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ABSTRACT 
 

Hoewel de diagnose dyscalculie meer en meer wordt gesteld, is er tot op heden weinig 

wetenschappelijke literatuur voorhanden rond deze rekenstoornis. Daarnaast is er vrij 

weinig bekend over wat kinderen met rekenproblemen zelf denken over hun problemen 

en rond wat volgens hen helpt of net niet helpt. Ook over de uitvoerder en de omgeving 

van zorg, namelijk de ouders, is evenmin veel bekend. Met dit onderzoek wordt 

nagegaan wat kinderen met dyscalculie en hun ouders aangeven als hun sterktes en 

zwaktes. Daarnaast wordt ook gepeild naar wat zinvolle/zinloze hulpverlening is. Tot 

slot wordt ook gekeken welke invloed het hebben van en/of het label dyscalculie heeft, 

enerzijds op het kind en zijn sociale relaties, anderzijds op de ouders en het gezin. Om 

dit te weten te komen werd gebruik gemaakt van semigestructureerde, diepte-

interviews, die afgenomen werden bij dertig kinderen en hun ouder(s). Uit dit alles 

blijken de eigenschappen van de vier subtypes van dyscalculie naar voor te komen. 

Een goede werkhouding en doorzettingsvermogen worden heel vaak als sterktes van 

deze kinderen aangegeven. Wat betreft zinvolle ondersteuning blijkt vooral de persoon 

van de leerkracht een essentiële rol te vervullen. Ook herhaling en extra uitleg zijn heel 

belangrijk. Sticordimaatregelen krijgen nog te vaak weerstand en verdienen dan ook 

meer aandacht en vertrouwen. Daarnaast blijkt het hebben van een rekenstoornis een 

duidelijke (negatieve) invloed te hebben, zowel op het kind en zijn sociale relaties als 

op de ouders en het gezin.  
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1 INLEIDING 

1.1 Dyscalculie 

1.1.1 Definitie: een poging 

Zowel bij ons, als op internationaal vlak, is er nog geen algemene consensus over de 

definiëring van rekenstoornissen. Ook over de diagnostische criteria hiervoor is men 

het nog niet eens.  (Degraeve et al., 2006; Lyon, 1996) 

 

In internationaal aanvaarde classificatiesystemen worden verschillende termen 

gebruikt.  

De DSM IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (APA, 1994), 

heeft het over ‘een rekenstoornis’ (‘Mathematics disorder’) als de rekenkundige 

begaafdheid, gemeten met een individueel afgenomen gestandaardiseerde test, 

aanzienlijk onder het te verwachten niveau ligt dat hoort bij de leeftijd, de gemeten 

intelligentie en de bij de leeftijd passende opleiding van de betrokkene. Bovendien 

moet de stoornis in significante mate interfereren met schoolresultaten of de dagelijkse 

bezigheid waarvoor rekenen vereist is. Daarnaast is het zo dat, indien er een zintuiglijk 

defect aanwezig is, de rekenproblemen ernstiger zijn dan diegene die hier gewoonlijk 

bijhoren. 

De DSM-IV (APA, 1994) omschrijft een rekenstoornis dus als een probleem met het 

rekenen, waarbij kinderen twee of meer standaarddeviaties (SD) onder hun vermoede 

rekenniveau blijven functioneren. 

 

De ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health  (WHO, 

2002) definieert onder b172 “Mentale functies gerelateerd aan rekenen”: 

‘Specifieke mentale functies gerelateerd aan het bepalen, benaderen en manipuleren 

van mathematische symbolen en processen’. 

 

De ICD 10, International classification of Diseases (WHO, 2007), stelt dat het bij 

‘rekenstoornissen’ (F81.2: ‘de specifieke stoornis van rekenvaardigheden’) gaat om 

‘specifieke beperkingen in de rekenvaardigheden. Deze beperkingen kunnen niet louter 

verklaard worden op basis van algemene cognitieve achterstand of een gebrek aan 

scholing. De stoornis betreft problemen met de beheersing van de 
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basisrekenvaardigheden bij optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Het gaat 

eerder om tekorten betreffende deze rekenvaardigheden, dan om problemen met de 

meer abstracte hogere wiskunde.’  

Deze ICD-10 definitie is de meest gebruikte bij verschillende overheden, zoals 

bijvoorbeeld het Vlaams Fonds en het RIZIV, aldus Desoete (2002-2003). 

 

Auteurs gebruiken verschillende benamingen om dyscalculie te benoemen, gepaard 

met verschillende criteria (Landerl, Bevan, & Butterworth, 2004). Hierdoor bestaat er 

over de te hanteren terminologie nog veel verwarring (Degraeve et al., 2006). Zo 

spreekt men onder andere over ‘mathematical (learning) disabilities’ (Geary et al., 

1993), ‘mathematics difficulties’ (Jordan, Kaplan, & Hanich 2002), ‘specific arithmetic 

learning difficulties’ (McLean & Hitch, 1999), en ‘arithmetic learning disabilities’ (Koontz 

& Berch, 1996). Er zijn ook een aantal auteurs (Butterworth, 2005; Gross-Tsur, Manor, 

& Shalev, 1996; Landerl et al., 2004; Price et al., 2007; Rotzer et al., 2008; Rubinsten 

& Henik, 2008; Shalev et al., 2000; Von Aster et al., 2007) die de term ‘developmental 

dyscalculia’ gebruiken. Dit om te wijzen op de genetische, erfelijke oorzaak van 

dyscalculie. 

 

In het Nederlandse taalgebied maakt Dumont (1994) een onderscheid tussen 

rekenstoornissen (een primaire stoornis veroorzaakt door kindkenmerken), 

rekenmoeilijkheden (secundaire problemen) en de overkoepelende term 

rekenproblemen. Ruijssenaars en Van Luit (2004)  duiden hierbij op het belang van het 

feit dat de term ‘dyscalculie’ een beschrijvende term is. Deze verwijst dus niet naar een 

oorzaak of verklaring, maar is de voorbode om dan handelingsgerichte adviezen eruit 

af te kunnen leiden. De eerstgenoemde omschrijft ‘dyscalculie’ als ‘een stoornis die 

gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en accuraat 

oproepen of toepassen van reken-wiskundekennis, die blijvend zijn ook na gedegen 

onderwijs’.  

 

In Vlaanderen worden de termen ‘dyscalculie’ en ‘rekenstoornis’ als synoniemen 

gebruikt. Om hiervan te kunnen spreken moet echter aan drie criteria voldaan zijn: het 

achterstands-, het mild exclusie-, en het hardnekkigheidcriterium (Butterworth, 2005; 

Desoete, 2004; 2009; Speece et al., 2003; Vaughn et al., 2003). 
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Het achterstandscriterium houdt in dat personen met dyscalculie duidelijk 

zwakker (twee of meer SD onder het verwachte niveau) presteren op vlak van rekenen, 

dan leeftijds- en opleidingsgenoten (Desoete, 2009). Deze kinderen maken fouten die 

je niet meer zou verwachten op hun leeftijd en met hun opleidingsniveau: ze hanteren 

immature strategieën (Jordan & Montani, 1997). 

 

Het mild exclusiecriterium stelt de eis dat er, om te kunnen spreken van 

dyscalculie, geen andere oorzaak mag zijn voor de rekenproblemen. Het moet dus 

gaan om een primaire stoornis, waarbij de oorzaak gelegen ligt in de kindkenmerken. 

Toch is het mogelijk dat er nog een secundaire problematiek aanwezig is, maar dan 

moeten er méér problemen zijn met rekenen dan dat kinderen met een gelijkaardige 

problematiek hebben.   

