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Dyscalculie 

Dyscalculie betekent letterlijk 'niet kunnen berekenen'. Het is net als bij dyslexie in feite een 

andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse 
vaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig 

onderwijs. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en 

vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken). 

Voorzieningen voor leerlingen met dyscalculie 
Voor leerlingen met dyscalculie (en een dyscalculieverklaring) gelden de volgende voorzieningen: 

• Een half uur verlenging van de examentijd bij diverse onderdelen van de centrale examens 

wanneer het rekenwerk een stevige rol speelt zoals wiskunde of economie.     

( artikel 55 van het Eindexamenbesluit )  

• Alle leerlingen, met uitzondering van vwo-leerlingen, kunnen een profiel kiezen zonder 

wiskunde. Havoleerlingen moeten dan het profiel Cultuur en Maatschappij kiezen. 

 

Schoolexamen 
Bij de deskundigenverklaring wordt vaak ook een dyscalculieverklaring afgegeven, waarin staat 

welke hulp en voorzieningen de deskundige adviseert. De dyscalculieverklaring kan een leerling 

recht geven op extra faciliteiten bij het maken van toetsen en schoolexamens. De school 

bepaalt hierbij zelf welke voorzieningen zijn toegestaan. 

De directeur van een school mag in het proces van het schoolexamen, dus tijdens de 

schoolexamens bijvoorbeeld, tijdelijk meer rekening houden met de beperking van een leerling. 

Maar dit moet wel strak omschreven en helder zijn, en het einddoel moet hetzelfde zijn als voor 

leerlingen zonder dyscalculie. 

Mogelijke voorzieningen zijn: 

• het werken met voorgedrukte, aan het niveau van het kind aangepaste werkbladen 

• gebruik laten maken van schema's met mogelijke probleemoplossingsstrategieën 

• extra tijd bij opgaven en proefwerken, of een verminderde hoeveelheid werk 

• het duidelijk aangeven van de wenselijkheid van strategieverandering (plussommen in 
rood, minsommen in blauw etc.) 

• extra mondelinge uitleg en/of mondelinge overhoring 

• het gebruik van een rekenmachine toestaan  

• het gebruik van een eenvoudige tafelkaart 
 

Geen formulekaart bij centraal examen 

Leerlingen met dyscalculie mogen bij het centraal examen geen gebruik maken van een 

formulekaart of rekentabellen. Wel van een rekenkaart. Kennis van de formules behoort tot de 
exameneisen. Die eisen kunnen niet zonder meer opzij gezet worden. De directeur van een school 

mag wel op grond van artikel 55 van het examenbesluit de wijze van examinering aanpassen. Op 

grond van de Wet gelijke behandeling mag de school niet de exameneisen aanpassen. Ook de 

inhoud van het examen mag niet worden aangepast. 
 

 

 

  

 

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/HoofdstukVI/Artikel55/geldigheidsdatum_24-06-2014
http://www.balansdigitaal.nl/default.aspx?a=012b34&umbPageId=15858

