruikt. 
 
 
Groep 3-8 
De leerlingen die vanuit lesobservaties en/of bloktoetsen opvallen in ontwikkeling, krijgen meer instructie- en 
oefentijd (max. 60 minuten per week). Dit extra aanbod wordt in de klas gegeven door eigen leerkracht in een 
klein groepje en wordt in de weekplanning gezet voor de betreffende leerling. Het is gericht op de leerdoelen 
waarvoor de leerling meer oefentijd nodig heeft. Dit met als doel om de leerling in een korte periode bij de 
groep te kunnen houden. 
De methode wordt aangevuld met activiteiten uit de methode ‘Met sprongen vooruit’.  
Lukt dit niet na een zorgperiode, dan wordt er een Handelingsplan opgesteld voor de volgende zorgperiode. 
De specifieke instructiebehoeften voor rekenen worden vastgesteld en er worden  keuzes gemaakt om een 
gericht aanbod te kunnen uitvoeren.  
De begeleiding  wordt planmatig weggezet in een Handelingsplan van 10 weken met duidelijke, meetbare 
doelen. Dit wordt geëvalueerd en besproken met de ouders. 
Het kan nodig zijn om de samenwerking met ouders te zoeken voor de inzet van extra oefentijd thuis. 

 

 

3.3 Ondersteuningsniveau 3: fase oranje 

3.3.1 Wettelijk kader 

 

Wanneer bij een leerling in fase geel het vermoeden bestaat dat zelfs door gerichte afstemming de gewenste 

vooruitgang niet wordt geboekt, dan komt de leerling in fase oranje. Bij deze overgang gaan de leraar en de 

interne rekenexpert in overleg met het team en de ouders/verzorgers over tot een intern diagnostisch 

onderzoek. Dit onderzoek is diepgaander dan de rekengesprekken die de leraar op spoor 2 of 3 zelf voert in de 

klas. In het gunstige geval zijn de maatregelen afdoende en komt het ontwikkelingsproces weer op gang. De 

leerling gaat terug naar fase geel. 
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3.3.2 School specifieke afspraken 

Deze ondersteuning is een vervolg op ondersteuningsniveau 2, waarbij de ondersteuning verder wordt 
geïntensiveerd. Deze planmatige begeleiding wordt beschreven in een Handelingsplan van 10 weken met 
duidelijke, meetbare doelen. Deze worden elke zorgperiode geëvalueerd en afgesloten of indien nodig 
bijgesteld en vervolgd. 
We gebruiken materialen vanuit ‘Kleuterplein’, ‘Wereld in Getallen 5’ en ‘Met sprongen vooruit’.  
Nadat de planmatige begeleiding van 3 zorgperiodes is uitgevoerd en de rekenontwikkeling weinig 
vooruitgang laat zien, wordt er een CLB aangevraagd bij de Orthopedagoog.  
 
Groep 1-2 
In groep 1-2 vervolgen we het extra aanbod gericht op de rekenvoorwaarden vanuit ondersteuningsniveau 
2. De ondersteuning is vooral gericht op activiteiten met gebruik van concreet materiaal en spel en de extra 
instructie- en oefentijd wordt vergroot naar 5x15 minuten per week. 
 
Groep 3-8 
Voor leerlingen die in aanmerking komen voor deze ondersteuning wordt: 
Op school: 

- een planmatige begeleiding weggezet in een Handelingsplan van 10 weken met duidelijke, 
meetbare doelen gericht op Rekenen. Deze worden elke zorgperiode geëvalueerd en afgesloten of 
indien nodig bijgesteld en vervolgd. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 

- Tijdens de zelfstandige lessen is er ondersteuning mogelijk op verschillende manieren en passend bij 
de leerling: Keuze in strategiegebruik, hulpkaarten, minder opdrachten en meer onderwijstijd. 
Gebruik van hulpmiddelen: rekenmachine, vaardigheden aanleren. 

- Pré teaching: doelen bekijken met bijbehorende sommen. De leerling weet alvast wat er aan bod 
komt in de les. 

- Buiten de groep extra oefentijd in kleine setting bij een onderwijsassistent. Deze extra onderwijstijd 
wordt vergroot met 3x30 min per week.  