 

Het hardnekkigheidscriterium vervolgens, geeft aan dat er slechts van 

dyscalculie kan gesproken worden als er gedurende twee opeenvolgende testperiodes, 

met minimum zes maand therapie tussen, nog steeds een klinische rekenscore is. In 

het vakjargon heeft men het hier over ‘lack of responsivity to instruction (RTI)’ (Burns & 

Coolong-Chaffing, 2006; Hale, 2008; Kovaleski & Prasse, 2004; NJCLD, 2005; Speece 

et al., 2003; Vaughn & Fuchs, 2003; Vaughn, Linan-Thompson, & Hickman, 2003): 

ongeacht extra instructie, begeleiding en ondersteuning blijft er een klinische 

rekenscore. Zowel Speece et al. (2003) als Burns en Senesac (2005) spreken hierbij 

over ‘dual discrepancy’. De diagnose dyscalculie kan dus maar gesteld worden na 

verschillende meetmomenten. Bovendien moet kunnen worden aangetoond dat 

adequate instructie en oefening er niet toe leidde dat de achterstand weggewerkt werd. 

Die adequate instructie en oefeningen kunnen we in navolging van Ghesquière en Van 

der Leij (2007) op drie niveaus definiëren. Allereerst is er het niveau van de instructie 

en oefening in de klas. Er wordt nagegaan of die optimaal is verlopen, ‘volgens het 

boekje’ en met de juiste intentie, expertise en inzet van de leerkracht. Op het tweede 

niveau is er het geprotocolleerd handelen met betrekking tot kinderen met 

rekenproblemen. Men onderzoekt of de handelingscyclus van signaleren, problemen 

analyseren en aanpassing van de methodiek zorgvuldig is toegepast. Ten derde wordt 

onderzocht of bij hardnekkige gevallen gerichte individuele remediërende leerhulp 

(remedial teaching) werd toegevoegd gedurende een voldoende lange periode. 

Volgens het model van ‘responsivity-to-instruction’ kan didactische resistentie (en 
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daarmee het etiket ‘dyscalculie’) slechts met grote zekerheid worden vastgesteld 

wanneer aan de voorwaarden op de drie niveau’s wordt voldaan. 

 

Dus wanneer kinderen na minimum zes maand hun achterstand kunnen 

wegwerken, spreken we niet van dyscalculie volgens deze normen. Het VCLB 

(Declerck et al., 2008) doet hier nog een schepje bovenop. Volgens hun protocol 

moeten kinderen bij minimaal drie herhaalde metingen met een genormeerde test tot 

de 10% zwaksten behoren. 

1.1.2 Prevalentie en comorbiditeit 

Hoewel er verschillende criteria gehanteerd worden, is er toch een zekere 

overeenstemming over de mate waarin het voorkomt (Shalev et al., 2000). Lange tijd 

werd dyscalculie beschouwd als zeldzaam en minder voorkomend dan dyslexie 

(O’hare et al., 1991). Geary (1993) en Von Aster (2007) duiden echter op het feit dat 

dyscalculie een gewoon en heterogeen fenomeen is. 

 

De prevalentie varieert wereldwijd tussen 2% en 14% (oa. Barbaresi et al., 2005; 

Gross-Tsur et al., 1996; Kadosh & Walsh, 2007; Shalev et al., 2000). Barbaresi et al. 

(2005) voerden hiervoor een retrospectieve studie uit over alle kinderen geboren 

tussen 1976 en 1982 in Rochester (N= 5718). Gross-Tsur et al. (1996) deden hun 

onderzoek bij 4de graads schoolkinderen (N=3029). Bij Kadosh en Walsh (2007) wordt 

de onderzoeksgroep niet nader verduidelijkt. Shalev et al. (2007) geven dit aan op 

basis van studies in de Verenigde staten (N=1476 kinderen in de 1e tot 8e graad), 

Engeland (N=1056 negen en tienjarigen uit een Engels onderwijsdistrict (497 meisjes, 

559 jongens), Duitsland (N=546, 3de graders uit 26 representatieve klassen en N=400, 

evenveel meisjes als jongens, uit 8 verschillende scholen), Zwitserland (N=279; tussen 

8 en 10 jaar; Zurich) en Israël (alle 10 en 11 jarigen uit de 5de graad in 

gemeenschapsscholen). Rekenstoornissen komen dus ongeveer net zo vaak voor als 

leesstoornissen en ADHD (APA, 1994; Shalev & Gross-Tsur, 2001). Een aantal 

auteurs (oa. Shalev et al, 2000) geven aan dat dyscalculie evenveel voorkomt bij 

meisjes als bij jongens (onderzoeksgroep niet verder gespecifieerd). Toch duiden 

onder andere Hellinckx en Ghesquière (2005) op een licht overwicht van meisjes. 

Barbaresi et al. (2005) daarentegen wijzen met hun studie (N=5718) op een grotere 

gevoeligheid bij jongens dan bij meisjes. 
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In België komt dyscalculie voor bij 2% tot 8% van de schoolkinderen (Desoete, 

Roeyers, & Declercq, 2004). Bovendien zijn er tien keer zoveel leerlingen met 

rekenstoornissen waar een broer, zus of ouder last heeft van rekenstoornissen, dan 

dat dit het geval is bij leerlingen zonder rekenstoornissen (Geary, 2004).  

 

Er moet wel opgemerkt worden dat dyscalculie veel minder bestudeerd is dan dyslexie. 

De kennis is dan ook minder uitgebreid: wat minder gekend is, wordt namelijk ook 

minder makkelijk herkent. Vaughn en Fuchs (2003) merken op dat de identificatie van 

‘kinderen met een leerstoornis’ met meer dan 200 procent gestegen is sinds dat deze 

categorie ontstaan en benoemd is. 

 

Heel wat kinderen met dyscalculie hebben nog een bijkomende problematiek. 

Dit betekent dat er twee of meer aandoeningen voorkomen bij hetzelfde kind. We 

kunnen, in navolging van Reber (2004),  hierbij een onderscheid maken tussen 

enerzijds concurrente comorbiditeit, het gelijktijdig voorkomen van aandoeningen, en 

anderzijds successieve comorbiditeit, waarbij de ene aandoening voortvloeit uit de 

andere.  Zo geven verschillende auteurs (oa. Butterworth, 2005; Gadeyne et al., Gross-

Tsur, 1996; Kadosh & Walsh, 2007; Karande & Kulkarni 2009; Shalev, 2000; Van Luit 

& Ruijssenaars, 2004; Von Aster, 2007) aan dat dyscalculie geregeld samen voorkomt 

met ADHD, dyslexie, dysorthografie en mentale retardatie. Zo zouden tot  25% van de 

kinderen met dyscalculie ook ADHD hebben (Karande & Kulkarni, 2009) 

(onderzoeksgroep niet nader verduidelijkt). Bij 17% tot 50% is er ook sprake van 

dyslexie, aldus Gross-Tsur, Manor en Shalev (1996) die hun onderzoek uitvoerden bij 

3029 vierde graads schoolkinderen. Ostad (1998) geeft in zijn studie (N=101; 2de, 4de 

en 6de graad; Noorwegen) aan dat dysorthografie bij 50% van de kinderen met 

dyscalculie voorkomt. In verband met intelligentie moet wel opgemerkt worden dat 

kinderen met een mentale retardatie doorgaans minder goed presteren in rekenen. 

Hierdoor is een lager rekenniveau bij hen op zich niet onverwacht (Parmar, Cawley, & 

Miller, 1994). Wanneer het resultaat echter nog beduidend onder de verwachting ligt, 

spreken we van een diagnose ‘mentale retardatie’ met een bijkomende diagnose 

dyscalculie. 

 

Daarnaast zijn er een aantal problemen die voortvloeien uit de rekenstoornis. Zo blijkt 

dat kinderen met leerproblemen in het algemeen, en dyscalculie in het bijzonder, op 

diverse psychosociale domeinen méér moeilijkheden ondervinden dan kinderen zonder 
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leerproblemen. Zo vertonen ze meer gedragsproblemen, meer emotionele problemen 

(oa. Faalangst, negatief zellfbeeld op vlak van schoolse vaardigheden, …) en is hun 

sociaal functioneren zwakker. Bovendien blijken ook angstproblemen en slaap- en 

vermoeidheidsproblemen vaak voort te vloeien uit leerstoornissen. Van de kinderen 

met leerstoornissen zou 24% tot 52% significante sociale en emotionele moeilijkheden 

ervaren (Gadeyne, Ghesquière, & Onghena, 1999; Karande et al., 2008; Mclean & 

Hitch, 1999). Gadeyne et al. (1999) voerden hiervoor een uitgebreide literatuurstudie 

uit met studies die dateren van na 1980 (aantal niet bekend). Bij de Indische studie van 

Karande et al. (2008) werden 150 kinderen (gemiddelde leeftijd, 12,2 jaar; 

jongens:meisjes ratio = 1,9:1) en 150 ouders bevraagd. Bij Mclean en Hitch (1999) 

vervolgens namen 122 kinderen (64 meisjes, 58 jongens) uit Lancaster deel aan de 

studie. 

