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Dit protocol is opgesteld door de orthopedagogen in samenwerking met een teamleider van het 

Bonhoeffer College. 

 

Het protocol is opgesteld op 20 november 2017 en vastgesteld door het DO op 16 februari 2018. Het 

protocol wordt jaarlijks geëvalueerd in de werkgroep Ondersteuningscoördinatoren en Expertise 

team (OC/ET). Tijdens deze evaluatie worden ook de wijzigingen van het College voor Toetsen & 

Examens verwerkt. De meest recente evaluatie van het protocol heeft plaatsgevonden op 4 maart 

2021.  
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Inleiding 
Het Bonhoeffer College Enschede conformeert zich aan de richtlijnen van het Protocol Ernstige 
RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie VO en VSO, 2012.  
 
Het dyscalculiebeleid van het Bonhoeffer College is er op gericht leerlingen met dyscalculie een 
eerlijke kans te geven om een diploma te halen dat past bij de individuele capaciteiten en interesses 
van die leerling. Medewerkers van het Bonhoeffer College zetten zich in om de leerling met 
dyscalculie een adequate ondersteuning te bieden passend binnen de mogelijkheden van de 
schoolse situatie. Medewerkers worden geacht op de hoogte te zijn van de algemene faciliteiten 
waar de leerling met dyscalculie volgens het ‘dyscalculieprotocol’ recht op heeft. Leerlingen die van 
mening zijn dat deze faciliteiten niet of onvoldoende worden verleend of dat het protocol niet of 
onvoldoende wordt nageleefd, bespreken dit eerst zelf met de betreffende docent of de mentor. Bij 
aanhoudende problemen die verband houden met dyscalculie neemt de leerling (en/of zijn/haar 
ouder(s)/verzorger(s)) contact op met de dyscalculiecoördinator. De inzet en motivatie van de 
leerling voor schoolwerk zijn bepalend voor het al dan niet toekennen van (extra) faciliteiten.  
 
Alle leerlingen met een dyscalculieverklaring hebben recht op de faciliteiten die in dit protocol 
vermeld staan. Leerlingen volgen de aanwijzingen van de dyscalculiecoördinator zo veel mogelijk op, 
gebruiken de gekozen hulpmiddelen zo goed en zo consequent mogelijk, en geven zichzelf de tijd en 
nemen de moeite om de gevraagde prestaties te leveren. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk om de 
ondersteuning van de dyscalculiecoördinator in te schakelen.  
 
De ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een succesvolle schoolcarrière van hun kind 
door te zorgen voor een rustige en prettige studieomgeving en er op toe te zien dat het kind 
voldoende tijd aan het werk voor school besteedt. Vaak zal het kind meer tijd nodig hebben dan 
klasgenoten zonder dyscalculie. 
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Hoofdstuk 1 
Wat is dyscalculie? 
De DSM-5 (2014) definieert dyscalculie als volgt: 
“Dyscalculie is een specifieke leerstoornis die gekenmerkt wordt door beperkingen in het rekenen. 
Er is sprake van een patroon van moeilijkheden door een problematische verwerking van cijfermatige 
informatie, met het leren van rekenkundige feiten en het accuraat of vlot uitvoeren van 
berekeningen.”  
Mensen met dyscalculie hebben problemen met het aanleren en automatiseren van reken- en 
telhandelingen. Begrip van getallen is er vaak ook niet; hij/zij heeft bijvoorbeeld onvoldoende inzicht 
dat het verschil tussen 65 en 70 even groot is als tussen 5 en 10. Ook de koppeling tussen 
hoeveelheden (drie peren) aan het getal (3) en het woord (drie) verloopt niet goed. Dit levert 
problemen op bij het maken van rekensommen, maar bijvoorbeeld ook bij het omgaan met geld en 
klokkijken. Ondanks tijdig ingrijpen en deskundige begeleiding blijken deze problemen hardnekkig te 
zijn.  
 
Hoe kan dyscalculie zich uiten? 

 Problemen met het verlenen van betekenis: rekenzwakke leerlingen hebben moeite met het 
verlenen van betekenis aan getallen. Het omzetten van een getal naar een begrip als tijd, 
geldwaarde, maten e.d. verloopt moeizaam.  

 

 Gebrekkige conceptvorming: leerlingen hebben vaak moeite met de ontwikkeling van goede 
rekenconcepten als breuken, procenten en delingen.  

 

 Onthouden van instructies: leerlingen ervaren soms moeilijkheden met het onthouden van 
instructies die bestaan uit verschillende fases. Ook komt het vaak voor dat lange, complexe 
instructies niet worden begrepen. Dat heeft niets te maken met de intelligentie maar met 
een minder goed/efficiënt werkend werkgeheugen.  

 

 Uit het hoofd leren van feiten en namen: leerlingen met dyscalculie hebben vaak moeite om 
(leer)stof te onthouden die geen logisch verband of andere samenhang heeft. Deze stof moet 
‘gestampt’ worden of ook wel uit het hoofd geleerd worden. Dit kan gevolgen hebben voor 
het aanleren van de tafels bij het rekenen en topografie. 

 

 Plannen en organiseren: leerlingen met dyscalculie ervaren vaker moeite met het noteren 
van het huiswerk en het aanbrengen van structuur in het huiswerk. 

