
Toelichting rekenbegeleiding en dyscalculiebehandeling 

Doel van de begeleiding  

Het doel van onze rekenbegeleiding en dyscalculiebehandeling is de rekenontwikkeling van een kind 

zo goed mogelijk te laten verlopen. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan versterking van 

de rekenvaardigheden, maar ook aan de sociaal-emotionele aspecten van rekenmoeilijkheden. 

 

Het kind staat centraal  

Het Pedagogen Collectief werkt vanuit de ortho-didactische benadering en stelt daarbij het 

individuele kind centraal. Het gaat binnen de begeleiding om zicht krijgen op het kind met zijn eigen 

mogelijkheden en beperkingen in combinatie met omgevingsfactoren. De begeleiding bestaat 

derhalve niet uit een standaardaanpak, maar is maatwerk op basis van effectieve theorie over de 

aanpak van rekenproblemen en het motiveren voor (het volhouden van) de begeleiding en het 

bijbehorende oefenen.  

Binnen de lessen wordt gewerkt via het model van directe instructie. Een effectieve instructie en 

passende feedback, met daarbij veel oefening, zijn essentiële elementen van succesvolle begeleiding. 

Daarnaast worden middels het werken op aansluitend niveau succeservaringen gecreëerd, die het 

zelfvertrouwen versterken. Ook wordt er veelal gewerkt met concrete materialen en spelletjes, om 

het rekenplezier te bevorderen. 

 

Opbouw van de begeleiding 

Omdat elk kind andere moeilijkheden ervaart bij het rekenen, wordt bij de start van de begeleiding 

een behandelplan opgesteld. In dit plan staat omschreven hoe de rekenontwikkeling tot dan toe 

verloopt en aan welke doelen gewerkt zal worden gedurende de begeleiding. Qua opbouw wordt 

hierbij altijd aangehouden dat er begonnen wordt met ‘de oudste fout’ (de meest basale 

rekenvaardigheid die nog niet voldoende beheerst wordt). Van daaruit wordt stap voor stap 

opgebouwd naar complexere vaardigheden. Indien mogelijk wordt aangesloten bij op school 

gehanteerde methodes en terminologie. Na enkele weken wordt geëvalueerd in hoeverre de 

gestelde doelen vanuit het behandelplan behaald zijn. 

 

Regelmatig oefenen 

Omdat veelvuldige herhaling en oefening belangrijk is bij kinderen die moeite hebben met rekenen, 

wordt gebruikgemaakt van herhalingsoefeningen voor thuis. Hierbij wordt gewerkt met verschillende 

methodes (werkbladen en spelletjes), al dan niet gecombineerd met digitale oefeningen. 

 

Aandacht voor sociaal-emotionele aspecten  

Binnen de begeleiding is eveneens ruimte voor psycho-educatie, waarbij aandacht besteed wordt 

aan het begrijpen van de rekenproblemen/dyscalculie en de emotionele beleving van het kind en de 

ouders. Het doel hiervan is dat het kind (en de ouders) inzicht krijgen in de sterke en zwakke kanten 

en leren omgaan met de rekenmoeilijkheden. Ook wordt op basis van deze sterke en zwakke kanten 

in kaart gebracht bij welke hulp(middelen) het kind gebaat is en leert het kind deze in te zetten. 

 

Contact tussen alle betrokkenen 

Het slagen van een begeleidingstraject is doorgaans nauw gekoppeld aan een goede samenwerking 

tussen alle betrokkenen (kind, ouders, school en begeleider). Binnen ons begeleidingstraject wordt 

dan ook veel waarde gehecht aan onderling contact. Het Pedagogen Collectief werkt met een digitaal 

logboek waar alle betrokkenen deel van uitmaken. De behandelaar houdt hierin de voortgang bij, 

noteert per les de bevindingen en het huiswerk. Ouders en leerkracht kunnen vragen stellen of 

opmerkingen plaatsen en documenten kunnen worden toegevoegd.  