Belangrijk om op te merken is dat deze percentages soms sterk verschillen, dit 

afhankelijk van de gebruikte populatie, de gehanteerde onderzoeksmethode, de 

gekozen definitie en criteria van dyscalculie, …. 

1.1.3 Oorzaak 

Met de verklaring voor het ontstaan van deze rekenstoornissen staat men nog lang niet 

zo ver. Geary (2004) geeft hierbij treffend aan dat rekenen een breed en complex 

domein is en dat de studie ervan dus niet zo eenvoudig is. 

 

Toch duiden verschillende studies (Kadosh & Walsh, 2007; Landerl et al., 2004; Price 

et al., 2007) op de cruciale rol van de pariëtale kwab, en specifiek de intrapariëtale 

sulcus  in beide hemisferen, bij het voorkomen van dyscalculie. Dit hersengebied is 

verantwoordelijk voor de representatie en/of verwerking van specifieke numerische 

informatie. Dyscalculie zou dus het resultaat zijn van een falen van deze 

hersengebieden (Geary, 1993; Landerl et al., 2004). Rotzer et al. (2008) tonen in hun 

studie (N= 12; 6 meisjes, 6 jongens; gemiddelde leeftijd: 9,3 jaar), aan dat kinderen 

met dyscalculie structurele verschillen vertonen in de frontale en pariëtale 

hersengebieden. Zo blijkt dat deze kinderen een verminderd volume grijze materie 

hebben in de frontale kwab en een kleiner volume witte stof in de linker frontale kwab 

en in de rechter parahippocampale gyrus, in vergelijking met personen zonder 

dyscalculie. Verder hebben studies over geheugenbeeldvorming (‘neuro-imaging 

studies’) (oa. Cowell et al., 2000; Dehaene et al., 1999; Delazer et al., 2003, 2005; 

Roland & Friberg, 1985) een sterke link aangetoond tussen mentaal tellen en de gyrus 
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angularis. Deze laatste zou hierbij essentieel zijn voor het ophalen van rekenkundige 

feiten. Bij personen met betere rekenkundige competenties zou er dan ook een 

sterkere activatie zijn van deze gyrus angularis. Grabner et al. (2009) merken in hun 

studie (N= 28 mannen; gemiddelde leeftijd= 26,86; Duitsland) hierover op dat de relatie 

tussen deze activatie van die gyrus angularis en rekenkundige competenties in het 

oplossen van wiskundige problemen te wijten is aan verschillen in het ophalen van 

rekenkundige feiten en dat hieraan dan ook tegemoet gekomen kan worden door 

training. 

 

Een aantal auteurs (Kadosh & Walsh., 2007; Shalev, 2004) wijzen ten slotte nog op de 

invloed van de omgeving als meebepalende factor voor het ontstaan van dyscalculie 

(onderzoeksgroep niet gespecificeerd). Als we het mild exclusiecriterium volgen, 

moeten we hier echter enigszins voorzichtig mee zijn.  

 

Dyscalculie is dus een stoornis die blijvend is: het is een ‘life-long disability’ (Silver, 

1989). 

1.1.4 Rekenproblemen bij kinderen met dyscalculie 

Ondanks het feit dat onderzoekers een scala aan termen en criteria hanteren voor 

dyscalculie, is er toch een zekere consensus over de basiskenmerken van deze 

rekenstoornis (Butterworth, 2005). Zo wordt vooreerst algemeen aangenomen dat 

kinderen met dyscalculie moeilijkheden hebben met het leren en onthouden van 

rekenkundige feiten (Geary, 1993; Ginsburg, 1997; Jordan & Montani, 1997) en met 

het uitvoeren van rekenkundige procedures (Butterworth, 2005). Daarnaast zijn 

kinderen met dyscalculie meer afhankelijk van immature strategieën, zoals op de 

vingers tellen (Butterworth, 2005). Russel en Ginsburg (1984) merken hierbij op dat het 

merendeel van de kinderen met dyscalculie zowel problemen hebben met kennis van 

feiten als met kennis van procedures. Temple (1991) daarentegen, gaf aan dat dit niet 

noodzakelijk zo is.  

 

Daarnaast blijken moeilijkheden met basisrekenen een algemeen kenmerk: kinderen 

met dyscalculie zijn heel zwak op taken die het begrijpen van numerische concepten 

inhouden, vooral het concept van numerositeit (Butterworth, 2005). Dit geeft problemen 

bij de meest eenvoudige opdrachten, zoals tellen of hoeveelheden vergelijken.  
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Shalev en Gross-Tsur (2001) voegen hier aan toe dat dyscalculie zich anders 

manifesteert, afhankelijk van de leeftijd. Zo blijken kinderen uit de eerste graad 

voornamelijk problemen te hebben met het ophalen van basis rekenkundige feiten en 

in het uitoefenen van rekenkundige oefeningen: ze hebben immature telvaardigheden. 

Bij oudere kinderen (9-10 jarigen) gaan de moeilijkheden wat verder. Op deze leeftijd 

leren kinderen namelijk verderbouwen op de initiële telvaardigheden. Het gevolg 

hiervan is dat deze kinderen met dyscalculie onefficiënte strategieën gaan hanteren, 

waardoor ze fouten maken. Hun procedurele kennis is onvoldoende om moeilijkere 

oefeningen te maken. Zo blijken ze onoplettend te zijn voor rekenkundige tekens 

(voorbeeld ‘plus’ en ‘min’), gebruiken ze foute tekens of getallen of maken ze 

oefeningen in de verkeerde volgorde of op een foute manier. 

 

Een aantal onderzoekers hebben een poging gedaan om deze kenmerken in enkele 

subtypes te gieten. Zo maakt Geary (2004) een onderscheid tussen drie subtypes: het 

‘procedural subtype’, het ‘semantic memory subtype’ en het ‘visuospatial subtype’. Hij 

omschrijft deze subtypes als volgt: 

 

Kinderen met het ‘procedural subtype’ hebben problemen met het uitvoeren van 

rekenkundige procedures. Hierdoor gaan ze vaak onrijpe strategieën gebruiken. De 

moeilijkheden van deze kinderen zijn dus ten gevolge van problemen met het 

werkgeheugen. 

 

Kinderen met het ‘semantic memory subtype’ hebben moeilijkheden met het 

onthouden en snel en accuraat oproepen van rekenkundige feiten. Deze kinderen zijn 

trage rekenaars, dit ten gevolge van problemen met het lange termijngeheugen.  

 

Kinderen met het ‘visuospatial subtype’ hebben moeite met het ruimtelijk 

voorstellen van numerische en rekenkundige informatie en relaties. Ruimtelijk 

gepresenteerde informatie wordt frequent misbegrepen of verkeerd geïnterpreteerd.  

 

Een aantal onderzoekers zoals Cornoldi en Lucangeli (2004) en Von Aster (2000) 

voegen hier nog een vierde type aan toe: getallenkennisdyscalculie. De 

eerstgenoemden omschrijven dit als ‘moeilijkheden met getallenkennis’, de 

laatstgenoemde als ‘arabische dyscalculie of pervasieve dyscalculie’. Deze kinderen 
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hebben moeite met ons talstelsel en scoren vooral zwak op het lezen, begrijpen en 

schrijven van getallen. 

 

De uitkomst van deze stoornis is zeer heterogeen. Veel kinderen zijn niet zomaar in 

één subtype te vatten: er bestaan namelijk heel veel mengvormen (Rotzer et al., 2008). 