Buiten school: 
- Voor thuis: er wordt een beroep gedaan op ouders om eventueel extra te oefenen op het 

betreffende vakgebied. 
 

Groep 7-8 aanvulling 
De leerling volgt de F-lijn voor rekenen binnen de methode. Deze is gericht op het beheersen van het 
referentieniveau F aan het einde van de basisschool. 
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3.4 Ondersteuningsniveau 4: fase rood 

3.4.1 Wettelijk kader 

 

De leerling gaat naar fase rood als blijkt dat de rekenwiskundige ontwikkeling van de leerling dreigt vast te 

lopen of te stagneren. Externe deskundige hulp is noodzakelijk. De leerling wordt aangemeld voor het IDO. 

Dan wordt er een dossieranalyse gedaan binnen het IDO. Binnen het IDO wordt vervolgens gezocht naar een 

passende oplossing. 

Voordat wordt overgegaan naar een afname van een dyscalculieonderzoek wordt het dossier van de leerling 

beoordeeld op een aantal criteria:  

• De stappen volgens het HCO protocol/ERWD protocol zijn zorgvuldig gevolgd. Dit betekent dat er 

gedegen rapportages van de begeleiding en evaluatie beschikbaar zijn;  

• De leerling zit inmiddels in groep 6 (DL van tenminste 30). In uitzonderlijke gevallen kan een leerling 

eerder aangemeld worden; 

• De leerling heeft op de drie laatst meetmomenten een score behaald behorende bij de laagste 10% 

van de normgroep; 

• Er is sprake van een grote discrepantie in de resultaten van de leerling tenminste tussen de gebieden 

begrijpend lezen enerzijds en rekenen anderzijds; 

• De leerling heeft ten minste normale intelligentie (TIQ ≤ 85). Zorgvuldigheid is gepast bij 

disharmonische en/of intern inconsistente intelligentieprofielen. Indien eerder nog geen 

intelligentieonderzoek heeft plaatsgevonden, zal dit deel uitmaken van het onderzoek. 

• Indien er sprake is van co morbiditeit, dan zijn de achterstanden groter dan alleen vanuit de andere 

ontwikkelingsstoornis te verklaren. 
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3.4.2 School specifieke afspraken 

Groep 6-8 
Na alle ondersteuningsniveaus op een structurele wijze doorlopen te hebben en er te weinig ontwikkeling 
wordt terug gezien, is ondersteuningsniveau 4 bereikt.  
 
De leerling: 
volgt het aanbod dat aansluit op het eigen niveau. De leerling verwerkt de leerstof in Rekenroute, een SLO 
route van passende perspectieven. Deze is gericht op eind groep 5 niveau aan het einde van de basisschool. 
Deze planmatige begeleiding wordt weggezet in een OPP met een uitstroomperspectief voor Rekenen. Hierin 
staan duidelijke, meetbare doelen gericht op Rekenen beschreven. Deze worden elk half jaar geëvalueerd en 
bijgesteld, vervolgd. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 
 
De school: 
gaat, na overleg met ouders, een diagnostiek aanvragen bij een zorginstituut om te laten onderzoeken of de 
ernstige achterstand die blijft bestaan, te verklaren is.  
Dit is mogelijk vanaf groep 6.  
Wanneer er dyscalculie wordt vastgesteld, wordt de zorg vanuit ondersteuningsniveau 3 op school 
gecontinueerd naast een behandeltraject.  
Deze leerlingen mogen dan gebruik maken van een aantal compenserende en dispenserende maatregelen.  
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4. Handreikingen 

 

4.1 Handreiking compenserende maatregelen 

In onderstaand overzicht wordt per faciliteit of hulpmiddel aangegeven de compenserende maatregelen zijn 

toegestaan voor de ERWD-leerlingen. Er is een beschrijving gemaakt voor handelingswijze tijdens de reguliere 

les, bij de afname van bloktoetsen, de toetsen van het LOVS en de Centrale Eindtoets.  

Extra tijd Reguliere les Toegestaan, naar eigen interpretatie van de leerkracht 

Overwegen de hoeveelheid oefenstof te verminderen. 

