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Het Van Maerlantlyceum is een school die de nadruk legt op de integratie van onderwijs en 
ondersteuning in het primaire proces. De begeleiding van leerlingen dient vooral binnen de klas 
gerealiseerd te worden. Het Van Maerlantlyceum vindt het belangrijk dat leerlingen met dyscalculie 
het niveau van onderwijs kunnen volgen dat aansluit bij hun capaciteiten, dat zij hun reken- en 
wiskundekennis en vaardigheden vergroten (indien nodig met hulpmiddelen) en leren omgaan met 
hun moeilijkheden. In het dyscalculiebeleid van het Van Maerlantlyceum ligt de nadruk op faciliteren. 
De ondersteuning voor leerlingen met dyscalculie wordt door het gehele team van het Van 
Maerlantlyceum gedragen en behoort tot de basisondersteuning. Het Van Maerlantlyceum acht 
leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) medeverantwoordelijk voor de vorderingen op leergebied en de 
totstandkoming van een succesvolle begeleiding. 
 
Definitie dyscalculie 
Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen rekenen’. Het is, net als bij dyslexie, in feite een andere 
term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden. 
In dit geval zijn dat problemen met het leren en vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken- 
en wiskundekennis. Deze problemen worden niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te 
weinig onderwijs. Er kan van dyscalculie gesproken worden als wordt voldaan aan een aantal 
voorwaarden: het probleem is hardnekkig, het gaat samen met een automatiseringsprobleem, het 
verdwijnt niet met extra oefening, er is voldoende onderwijs genoten om zich de rekenvaardigheden 
eigen te kunnen maken, de leerling presteert bij andere vakken wel goed en het gaat om een primaire 
stoornis: het probleem is niet het directe gevolg van een andere stoornis. 
 
Dyscalculieverklaring 
Op het Van Maerlantlyceum worden leerlingen in principe beschouwd als een leerling met dyscalculie 
als zij een dyscalculieverklaring hebben. Een dyscalculieverklaring geeft aan dat uit psychodiagnostisch 
onderzoek is gebleken dat bij de leerling dyscalculie is vastgesteld. Ook geeft de dyscalculieverklaring 
expliciet aan welke belemmeringen de leerling ondervindt bij het volgen van onderwijs. Ten slotte 
wordt in de dyscalculieverklaring concreet aangegeven welke maatregelen, faciliteiten, materialen, 
begeleidings- en behandelingsvormen voor de leerling noodzakelijk zijn. Het Van Maerlantlyceum 
accepteert alleen dyscalculieverklaringen die zijn afgegeven door een BIG-geregistreerd GZ-
psycholoog of een orthopedagoog-generalist (NVO). Een kopie van de dyscalculieverklaring wordt, 
gedurende de leerling zijn/haar schoolcarrière, bewaard in het dossier van de leerling (digitaal in 
Magister).  
 
Begeleiding en faciliteiten 
Voor alle leerlingen met dyscalculie geldt dat het maatwerk betreft; er wordt onderzocht welk 
ondersteuningsaanbod het beste aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Op het Van 
Maerlantlyceum bestaat de begeleiding voornamelijk uit compenserende faciliteiten. 
 