1.1.5 Diagnostiek 

Diagnostiek van dyscalculie is niet zo eenvoudig. De groep van kinderen met 

rekenproblemen is namelijk een zeer heterogene groep. De stoornis kan zich op heel 

verschillende manieren manifesteren en dit ten gevolge van heel verschillende redenen 

(Geary, 1993; Wilson, 2004). Op basis hiervan werden er een aantal subtypes van 

dyscalculie onderscheiden (zie hoger reeds beschreven). 

 

Nadat een diagnose van dyscalculie is gesteld wil men niet bij de pakken blijven zitten. 

Daarom heeft men het over een beschrijvende diagnose. Er wordt niet op zoek gegaan 

naar een verklaring of oorzaak, maar men wil komen tot uitspraken ‘om te veranderen’. 

De diagnose vormt de voorbode om handelingsgerichte adviezen en sticordi-

maatregelen (stimuleren, compenseren, remediëren/relativeren, dispenseren/ 

differentïeren) eruit af te leiden. Het acroniem ‘sticordi’ werd voor het eerst gebruikt 

door Henneman in 1989 en kreeg in Vlaanderen vooral naam dankzij Van Vught 

(1994). Bij ‘sticordi’ is er zowel aandacht voor de cognitieve dimensie (het kunnen 

rekenen), de dynamisch affectieve dimensie (durven rekenen) als de motivationele 

dimensie (willen rekenen) (Perkins, 1995). 

 

Momenteel bestaan er geen tests die alle aspecten (rekenfeiten, bewerkingen, 

getallenkennis, meten/metend rekenen) van het rekenen tegelijk meten (Michaelson, 

2007). Het is daarom aangewezen om voor een goede diagnostiek, tijdens het 

rekenonderzoek minstens één test af te nemen die getallenkennis meet, één voor 

rekenfeiten en semantiek, een andere die procedureel rekenen meet en nog een 

andere die de visuospatiële vaardigheden nagaat. Bovendien is het niet mogelijk om 

voor Nederland genormeerde tests in Vlaanderen te gebruiken, dit gezien er veel 

‘realistischer’ gerekend wordt in Nederland (Desoete, 2004). In Vlaanderen maakt men 

hoofdzakelijk gebruik van de Tempotest Rekenen (TTR; De Vos, 1992), om de 

automatisering van rekenfeiten en elementaire rekenbewerkingen na te gaan. De 



 

10 

 

Kortrijkse Rekentest-Revisie (KRT-R; Baudonck et al., 2006)  wordt gebruikt voor het 

nagaan van getallenkennis en hoofdrekenen. 

 

Gezien een rekenstoornis multifactioreel bepaald is en ook vaak samengaat met 

andere stoornissen (Butterworth, 2005; Gadeyne et al., 1999; Geary, 2004; Ghesquière 

& Ruijssenaars, 1994; Gross-Tsur, 1996; Kadosh & Walsh, 2007; Karande et al. 2009; 

Shalev et al., 2000; Van Luit & Ruijssenaars, 2004; Von Aster, 2007), dienen 

verschillende domeinen grondig doorgelicht te worden om te zien wat er bij dat 

specifieke kind van toepassing is. Zo worden vaak de leestests Eén-minuut test (EMT; 

Brus & Voeten, 1999 ) en Klepel (Van den Bos et al., 1994) en de spellingstest PI-

dictee (Geelhoed & Reitsma, 2000) afgenomen, gezien dyscalculie vaak samengaat 

met dyslexie. Daarnaast kan men ook aan de hand van (semigestructureerde) 

interviews interessante informatie verzamelen. 

 

Voor een beperkte, maar meer uitgebreide, lijst van mogelijke tests verwijst de auteur 

naar de limitatieve lijst van het RIZIV (2006) en de brochure ‘Allemaal op een rijtje’ 

(2010), opgesteld door de Sig-intervisiewerkgroep Rekenstoornissen. 

1.2 Ouder zijn van een kind met een leerstoornis 

De opvoeding in het gezin wordt beïnvloed door de problemen die rechtstreeks en 

onrechtstreeks samenhangen met de leerstoornis (Donceel en Ghesquière, 1998). Een 

kind met een leerstoornis brengt namelijk geregeld zijn/haar problemen mee naar huis: 

sommige kinderen klagen en zeuren over het naar school gaan, anderen zijn 

teleurgesteld of boos, nog anderen willen stoom afblazen, … Gezinnen met een kind 

met een leerstoornis krijgen zo soms het gevoel dat de leerstoornis dag in dag uit hun 

leven gaat beheersen (Hellinckx & Ghesquière, 2005). Falik (1995) merkt hierbij op dat 

de beperking van een kind een triadische ervaring is: er is een continue interactie 

tussen het kind met de beperking, de familie/gezin en de externe omgeving.  

 

De reactie van ouders op het horen van de diagnose is zeer verschillend. Volgens 

Heiman (2002) zijn er algemeen drie soorten reacties te onderscheiden. Hij kwam tot 

deze vaststelling op basis van een kwalitatief onderzoek dat gevoerd werd bij 32 

Israëlische ouders, tussen 31 en 57 jaar,  van kinderen met speciale noden. 

Ten eerste is er de groep ouders die negatief emotioneel reageren.  Dit houdt onder 

andere depressie, woede, shock, negeren van de diagnose, schuldgevoelens, … in. Zo 
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geeft ook Faerstein (1981), op basis van haar literatuurstudie, aan dat sommige 

ouders, omwille van de vaagheid over de etiologie van de leerstoornis, zich 

verantwoordelijk achten voor de problemen van hun kind De gevoelens van schuld, 

inadeaquaatheid en twijfel die dit meebrengt, worden vaak op het kind geprojecteerd 

en bemoeilijken op deze manier de ouder-kindrelatie.  

Een tweede vaak voorkomende reactie is de negatief psychologische respons. Dit uit 

zich onder andere in niet eten, wenen, koud zweet, beven, angst, hoofd- en buikpijn.  

Daarnaast zijn er ook ouders die positief emotioneel reageren. Zij ervaren de diagnose 

als een opluchting, een bevestiging van hun vermoeden … 

 

De negatieve gevoelens van ouders leiden, volgens Dyson (1996)  vaak tot 

overbescherming en overbetrokkenheid van de ouders op het kind. In veel gezinnen 

met een kind met een leerstoornis komt het hele gezinsleven onder druk te staan 

(Hellinckx & Ghesquière, 2005). De extra tijd en energie die de ouders moeten 

investeren in hun kind omwille van de leerstoornis wordt door tal van ouders als 

belastend en frustrerend ervaren. Er wordt niet alleen veel tijd geïnvesteerd in het 

maken van huiswerk en oefeningen en het leren van lessen, maar de ouders 

spenderen bovendien nog veel meer tijd aan het praten over en het zoeken naar 

oplossingen voor de aanpak van de leerstoornis (Hellinckx & Ghesquière, 2005). 

Daarnaast wijzen Karande et al. (2008) in hun onderzoek op het feit dat de 

psychosociale en fysieke problemen van het kind niet alleen een impact hebben op de 

emotionele gezondheid en de persoonlijke tijd van de ouders, maar ook activiteiten met 

het hele gezin beperken of onderbreken en zo leiden tot spanningen. Ook Heiman 

(2002) geeft op basis van zijn onderzoek aan dat ouders van kinderen met een 

beperking heel wat in hun sociale leven moeten aanpassen: verlies van vrienden, geen 

(of minder) tijd voor sociale contacten…. Dit leidt bij ouders tot heel wat frustratie en 

ontevredenheid. De moeilijkheden die ouders ervaren vormen vaak een bron voor 

angst, overbescherming, rigiditeit, meer stress, hogere sociale last en ook bij een 

aantal gezinnen voor financiële en relationele problemen (Heiman, 2002). Ook de 

gedachte aan de toekomst voor het kind leidt bij heel wat ouders tot zorgen (Waggoner 

& Wilgosh, 1990). De problemen die ouders ervaren strekken zich dus veel verder uit 

dan enkel de symptomen van de rekenstoornis (Karande et al., 2008).  

