
Dyscalculieprotocol Anna van Rijn College 

 

1. Algemeen: 

 Het Anna van Rijn College streeft voor leerlingen met dyscalculie onderstaande na: 

 

• Leerlingen met een dyscalculieverklaring volgen de opleiding waartoe ze op basis van 

hun cognitieve capaciteiten in staat zijn. 

• Zij leren om op een structurele manier naar oplossingen te zoeken. 

• Zij leren omgaan met hun dyscalculie. 

 

Om bovenstaande te bereiken biedt het Anna van Rijn College extra faciliteiten aan. De leerling 

zal deze extra faciliteiten gedurende zijn gehele schooltijd nodig hebben. Van belang is op te 

merken dat er wettelijk geen richtlijnen zijn voor leerlingen met dyscalculie. Wel is dyscalculie een 

officieel erkende handicap. 

 

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en 

vlot/accuraat oproepen en toepassen van reken- en wiskundekennis. 

Dyscalculie is een handicap die niet te verhelpen is. Ook niet met extra hulp en aandacht. 

 

De faciliteiten en de begeleiding van de leerling met dyscalculie worden aangepast aan de 

individuele behoefte van de leerling. 

 

2. Welke leerlingen komen in aanmerking voor speciale faciliteiten en begeleiding? 

 

• Leerlingen die op het Anna van Rijn College komen met een dyscalculieverklaring 

afgegeven door een daartoe bevoegde deskundige (GZ-psycholoog, Registerpsycholoog 

NIP/Kinder en Jeugd, Orthopedagoog-Generalist). 

- Een kopie van de dyscalculieverklaring en een kopie van het onderzoeksverslag 

worden bewaard in het dossier van de leerling op de leerlingenadministratie.  

- De remedial teacher plaatst de leerling op de faciliteitenlijst en zet een notitie in 

Magister. 

- Bij de start van elk leerjaar worden de faciliteiten,  dispenserende of compenserende 

maatregelen met de leerling door de remedial teacher besproken en worden de 

faciliteiten, dispenserende of compenserende maatregelen, indien nodig, aangepast. 

 

• Leerlingen, die bovengemiddeld problemen lijken te hebben met rekenen en wiskunde, 

worden door de mentor van de leerling aangemeld bij de remedial teacher. 

 

De remedial teacher vraagt de mentor te zorgen voor: 

- Een overzicht van de vorderingen bij rekenen en wiskunde. 

- Een beoordeling of de leerling in staat is voldoende zelfstandig te werken en beschikt 

over voldoende inzet en motivatie. 

 

De remedial teacher onderneemt verder onderstaande acties: 

- Neemt een kort onderzoek af om het niveau van rekenen te bepalen. 

- Heeft een gesprek met de leerling over zijn ervaringen met rekenen, tempo van 

huiswerk en toetsen maken. 

- Zoekt contact met de ouders om verdere informatie over de rekenontwikkeling van de 

leerling op te vragen. 

- Geeft een advies aan de ouders om wel of niet een vervolgonderzoek door een 

deskundige te laten uitvoeren. 

De kosten voor dit onderzoek worden gedragen door de ouders. 



 

 

3. Extra faciliteiten, dispenserende of compenserende maatregelen: 

 

- Rekenfouten bij zaakvakken niet meerekenen. (Onder zaakvakken worden de 

volgende vakken verstaan: aardrijkskunde, geschiedenis, verzorging, 

maatschappijleer, biologie, CKV en techniek.) 

Indien er bij zaakvakken rekensommen in de toets zijn opgenomen, worden deze niet 

meegerekend in de beoordeling van de toets. Wel wordt van de leerling verwacht dat 

hij weet welke formule gebruikt moet worden bij een rekenvraagstuk. Dit doet de 

vakdocent in overleg met de leerling 

 

- Schriftelijk toetsen. 

Toetsen hebben een duidelijke lay-out en lettertype Arial 12. Toetsen worden op 

papier aangeleverd en worden niet gedicteerd, op het bord geschreven of digitaal 

gepresenteerd. De docent zorgt voor extra exemplaren van de toets waarop de 

leerling mag onderstrepen, mag schrijven of markeren. 

 

- Mondeling overhoren / mondeling herkansen. 

Indien noodzakelijk (als blijkt dat dyscalculie een belemmerende factor is) mag de 

leerling een toets mondeling doen. 

 

- Gebruik van rekenmachine is altijd toegestaan. 

De leerling mag bij alle vakken altijd gebruik maken van zijn rekenmachine.  

 

- Verlenging toets- en examentijd. 

Leerlingen met dyscalculie maken 100% van het werk en krijgen indien nodig 

tijdsverlenging tot maximaal 30 minuten (15 minuten extra tijd per 50 minuten). 

 

- Gebruik maken van een hulpkaart. 

De leerling mag gebruik maken van een kaart met rekenregels (bijv. tafels), formules 

en oplossingsschema’s. Deze kaart wordt door de vakdocent samen met de leerling 

opgesteld. 

 

- De leerling wordt vrijgesteld van hoofdrekenen en krijgt geen klassikale beurt om 

een som uit te rekenen. 

 

- Faciliteiten bij het CSE en het schoolexamen. 

Bij het schoolexamen en het CSE gelden andere faciliteiten dan bij reguliere toetsen. 

Dit komt omdat het examenreglement bepaalde mogelijkheden niet biedt. 

Bij het schoolexamen heeft de leerling met dyscalculie de mogelijkheid om gebruik te 

maken van verlenging examentijd, mag hij gebruik maken van een rekenmachine en 

krijgt kladpapier bij elke toets waarbij gerekend moet worden. 

Bij het Centraal Schriftelijk Examen mag de leerling alleen gebruik maken van 

tijdsverlenging en een rekenmachine. 

 

 

4. Dispensatie in verband met dyscalculie: 

 Vrijstelling voor wiskunde of (bijvoorbeeld) economie op basis van dyscalculie is   

 volgens wettelijke regelingen niet mogelijk.  

  



 

5. Wat verwachten wij van de leerling: 

- De leerling past thuis en op school aangeleerde strategieën toe. 

- De leerling vertoont goede inzet op school. 

- De leerling neemt zelf initiatief om met docenten te spreken over de eigen 

dyscalculie. 

 

6. Wat verwachten wij van de ouders: 

- Ouders en school werken samen om het beste voor ieder kind te bereiken. Daarom 

verwachten wij van de ouders een ondersteunende en actieve houding. De ouders 

ondernemen bovendien actie bij het signaleren van (mogelijke) problemen en hebben 

een actieve houding bij het samen met de school oplossen daarvan. 