Leidraad bij de vaststellen van faciliteiten zijn de adviezen uit de dyscalculieverklaring en/of het 
psychodiagnostisch onderzoek. Daarnaast is een doorlopende begeleiding een uitgangspunt 
(uitgaande van de begeleiding die de leerling op de basisschool heeft gehad en/of in een 
vervolgopleiding zal krijgen). De faciliteiten worden beschreven op een faciliteitenpas. De 
faciliteitenpas wordt in overleg met betrokkenen opgesteld door de orthopedagoog en uitgegeven 
door de ondersteuningscoördinator. De pas komt in het dossier van de leerling, Magister. De 
informatie is hierdoor gedurende het schooljaar en ieder schooljaar opnieuw toegankelijk voor de 
(nieuwe) docenten, mentor en afdelingsleider van de leerling. De leerling heeft alleen recht op de 
faciliteiten die op zijn/haar pas staan en dient deze pas altijd bij zich te hebben. De faciliteitenpas is 
geldig tot het examenjaar. In het examenjaar worden de faciliteiten door de 
ondersteuningscoördinator gecontroleerd en krijgt de leerling een nieuwe faciliteitenpas.   
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De brugklasleerlingen en instromers hebben elke periode een evaluatiegesprek met de orthopedagoog 
en bij voorkeur ook met de mentor waarin wordt gekeken of de faciliteiten geboden worden in de 
les/tijdens toetsen, de leerling gebruik maakt van de faciliteiten, wat de effecten zijn van de faciliteiten, 
hoe de leerling ervoor staat, of meer begeleiding noodzakelijk is, etc. Na dit eerste jaar wordt 
verondersteld dat leerlingen dermate vertrouwd zijn met de school dat zij weten bij wie zij terecht 
kunnen indien er vragen, problemen en/of bijzonderheden zijn. Vanaf leerjaar twee komt tijdens het 
startgesprek van mentoren aan het begin van het ieder schooljaar dyscalculie ter sprake, zodat direct 
wordt meegekeken indien er iets nodig is.  
 

 Extra tijd / minder opgaven 
Bij de vakken wiskunde, (bedrijfs)economie, natuurkunde, scheikunde en biologie krijgt de leerling 
voor overhoringen, proefwerken en schoolexamens 20% extra tijd. Een alternatief is de lengte van de 
toets aanpassen. Bij het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) krijgen leerlingen 30 minuten extra.  

 Apart lokaal 
Alle leerlingen met dyscalculie zitten tijdens de proefwerkweek voor de vakken waar zij tijdsverlenging 
voor krijgen in een apart lokaal. Dit, met uitzondering van het examenjaar.  

 Rekenmachine 
Bij overhoringen, proefwerken en schoolexamens van de vakken wiskunde, (bedrijfs)economie, 
natuurkunde, scheikunde en biologie mag een leerling met dyscalculie altijd een rekenmachine 
gebruiken. In alle leerjaren is hierbij een gewone rekenmachine toegestaan, behalve bij wiskunde in 
leerjaar 4 t/m 6. Daar is alleen een grafisch rekenmachine toegestaan. Bij het CSE is voor alle vakken 
een rekenmachine toegestaan, behalve bij wiskunde, daar is alleen een grafische rekenmachine 
toegestaan. 

 Rekenkaart 
Een leerling met dyscalculie mag gebruik maken van de standaard rekenkaart 1,2 en/of 3, ook bij het 
CSE. De rekenkaart wordt door school uitgegeven. Het gebruik van een eigen rekenkaart is niet 
toegestaan. 

 Kladpapier 
Een leerling met dyscalculie mag gebruik maken van kladpapier bij overhoringen, proefwerken, 
schoolexamens en het CSE (ook bij toetsen waarbij dit ongebruikelijk is).  

 Aangepaste beoordeling 
Bij overhoringen en proefwerken van wiskunde, (bedrijfs)economie, natuurkunde, scheikunde en 
biologie kan de docent bij schriftelijk werk de beoordeling aanpassen (bv. fouten door omkeringen 52 
i.p.v. 25). De docent maakt deze afweging. Bij schoolexamens en het CSE is dit niet mogelijk.  
 
Evaluatie  
Om de kwaliteit van het dyscalculiebeleid op het Van Maerlantlyceum te kunnen waarborgen, wordt 
het Protocol Dyscalculie elk schooljaar geëvalueerd. De personen die hierbij aanwezig zijn: de 
conrector (met portefeuillehouder zorg), ondersteuningscoördinator, orthopedagoog, 
examensecretaris en daarnaast tenminste één afgevaardigde van de volgende secties: wiskunde, 
(bedrijfs)economie en de binasvakken (biologie, natuurkunde, scheikunde). Daarnaast wordt het 
protocol geëvalueerd met de leerlingen met dyscalculie en hun ouders. 
 