 

Toch streven de meeste ouders ernaar om hun leven als voorheen zoveel mogelijk te 

behouden. Zo geven een aantal ouders ook, in het onderzoek van Heiman (2002), aan 
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dat de partnerrelatie versterkt is door het hebben van een kind met een probleem. 

Bovendien merken 75% van de ouders op dat hun initiële negatieve gevoelens en 

reacties veranderd zijn in positieve, optimistische gevoelens en voldoening. Ook 

Kearney & Griffin (2001) wijzen op de tweestrijd die ouders vaak voeren: enerzijds 

voelen ze verdriet, pijn en wanhoop, anderzijds ervaren ze ook hoop en levensvreugde 

met hun kind met een beperking.  

 

De manier waarop ouders de leerstoornis van hun kind beleven en hoe ze hierop 

reageren, wordt voor een groot deel ingekleurd door hun persoonlijkheid, door de 

manier waarop zij zelf hun opvoeding en hun schoolleeftijd beleefd hebben en door de 

succes en teleurstellingen die ze zelf hebben meegemaakt (Hellinckx & Ghesquière, 

2005). Zo meent Faerstein (1981) dat de verwachtingen die ouders koesteren ten 

aanzien van hun kind een even belangrijke component zijn als de ernst van de 

leerstoornis. Dyson (2003), die onderzoek voerde bij 19 paar biologische tweelingen 

(N=38) in Canada, geeft bovendien aan dat de mate van stress die ouders ervaren 

door de beperking van het kind, ook een invloed heeft op hoe het kind zich voelt en 

gedraagt en op de mate van sociale competentie van het kind. Zo blijkt dat hoe 

positiever de ouders naar het kind kijken, hoe beter de sociale vaardigheden van het 

kind zijn. Het is dus een wederzijdse invloed. Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat 

ouders vaak hun kind op vlak van sociale competentie en zelfbeeld lager gaan 

inschatten, dan dat de kinderen zichzelf inschatten. Dit kan te wijten zijn aan de 

verwachtingen, en de daarmee gepaard gaande frustraties, die ouders hebben. 

 

Uit het onderzoek van Donceel en Ghesquière (1998), een exploratief empirisch 

onderzoek dat gevoerd werd bij zeven gezinnen in België, blijkt, dat om de interacties 

tussen kind en ouders te verbeteren, er nood is aan het krijgen van adequate 

ondersteuning, begeleiding en informatie in verband met de leerstoornis. Door de 

aanvaarding van en het inzicht in de leerstoornis, kunnen ouders namelijk hun 

opvoeding beter afstemmen op de noden van hun kind. Zo komt er meer ruimte vrij 

voor aangename contacten tussen de ouders en het kind. 

1.3 Kwalitatief onderzoek 

Kwalitatief onderzoek is een manier van onderzoek voeren waarbij de onderzoeker niet 

los staat van de onderzoekscontext. Deze onderzoeksvorm gaat uit van het principe 

van inductie: de redenering wordt gemaakt vanuit een specifieke situatie om zo te 
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komen tot een algemene conclusie (Bogdan & Biklen, 2003; Jackson, Drummond, & 

Camara, 2007;  Pope & Mays, 1995). Deze volgt het naturalistisch paradigma, wat wil 

zeggen dat het onderzoek veelal plaats vindt in de natuurlijke omgeving van de 

participanten en dat het onderzoek niet over hen gaat, maar mét hen wordt gevoerd. 

Bijgevolg zijn de betekenissen die uit het onderzoek afgeleid worden specifiek voor een 

bepaalde situatie. Het gaat dus om een holistische interpretatie van de natuurlijke 

omgeving (Denzin & Lincoln, 2005; Everaert & Van Peet, 2006; Pope & Mays, 1995). 

Met kwalitatief onderzoek gaan we op zoek naar het verhaal, de mening, de ervaring 

van de mensen zelf (Denzin & Lincoln, 2005). De resultaten worden beschreven en 

geïnterpreteerd vanuit het perspectief van de personen die bevraagd worden. Het 

onderwerp van studie in de sociale wetenschappen, de mens en zijn omgeving, zijn 

namelijk onvoorspelbaar: de mens kent constant betekenis toe aan die omgeving. 

Kwalitatieve onderzoekers benadrukken dan ook het proces in het sociale leven. Op 

deze manier is het bovendien mogelijk om moeilijkere thema’s te gaan bevragen 

(Britten, 1995; Pope & Mays, 1995).  

 

Ook bij het voeren van onderzoek over rekenstoornissen, is het belangrijk om rekening 

te houden met de context. Bronfenbrenner (1994) wijst hieromtrent op het feit dat een 

kind (met dyscalculie) beïnvloed wordt door verschillende subsystemen, gaande van 

het micro- tot het macrosysteem (onderzoeksgroep niet nader gespecificeerd). Onder 

het microsysteem verstaat hij het geheel van relaties tussen het kind en zijn omgeving 

in een bepaalde setting, bijvoorbeeld het gezin. Settingen kunnen gezien worden als 

fysische (huisvesting, ruimte, speelgoed) en sociale arrangementen (personen die 

direct en dagelijks met het kind te maken hebben). Daarnaast bestaat er volgens hem 

ook het mesosysteem. Hier vinden de interrelaties plaats tussen de verschillende 

settings waarin het kind zich bevind en aan deelneemt. Een voorbeeld hiervan is de 

relatie tussen gezin en school of tussen de school en de peergroep. Het exosysteem 

vervolgens zijn de factoren waar het kind in eerste instantie niet direct deel van 

uitmaakt, maar die wel een indirecte invloed hebben op het kind. Hierbij kan men 

denken aan het schoolbeleid of het werk van de ouders. En tot slot heeft hij het over de 

invloed van het macrosysteem: dit systeem is geen concrete of sociale structuur, maar 

heeft betrekking op de cultuur of de heersende ideologie van de samenleving. Deze 

verschillende invloeden moeten dan ook in rekening gebracht worden in het 

onderzoek. Ook Levant (2005) wijst op het belang van het betrekken van de kinderen 

zelf, evenals hun context. Hij ziet de ‘evidence-based praktijk’ namelijk als ‘de 
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integratie van het best beschikbare onderzoek met de klinische ervaring in de context 

van de kenmerken, cultuur en voorkeuren van de cliënt’. 

 

Om inzicht te krijgen in de context en het eigen verhaal van de kinderen met 

dyscalculie en hun ouders, is de auteur van mening dat deze kwalitatieve 

onderzoeksmethode de ideale keuze is. Zij is namelijk geïnteresseerd in hoe de 

kinderen zelf en hun ouders de dyscalculie ervaren en hoe ze dit beschrijven. Zij is 

meer geïnteresseerd in het begrijpen van deze kinderen en hun ouders, veeleer dan 

het testen van specifieke hypothesen (Bogdan & Biklen, 1998). Ook Ginsburg (1997) 

pleit voor andere manieren van onderzoek dan enkel op basis van zogezegde 

‘wetenschappelijke’ gestandaardiseerde tests bij rekenproblemen. Hij is er namelijk van 

overtuigt dat deze instrumenten niet in staat zijn om de meest waardevolle en 

interessante zaken uit het denken van kinderen te ontmaskeren. 

 

Om aan ‘evidence-based praktijk’ te doen, moeten we dus steeds op zoek gaan naar 

de wetenschappelijke informatie die beschikbaar is, dit in combinatie met de kennis en 

eigenschappen van het kind, samen met de ervaring en kennis van de context van het 

kind, meerbepaald de ouders, de leerkracht, …. 

1.4 Ouders van en kinderen met dyscalculie: impliciete kennis 

Het betrekken van ouders kan voor onderzoek heel nuttig zijn. Zo wijzen Hellinckx en 

Ghesquière (2005) op het feit dat ouders meesters zijn in het beoordelen van de 

ontwikkeling van hun kind. Zij merken zeer snel op als er iets niet loopt zoals het zou 

moeten of als er verschillen zijn met andere kinderen. Bovendien zien zij hun kind dag 

in dag uit en worden ze continu geconfronteerd met hoe hun kind functioneert.  