 Bloktoetsen toegestaan, m.u.v. tempo/automatiseringstoetsen op 

tijd, naar eigen interpretatie van de leerkracht. 

Maak hiervan een aantekening in het leerlingdossier. 

 LOVS Toegestaan, m.u.v. tempo/automatiseringstoetsen op 

tijd, naar eigen interpretatie van de leerkracht, 

informeren of overleggen met kwaliteitsondersteuner, 

informeren van ouders. Geef een schriftelijke 

verantwoording in leerlingdossier. 

 Eindtoets: Toegestaan, na instemming kwaliteitsondersteuner, 

informeren directie en ouders. Geef een schriftelijke 

verantwoording in leerlingdossier. 

   

 

Kladpapier Reguliere les Toegestaan, naar eigen interpretatie van de leerkracht. 

Overweeg om kladpapier ook te laten inleveren, dit 

geeft waardevolle informatie. 

 Bloktoetsen Toegestaan, naar eigen interpretatie van de leerkracht, 

m.u.v. onderdelen  

hoofdrekenen en tempo/automatiseringstoetsen. 

Overweeg om kladpapier  

ook te laten inleveren, dit geeft waardevolle informatie. 

 LOVS Toegestaan, naar eigen interpretatie van de leerkracht 

m.u.v. onderdelen hoofdrekenen en 

tempo/automatiseringstoetsen. Overweeg om 

kladpapier ook te laten inleveren, dit geeft waardevolle 

informatie. 

   

 Eindtoets Toegestaan, naar eigen interpretatie van de leerkracht 

in combinatie met instemming/overleg met IB-er m.u.v. 

onderdelen hoofdrekenen en 

tempo/automatiseringstoetsen. Overweeg om 

kladpapier ook te laten inleveren, dit geeft waardevolle 

informatie. Informeren van ouders. Geef een 

schriftelijke verantwoording in leerlingdossier. 

  

 

 

Materialen  Reguliere les Toegestaan, naar eigen interpretatie van de leerkracht. 
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 Bloktoetsen Toegestaan, naar eigen interpretatie van de leerkracht. 

Maak hiervan een aantekening in het leerlingdossier. 

 LOVS advies om dit niet te doen, na instemming/overleg met 

IB-er, informeren van ouders. Geef een schriftelijke 

verantwoording in leerlingdossier. 

 Eindtoets Niet toegestaan. 

 

 

  

Tafelkaart  

Optelbord 

Reguliere les Toegestaan, naar eigen interpretatie van de leerkracht. 

 Bloktoetsen Toegestaan, naar eigen interpretatie van de leerkracht. 

informeren of overleggen met IB-er, informeren van 

ouders. Maak hiervan een aantekening in het 

leerlingdossier. 

 LOVS: Advies dit niet te doen, na instemming/overleg met IB-

er, informeren van ouders. Geef een schriftelijke 

verantwoording in leerlingdossier. 

 Eindtoets Niet toegestaan. 

 

 

  

Regelkaart  

Opzoekboekje 

Reguliere les Toegestaan, naar eigen interpretatie van de leerkracht. 

 Bloktoetsen Toegestaan, naar eigen interpretatie van de leerkracht. 

informeren of overleggen met IB-er, informeren van 

ouders. Maak hiervan een aantekening in het 

leerlingdossier. 

 LOVS Advies dit niet te doen, na instemming/overleg met IB-

er, informeren van ouders. Geef een schriftelijke 

verantwoording in leerlingdossier. 

 Eindtoets Niet toegestaan. 

 

 

  

Rekenmachine Reguliere les Toegestaan, naar eigen interpretatie van de leerkracht. 

 Bloktoetsen Toegestaan, naar eigen interpretatie van de leerkracht. 

informeren of overleggen met IB-er, informeren van 

ouders. Maak hiervan een aantekening in het 

leerlingdossier. 

 LOVS Advies dit niet te doen, na instemming/overleg met IB-

er, informeren van ouders.  

Geef een schriftelijke verantwoording in leerlingdossier. 

 Eindtoets Niet toegestaan. 

 

 

5. Bronnen 
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