
Criteria dyscalculieonderzoek 

 
Om in aanmerking te komen voor dyscalculieonderzoek1 dient aan diverse criteria2 te worden voldaan. 

In dit document worden deze criteria uiteengezet om het proces van aanmelding inzichtelijk te maken 

en zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

 

Wanneer aanmelden voor dyscalculieonderzoek? 

De volgende richtlijnen worden aangehouden voor het aanmelden voor dyscalculieonderzoek: 

1. Er is sprake van V- of E scores op de 3 meest recente meetmomenten op de Cito-Rekentoets. 

2. Er is sprake van een ernstige achterstand ten aanzien van leeftijds- en/of opleidingsgenoten. 

3. Er is sprake geweest van minimaal 6 onderwijsmaanden gespecialiseerde rekenhulp.   

Aanvullend worden de scores op methode-gebonden rekentoetsen en Cito-scores op andere 

leergebieden meegenomen. 

 

Dyscalculie wordt zelden eerder vastgesteld dan groep 6. In lagere groepen kan onderzoek uitgevoerd 

worden ten behoeve van handelingsgerichte adviezen of verklaringen voor de rekenproblemen. Er wordt 

dan doorgaans nog niet gesproken van dyscalculie, eventueel wel van ernstige rekenproblemen.  

 

Waar moet de gespecialiseerde rekenhulp aan voldoen? 

▪ Ondersteuning door een (interne) rekenexpert (intern begeleider / remedial teacher / 

rekencoördinator, gespecialiseerd in rekenen). 

▪ De hulp heeft plaatsgevonden buiten de klas (bij voorkeur individueel, of in een klein groepje). 

▪ Er is per week in totaal 60 minuten extra geoefend gedurende een periode van 6 maanden. 

▪ Er zijn handelingsplannen opgesteld met ten minste de volgende componenten:  

-   Doelen op lange en korte termijn   (afgebakend, haalbaar en meetbaar)  

-   Inhoud van de begeleiding   (hoe gaan de doelen behaald worden?)  

-   Werkwijze     (methoden en activiteiten)   

-   Uitvoering     (planning en organisatie; wie, wanneer, waar?) 

-   Evaluatie        (nulmeting en toetsing) 

 

Wat is verder nodig voor aanmelding? 

Bij aanmelding voor dyscalculieonderzoek dienen diverse documenten aangeleverd te worden: 

▪ Aanmeldformulier ouders, ondertekend 

▪ Leerlingdossier school, ondertekend door directie 

▪ Handelingsplannen vanuit school 

▪ Uitdraai van het leerlingvolgsysteem (incl. kleutertoetsen) 

▪ Scores op de methode-gebonden rekentoetsen 

▪ Informatie over eerdere onderzoeken en/of geboden begeleiding 

 

 

 
1 Gemeente Haarlem is de enige in de regio die dyscalculiezorg vergoedt. Kinderen die woonachtig zijn in deze    
   gemeente en aan de criteria voldoen komen in aanmerking voor vergoede zorg. 
2 Bovenstaande criteria zijn afkomstig uit ‘Protocol ernstige reken-wiskunde problemen en dyscalculie’ en  

   ‘Protocol dyscalculie: diagnostiek voor gedragsdeskundigen’ en komen overeen met die van Passend Onderwijs  

    Zuid Kennemerland. Voor aanvullende informatie kunnen de protocollen geraadpleegd worden. Neem bij  

    twijfel rondom aanmelding contact op met het Pedagogen Collectief. 