 
Liamputtong (2007) benadrukt ook het belang van het betrekken van kinderen in het 

onderzoek. Het is volgens haar belangrijk om kinderen een stem te geven, aangezien 

ze vaak als kwetsbare groep worden gezien. Ze krijgen op deze manier de kans om 

hun mening te vormen en te uiten.  Oakley (1994) omschrijft het als volgt: ‘it would 

seem that experts on children are precisely that – in other words, advocates of 

research on children, rather than defenders of children’s interests in taking part in 

research which is for them. The best way to defend the development of children’s 

studies for children is to enrol them fully in the research process’ (Oakley, 1994, p. 26). 

Ook Levant (2005) beschouwt het betrekken van kinderen als ervaringsdeskundigen in 

onderzoek als een vereiste voor goed onderzoek. Toch zijn hier verschillende 
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meningen over. Zo geven Morrow en Richards (2002) aan dat kinderen nog vaak 

gezien worden als kwetsbaar, incompetent en machteloos, die beschermd moeten 

worden tegen uitbuiting van onderzoekers. Bijgevolg zijn ze dan ongeschikt om mee te 

participeren aan onderzoek. Morrow en Richards (2002) ijveren er echter voor om 

kinderen wel te horen: er moet respect zijn voor de visie en mening van kinderen. 

Kinderen moeten dan ook volgens hen gezien worden als sociale actoren die wel 

degelijk een belangrijke invloed hebben. Ze zijn wel competent om hun visie te uiten en 

deel te nemen aan onderzoek waaraan ze participeren. Het moet dus niet enkel gaan 

over kinderen, maar ook mét kinderen. Darbyshire (2000) en Darbyshire et al. (2005) 

spreken in dit geval over de paradox van het ‘missing child’. Veelal gaat het bij 

onderzoek naar kinderen om onderzoek over kinderen in plaats van onderzoek met en 

voor kinderen. 

 

Tot slot is het belangrijk om de verschillende partijen in het onderzoek mee te 

betrekken want zo heeft het onderzoek direct of indirect een grotere relevantie voor 

zowel academici als niet-academici. De betrokkenen gaan zich, volgens Strauss en 

Corbin (1990), namelijk veel meer herkennen in de resultaten. En dit is, aldus de 

mening van de auteur, toch nog altijd één van de hoofddoelen van dit onderzoek. 

1.5 Implicaties voor het onderzoek 

Tot op heden is weinig wetenschappelijke literatuur voorhanden rond rekenstoornissen: 

het is een onderbestudeerde problematiek (Ginsburg, 1997). Extra onderzoek is dus 

welkom. Daarnaast is er vrij weinig bekend over wat kinderen met rekenproblemen zelf 

denken over hun problemen en rond wat volgens hen helpt of minder helpt. 

Desondanks blijken kinderen ons vaak heel wat tips te kunnen geven rond wat bij hen 

al dan niet efficiënt is als hulp en rond waar ze het heel moeilijk mee hebben (Levant, 

2005; Liamputtong, 2007; Morrow & Richards, 2002; Oakley, 1994). Vervolgens is er 

evenmin veel bekend over de ‘uitvoerder’ en de omgeving van zorg, namelijk de 

ouders. Toch is ook bij hen heel wat impliciete kennis aanwezig (Hellinckx & 

Ghesquière, 2005).  

 

Hoewel deze impliciete kennis zo belangrijk is, worden deze aspecten weinig 

verrekend in de aanpak van kinderen met rekenproblemen. Toch blijkt deze kennis op 

zeer veel domeinen zeer waardevol te zijn. Zo wijst Baumard (1999), op basis van 

casussen bij vier firma’s, op het feit dat dit ook in de economische wereld nog veel 
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meer gebruikt kan worden: topmanagers gaan, aldus hem, nog te vaak aan de slag 

met expliciete kennis. Ook Leonard en Sensiper (1998) benadrukken dit tekort. Gezien 

deze ‘impliciete kennis’ ook in de klinische sector en in het onderwijs nog onvoldoende 

benut en geanalyseerd wordt, is het de bedoeling van dit onderzoek om die impliciete 

kennis (‘tacit knowledge’) via semigestructureerde diepte-interviews, zoals beschreven 

door Seidman (2006), te bevragen, te analyseren en om die data samen te zetten en 

zo de bestaande kennis vanuit kwantitatief onderzoek aan te vullen met deze 

kwalitatieve gegevens. Binnen dit onderzoek worden kinderen en ouders bevraagd en 

wordt er gepeild naar hun ervaringen en kennis rond rekenproblemen.  

 

In dit onderzoek werd gewerkt met een exploratieve onderzoeksmethode. Hoekstra 

(2001) verklaart exploratief onderzoek als een methode, waarbij vooraf geen theorie en 

geen scherp geformuleerde hypothesen voorhanden zijn. Twee Amerikaanse 

sociologen Glaser en Strauss (1967) benoemen dit als de ‘Grounded Theory Analyse’ 

(GTA). GTA is volgens hen een algemene methodologie om theorieën te ontwikkelen. 

Het doel van deze methodologie is belangrijke thema’s van mensen hun leven te 

onderzoeken (Strauss & Corbin, 1998). Binnen de ‘Grounded Theory’ zal de 

onderzoeker op voorhand dus niet weten wat de mogelijke resultaten van zijn 

onderzoek zullen zijn. Onderzoeksvragen en antwoorden hierop groeien doorheen het 

proces van data-verzameling. GTA probeert de ervaringen van participanten te 

bundelen en om te vormen tot verschillende categorieën. Deze categorieën vormen op 

hun beurt de basis voor het construeren van een theorie. (Mils et al., 2006). De 

grounded theory analyse gaat met andere woorden bepaalde theorieën construeren en 

heeft dus niet als doel vooraf bestaande theoretische veronderstellingen te toetsen 

(Fassinger, 2005). 

 

Aan de hand van dit kwalitatief onderzoek wordt hierop dieper ingegaan en wordt 

getracht om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen die in volgend deel 

aan bod komen. 
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2 ONDERZOEKSVRAGEN 
In deze masterproef wordt kwalitatief onderzoek gevoerd naar dyscalculie. 

Meerbepaald wordt de impliciete kennis van de ouders van en de kinderen met 

dyscalculie bevraagd om een beter zicht te krijgen op die rekenproblemen. Daarom 

worden vier onderzoeksvragen vooropgesteld, die verder in het resultaatsgedeelte 

worden besproken. 

 
Onderzoeksvraag 1 Wat zijn de sterktes en zwaktes die kinderen met dyscalculie en 

hun ouders aangeven? 

Door middel van een semi-gestructureerd interview wordt nagaan wat kinderen met 

dyscalculie aangeven als datgene waarin ze sterk zijn en waar ze het moeilijk mee 

hebben in verband met rekenen.  

 

Onderzoeksvraag 2 Wat werkt en wat werkt niet volgens ouders en kinderen bij het 

ondersteunen van dyscalculie? 

Door de ouders en het kind te bevragen wordt op zoek gegaan naar waar een kind met 

dyscalculie baat bij heeft. Bedoeling is om een zicht te krijgen op hoe ouders en 

leerkrachten het kind het best kunnen helpen en waarop gelet dient te worden. 

 

Onderzoeksvraag 3 Welke invloed heeft het hebben van en/of het label dyscalculie op 

het kind en zijn sociale relaties? 

Met deze onderzoeksvraag wordt nagaan of de sociale relaties en het zelfbeeld van 

het kind beïnvloed worden door het hebben van dyscalculie. Ook wordt nagegaan 

welke gevolgen dit met zich meebrengt op vlak van vrije tijd en andere 

levensdomeinen.  
 

Onderzoeksvraag 4 Welke invloed heeft het hebben van en/of het label dyscalculie op 

het gezin en de ouders? 