 

 Sociaal emotioneel functioneren: leerlingen met dyscalculie moeten zich over het algemeen 
vaak meer inspannen voor schoolse taken dan leerlingen zonder dyscalculie. Leerlingen 
kunnen faalangst ontwikkelen, gedemotiveerd raken of een laag zelfbeeld ontwikkelen. Om 
te voorkomen dat leerlingen ongemotiveerd of faalangstig worden is een adequate 
begeleiding van groot belang. 
 

Leerlingen met dyscalculie hoeven niet alle bovenstaande kenmerken te vertonen en ze vertonen deze 
ook niet altijd in dezelfde mate. 
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Hoofdstuk 2 
Faciliteiten voor leerlingen met dyscalculie 
Indien er sprake is van dyscalculie wordt een verklaring door een GZ-psycholoog en/of 
orthopedagoog-generalist afgegeven. Deze diagnose wordt binnen psychodiagnostisch onderzoek 
vastgesteld. Dit onderzoek wordt niet uitgevoerd binnen het Bonhoeffer College. Indien gedacht 
wordt aan een mogelijke diagnose dyscalculie, wordt de leerling doorverwezen naar een externe 
instantie.  
 
Alle leerlingen met een officiële dyscalculieverklaring hebben recht op compenserende faciliteiten. 
De leerling neemt in principe zelf initiatief om met zijn/ haar docenten te regelen dat onderstaande 
faciliteiten worden verleend.  
 
De faciliteiten die beschreven worden in het protocol zijn erop gericht om de leerling te 
ondersteunen. Deze moeten ervoor zorgen dat de leerling met een reële inspanning en een 
realistische tijdsbesteding een voldoende niveau kan behalen. Daardoor zullen de faciliteiten ook een 
positieve uitwerking op de motivatie hebben.  
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Hoofdstuk 2.1 
Faciliteiten zijn maatregelen die voor alle leerlingen met dyscalculie gelden. Doordat het Bonhoeffer 
College inspeelt op deze maatregelen komen wij de leerling(en) tegemoet in de hinder die zij 
ondervinden van hun stoornis. Het is belangrijk om te vermelden dat het op het Bonhoeffer College 
enkel mogelijk is om ondersteuning te bieden voor leerlingen met dyscalculie; er kan geen 
behandeling geboden worden. Mocht hier wel behoefte aan zijn, dan kunnen ouders de leerling 
hiervoor aanmelden bij een externe instantie.  
 
Faciliteiten  

 Dyscalculiekaart/ dyscalculiepasje  
Aan alle leerlingen met een dyscalculieverklaring wordt een ondersteuningspas verstrekt. Hierop 
staat vermeld van welke faciliteiten de leerling gebruik mag maken. Aan het begin van elke les dient 
de leerling deze kaart op tafel te leggen, zodat de docent eraan herinnerd wordt dat hij/zij rekening 
moet houden met het feit dat de leerling dyscalculie heeft. 
 

 Faciliteiten ten aanzien van het Centraal Eindexamen  
Hierover wordt u uitvoerig geïnformeerd in hoofdstuk 2.2. 
 

 Lay-out 
Les- en toetsmateriaal moet duidelijk, overzichtelijk en in getypte vorm aangeboden worden in het 
lettertype Arial 12.  
 

 Tijdverlenging  
De leerling heeft recht op 20% meer tijd bij schriftelijke toetsen waarbij een beroep wordt gedaan op 
de rekenvaardigheden, met een maximum van 30 minuten tijdsverlenging. Indien extra tijd niet 
mogelijk is, wordt de toets ingekort. De docent geeft dan bij aanvang van de toets aan welke vragen 
niet gemaakt hoeven te worden. 
 

 Aangepaste toetsmomenten 
Gestreefd wordt de dyscalculie leerling minimaal 5 dagen de tijd te geven om zich op een toets voor 
te bereiden. Indien er meerdere toetsen op een dag plaatsvinden die een beroep doen op de 
rekenvaardigheden, geldt dat op initiatief van de leerling incidenteel één van de toetsen op een 
andere dag mag worden gemaakt. Tijdens het Centraal Eindexamen kan hierop geen aanspraak 
gemaakt worden. 
 

 Gebruik reken- en/of formulekaarten 
Leerlingen met dyscalculie mogen gebruik maken van de standaard rekenkaart (1, 2 of 3). De 
standaard rekenkaart is een echte rekenhulp en is in feite niet meer dan een gestructureerd klad- of 
uitwerkpapier. De standaard rekenkaarten 1, 2 en 3 bevatten inhoudelijk dezelfde informatie, maar 
de lay-out is per kaart anders. Zo kan de leerling de voor hem/haar meest geschikte kaart gebruiken. 
Eigen formulekaarten en dergelijke zijn niet toegestaan. 
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Hoofdstuk 2.2 
Faciliteiten ten aanzien van het Centraal Eindexamen:  
De leerling met een dyscalculieverklaring kan bij het Centraal Eindexamen aanspraak maken op 
verschillende faciliteiten.  
 
Leerlingen met dyscalculie hebben recht op de volgende faciliteiten: 

 Verlenging examentijd (maximaal 30 minuten) bij vakken die een beroep doen op de 
rekenvaardigheid. 

 Gebruik van de standaard rekenkaart (1, 2 of 3). 
 
 


