
Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een speci� eke rekenstoornis, waarbij de basis van 
het rekenen verstoord is. Kenmerken van dyscalculie zijn:

• Ondanks veel extra hulp op school blijft het rekenprobleem 
bestaan.

• Moeite met het getalbegrip:
- Problemen met het begrijpen van verhoudingen tussen    
   getallen (welk getal is groter/kleiner, waar hoort een 
   getal te staan op een getallenlijn).

         - Weinig ‘gevoel’ voor hoeveelheden (bijvoorbeeld inschatten 
           hoeveel � ches er op tafel liggen).
• Weinig inzicht in rekenprocedures (bijvoorbeeld: wat houdt 

vermenigvuldigen in).
• Het gebruik van rekenstrategieën die niet passen bij de 

leeftijd. Bijvoorbeeld: het blijven tellen op de vingers of het 
doortellen bij optelsommen.

• Heel langzaam rekenen, soms met veel fouten. Ook de 
eenvoudige rekenprocedures (optellen, aftrekken, 

• vermengvuldigen) blijven moeite kosten en worden niet 
geautomatiseerd.    

• Moeite hebben om in te schatten of een antwoord klopt en
heel onzeker zijn over een antwoord.

Onze locaties

Het RID heeft 13 hoofdlocaties én 
een groot aantal behandellocaties, 
verspreid over Nederland. Op 
www.rid.nl vindt u per locatie de 
contactgegevens en meer (actuele) 
informatie. Tevens kunnen kinderen 
hier aangemeld worden voor een 
onderzoek, behandeling of cursus.

De weg vrij voor talent



Stappenplan ‘van aanmelding tot en met behandeling’

1. Aanmelding
• Aanmelden bij het RID.
• Ouders vullen de toegestuurde vragenlijst in.
• Intern begeleider vult samen met leerkracht de vragenlijst voor school in en zorgt voor aanvullende 

informatie.
• Ouders sturen alle informatie terug naar het RID.

2. Beoordeling vragenlijsten
• Het RID beoordeelt of onderzoek zinvol is.
• Onderzoeker neemt contact op met ouders:

Wel onderzoek? Inplannen afspraak voor onderzoek.
(Nog) geen onderzoek? Uitleg en bespreken van vervolgstappen.

3. Onderzoek
Keuze uit trajecten:
• Standaard dyscalculie onderzoek: aard van rekenproblemen, geheugen, IQ onderzoek (2 dagdelen).
• Gecombineerd dyslexie-dyscalculie onderzoek: aard van lees-, spelling- en rekenproblemen, geheugen en 

IQ onderzoek (3 dagdelen).
• Handelingsgericht onderzoek: in kaart brengen van problematiek gevolgd door handelingsgericht advies 

voor school (circa 5 uur).

4. Onderzoek
• Intakegesprek met ouders en kind.
• Diagnostisch onderzoek.
• Eindgesprek met ouders.
• Eindverslag voor ouders en school. 

5. Behandeling
De behandeling richt zich op het verbeteren van de 
basis van het rekenen: het getalbegrip, het inzicht in 
en het automatiseren van de basis rekenprocedures 
(optellen en aftrekken tot 10, tot 20 en tot 100, 
vermenigvuldigen, delen) en indien nodig het 
klokkijken en werken met geld.

 Dyscalculiebehandeling bij het RID:
• Individuele behandeling.
• Vaste volgorde in de vorm van basismodules.
• Extra modules voor probleemgebieden.
• Aandacht voor tempo en niveau van ieder kind.
• Duur: 40 minuten - laatste 5 minuten is ouder  

aanwezig.
• Ongeveer één jaar.

Aan de hand van een oefenschema en duidelijke 
huiswerkopdrachten werkt het kind met een 
oefenpartner (bijvoorbeeld een ouder) thuis 
aanvullend vijf keer per week 20 minuten aan de 
behandelstof.

Er wordt gewerkt met concrete materialen (versterken 
begrip), papieren oefeningen en een gespecialiseerd 
computerprogramma (automatiseren).

www.rid.nl