Deze onderzoeksvraag wil nagaan of het gezin lijdt onder de dyscalculie van het kind 

of, integendeel, een gezin er beter van wordt. Hoe kijken ouders naar hun kind? Welke 

zorgen brengt dit met zich mee? 
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3 METHODOLOGIE 

3.1 Participanten 

De steekproef voor dit onderzoek bestaat uit 29 kinderen en één volwassene met de 

diagnose of een sterk vermoeden van dyscalculie en hun ouders. De leeftijd varieert 

tussen 8 en 45 jaar. Deze personen werden willekeurig geselecteerd. Elf jongens en 

negentien meisjes werden bevraagd. Van de dertig personen, hebben 21 kinderen 

reeds de diagnose dyscalculie. Bij vijf kinderen moet de therapie nog afgewacht 

worden, maar is er reeds een groot vermoeden. Vier kinderen wensten geen testen te 

laten afnemen. Deze werden toch in het onderzoek opgenomen, gezien zij 

aangebracht werden met een groot vermoeden van dyscalculie.  

Naast de rekenstoornis zijn er ook nog kinderen met een comorbide stoornis. Zo 

hebben zeven kinderen een bijkomende diagnose van dyslexie en één kind die van 

dysorthografie. Daarnaast zijn er vier kinderen met ADHD. Er is ook nog één kind met 

OCD en één kind met ASS.  

 

Vervolgens werd(en) ook de ouder(s) van deze kinderen bevraagd. Over het algemeen 

was het enkel de mama die bevraagd werd, in een vijf gevallen was ook de papa 

aanwezig op het gesprek. De ouders werden hierin vrijgelaten.  

 

Een schematisch overzicht van deze gegegevens is bijgevoegd in Appendix (7.3). 

3.2 Onderzoeksopzet en procedure 

De kwantitatieve informatie, verkregen door het afnemen van tests, werd aangevuld 

met kwalitatieve gegevens door de ouders en de kinderen te bevragen aan de hand 

van een semigestructureerd interview. Deze interviews zijn terug te vinden in Appendix 

(7.1 en 7.2).  

De dataverzameling gebeurde door medestudenten. Zelf nam de auteur de tests en 

interviews af bij vijf kinderen. 

 

Bij zo goed als alle interviews ging dit door in de natuurlijke omgeving van de mensen. 

Dit is essentieel, gezien mensen zich zo beter op hun gemak voelen en zo meer willen 

vertellen (Denzin & Lincoln, 2005; Everaert & Van Peet, 2006; Pope & Mays, 1995).  

Na een duidelijke uitleg werd de ‘informed consent’ ingevuld. Bij het afnemen van het 
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interview werd er voor gezorgd dat een veilig klimaat werd gecreëerd. De mensen 

werden gegarandeerd dat hun anonimiteit en privacy gerespecteerd zou worden. Om 

de data nadien goed te kunnen verwerken werd zowel het interview van de kinderen 

als dat van de ouders opgenomen. Het was namelijk het opzet om de data weer te 

geven zoals het werkelijk was: ‘telling it like it was’ (Smith, 1999). Op deze manier kon 

het interview zo waarheidsgetrouw mogelijk neergeschreven worden.  

 

De kinderen werden vervolgens ook getest. Volgende tests werden afgenomen: 

Kortrijkse Rekentest Revisie (KRT-R; Baudonck et al., 2006), Tempotest Rekenen 

(TTR; De Vos, 1992), Eén-minuuttest (EMT; Brus & Voeten, 1999), Klepel (Van den 

Bos et al., 1994) en PI-dictee (Geelhoed & Reitsma, 2000). De afname van de tests 

verliep strikt volgens de voorschriften zoals die in de handleidingen ervan 

uitgeschreven staan (tijdslimiet, geen hulp, geen hulpmiddelen). 

3.3 Instrumenten 

Enerzijds werden de rekenvaardigheden getoetst, anderzijds worden ook de lees- en 

spellingsvaardigheden nagegaan, gezien dyscalculie vaak samengaat met dyslexie of 

dysorthografie (Butterworth, 2005; Gadeyne et al., 1999; Geary, 2004; Ghesquière & 

Ruijssenaars, 1994; Gross-Tsur, 1996; Kadosh & Walsh, 2007; Karande et al. 2009; 

Shalev et al., 2000; Van Luit & Ruijssenaars, 2004; Von Aster, 2007). Daarnaast werd 

er ook nog een semigestructureerd diepte-interview afgenomen. 

3.3.1 Rekentests 

De Kortrijkse Rekentest Revisie (KRT-R; Baudonck et al., 2006)   
Deze rekentest is een test voor hoofdrekenen en getallenkennis. Met deze 

rekentest krijgen we een score voor de diverse deelhandelingen van het 

rekenen: het lezen van getallen (L-taken) en operatiesymbolen (S-taken), het 

inzicht in de getalstructuur (K-taken), de procedurele rekenvaardigheden (P-

taken), de kennis van rekenfeiten (G-taken), de rekentaal (T-taken), het 

omgaan met complexere zinsconstructies (C-taken) en de mentale 

probleemrepresentatie (V-taken). De KRT-R werd in 2004-2005 genormeerd op 

ongeveer 1600 kinderen (eerste leerjaar ongeveer 600 kinderen; tweede tot en 

met zesde leerjaar: ongeveer 200 kinderen voor elk leerjaar) afkomstig uit het 

vrij-, het gemeentelijk- en het gemeenschapsonderwijs. De betrouwbaarheid 

van de test is goed tot zeer goed voor de totaaluitslag op alle afnamemomenten 
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(.83 tot .94). De test-hertestbetrouwbaarheid is goed (.78 tot .85). Voor de 

constructie baseerden de auteurs zich op het nieuwe leerplan wiskunde, wat de 

constructvaliditeit waarborgt. De validiteit is goed (Bos et al., 2001).  

 
De Tempotest Rekenen (TTR; De Vos, 1992) 
Deze rekentest gaat het automatiseren van rekenfeiten na. Deze test gaat dus 

na tegen welk tempo een leerling eenvoudige rekenkundige bewerkingen 

(optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen) kan uitvoeren, om zo af te 

leiden in hoeverre er sprake is van automatisering. Er zijn vlaamse normen voor 

afname januari tweede, derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar (N=2497). De 

Vlaamse normen verschillen sterk van de auteursnormen, vooral in de lagere 

klassen. Ook de twee vlaamse normeringen van midden derde leerjaar 

vertonen verschillen. Er zijn geen cijfergegevens beschikbaar in de handleiding. 

Over de hertestingsbetrouwbaarheid zijn er wel enkele beschouwingen, zo 

blijken onder andere goede leerlingen meer te stijgen dan zwakke (Bos et al., 

2001). 

3.3.2 Leestests 

De Eén-minuuttest (EMT; Brus & Voeten, 1999) 
Deze leestest meet de technische leesvaardigheid van hoogfrequente woorden 

voor leerlingen van het tweede tot en met het zesde leerjaar van het 

basisonderwijs. De test is bedoeld om een algemeen niveau van technisch 

lezen te bepalen (technisch lezen is het vlot kunnen lezen van woorden). Als 

maatstaf gebruikt men de snelheid waarmee een kind niet-samenhangende 

woorden kan lezen in één minuut. Op vlak van betrouwbaarheid is de 

parallelvormbetrouwbaarheid voor alle leeftijden hoog (.89 tot .97) en de test-

hertestbetrouwbaarheid (na 6 maanden) is ook goed (.82 tot .92). De 

betrouwbaarheid neemt toe met de leeftijd. Ook de validiteit is goed. Voor deze 

test zijn er landelijke normen voor Nederland (1973). Er zijn ook Vlaamse 

normen voor derde, vierde en vijfde leerjaarjaar (Bos et al., 2001). 

 
De Klepel (Van Den Bos et al., 1994) 
Deze leestest gaat de leesvaardigheid van pseudowoorden na. Er bestaat een 

A- en een B-vorm. Gedurende twee minuten meet men het aantal juist gelezen 

nonsenswoorden. Deze test kan afgenomen worden bij leerlingen van het lager 
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onderwijs, bijzonder lager onderwijs en eerste jaar van het secundair onderwijs. 

Deze test werd individueel bij het kind afgenomen. Bij de normering hiervan 

werden 697 leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 betrokken. De normering, 

de betrouwbaarheid en de begripsvaliditeit worden door Evers et al. (2000) als 

voldoende beschreven. Ook Bos et al. (2001) beamen dit: bij de 

paralleltestmethode is de betrouwbaarheid van .89 tot .95. Gezien er naar de 

mening van Evers et al. (2000) te weinig onderzoek gebeurde, achten ze de 

criteriumvaliditeit echter onvoldoende.  

3.3.3 Spellingstest 

Het Pi-dictee (Geelhoed & Reitsma, 2000)  
Deze spellingstest onderzoekt de vaardigheid in het schrijven van losse 

woorden. In het volledige dictee zijn 52 spellingcategorieën verwerkt om een 

niveaubepaling te kunnen doen en na te gaan welke categorieën men al dan 

niet beheerst. Deze test wordt afgenomen bij leerlingen van het eerste tot en 

met het zesde leerjaar. Hier werd de test individueel bij het kind afgenomen. 

Deze test werd genormeerd op een representatieve landelijke steekproef van 

3633 leerlingen uit 22 basisscholen, circa 600 per groep. De betrouwbaarheid 

en normering worden als voldoende beschreven door Evers et al. (2002). De 

begripsvaliditeit wordt als onvoldoende beschouwd, wegens een gebrek aan 

onderzoek (Evers et al., 2002). 

3.3.4 Semigestructureerd interview 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van semigestructureerde, op de 

fenomenologie gebaseerde, diepte-interviews, zoals beschreven door Seidman (2006), 

die in een vorige onderzoek in pilootstudies uitgeprobeerd werden. Op die manier 

kregen de respondenten enige mate van vrijheid en kon toch enige structuur bewaard 

worden  (Britten, 1995). De voordelen van beide worden hieronder kort besproken. 

 

Ten eerste is er geprobeerd om de vrijheid van de participanten te waarborgen, 

aangezien er bij een semigestructureerd interview de ruimte bestaat om te kunnen 

antwoorden in eigen woorden, eigen stijl en eigen verhaal (Britten, 1995; Lichtman, 

2006; Pope & Mays, 1995). Op deze manier kunnen de geïnterviewden ook zelf 

bepalen wat ze wel of niet willen zeggen. Eerder dan de interviewer, bepaalt de 

geïnterviewde dus hoe het interview zal verlopen (Britten & Fisher, 1993). Wegens 
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deze flexibiliteit van het interview is het mogelijk om complexe en gevoelige thema’s na 

te gaan (Barriball & While, 1994). Men gaat écht gaan luisteren naar de mensen om zo 

betrokken te worden in die zijn wereld (Britten & Fisher, 1993; Pope & Mays, 1995). De 

bedoeling was dus om een goede balans te vinden tussen voldoende betrokkenheid en 

een zekere afstand. 

 
Ten tweede werd de keuze gemaakt voor een semigestructureerd interview gezien 

deze interviewers een algemene structuur bieden, waarbij de hoofdvragen op voorhand 

vastliggen (Lichtman, 2006).  Deze structuur voorziet de mogelijkheid om de 

verschillende interviews met elkaar te vergelijken (Bogdan & Biklen, 1998). Deze half 

open manier van vraagstelling zorgt ervoor dat de participanten de vragen op dezelfde 

manier zullen begrijpen (Silverman, 2001). Hierdoor zal de betrouwbaarheid en 

validiteit toenemen.  

Hierbij moet opgemerkt worden dat de interne betrouwbaarheid mogelijks in het 

gedrang kan komen, gezien niet alle interviews door dezelfde interviewer werden 

afgenomen.  

 
Bij de afname van de interviews werd geprobeerd om de participanten zelf te laten 

beslissen wanneer en waar het gesprek zou doorgaan om zich zo op hun gemak te 

laten voelen. 

 



 

23 

 

4 RESULTATEN 
Om zo weinig mogelijk informatie te verliezen worden de citaten van de kinderen en 

ouders letterlijk weergegeven.  

4.1 Sterktes en zwaktes die kinderen met dyscalculie en hun 
ouder(s) aangeven 

In dit deel worden de moeilijkheden besproken die ervaren worden op vlak van 

rekenen, aangegeven door de kinderen met dyscalculie en hun ouders. Naast deze 

problemen hebben kinderen ook sterke punten en zijn er ook bepaalde onderdelen van 

het rekenen die de kinderen wel goed kunnen. Deze sterktes en zwaktes worden 

hieronder aangehaald. 

4.1.1 Hoofdrekenen en bewerkingen 

Zo goed als alle kinderen (27 van de 30) blijken moeite te hebben met hoofdrekenen. 

Ook zestien ouders merken dit op. 

 

Eerst en vooral zorgt het aftrekken voor heel wat kopzorgen, aldus vier kinderen en 

drie ouders. Optellingen gaan bij de meeste kinderen goed: dit gaf namelijk niemand 

aan als écht moeilijk. 
 

“Gelijk alles met aftrekken, ook met betalen, (…) Meestal toch. Dan vind ik da ook wel 

moeilijker.” (Lisa, 15 jaar)  

 

“Optellen is wel gemakkelijk.” (Celine, 9 jaar) 

 

“Plus gaat beter als min, ik denk dat da ook logisch is. (…) ge kunt dat meer 

voorstellen.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

“Min is moeilijk voor mij.” (Jos, 10 jaar) 

 

“(…) vooral min kan ze niet goed.” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

Daarnaast geven vier kinderen en drie ouders aan dat vooral het overbruggen van 
het tiental moeilijk is. Hierbij worden dan hoofdzakelijk overbruggingen over het tiental 

bij aftrekken als moeilijk aangegeven. 
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“(…) als je bijvoorbeeld 5+5 zei kon hij dat en 2+5, dan kon hij dat ook. Maar je moest 

niet beginnen met 12-3. Zulke…” (mama Kjell, 8 jaar) 

 

“Euhm, zo als het over sprongen zijn, over de, euhm, als ge van over de twintig zo. (…) 

Dan is da wel moeilijk.” (Silke, 12 jaar) 

 

“De brug, is dat moeilijk? Jaat. En bij plus ook? Neen alleen min.” (Jos, 10 jaar) 

 

“En euhm, als je zo moet hoofdrekenen, wat vind je dan het moeilijke daaraan? Euh, 

omdat da dan zo over de tien gaat. En dat is moeilijk.” (Morgane, 10 jaar) 

 

“Eum, meestal de moeilijkste zijn met de brug en kvind dat moeilijk, want ‘k snap dat 

eigenlijk niet.” (Ayla, 9 jaar) 

 

Bij de bewerkingen maken kinderen ook vaak foutjes waarbij ze net één eenheid er 
naast zitten. Dit wordt tijdens het interview door drie kinderen geïllustreerd. 

 

“Da’s 60 minuten min 47 minuten, weet je hoeveel dat da is, 60 min 47?” “4.”” (Ben, 

leeftijd niet gekend) 

 

“En hoe doe je dat dan? Bijvoorbeeld 24 + 7. Hoe reken je dat dan uit? Wat ga je eerst 

doen? Eerst meeste der bij doen van die 7… is… (wacht lang) 32…” (Freya, 11 jaar) 

 

“En als je daar nog nekeer 7 van af doet, 20-7. 14.” (Pia, 10 jaar) 

 

Drie ouders merken hierbij op dat hun kind heel vaak mist tussen optellen en 
aftrekken. Drie andere kinderen geven dit eveneens aan. Vooral wanneer ze net 

opgeteld hebben en dan een aantal aftrekkingen moeten maken, gaan ze nogal vaak 

gewoon verder met optellen in plaats van met aftrekken. Dit leidt bij deze ouders tot 

vragen van: “Is hij/zij verstrooid?’ ‘Is hij/zij nonchalant?”. Daarnaast illustreerden drie 

kinderen dit ook tijdens het interview. 
 

“123 min 95. (lange stilte). 198.” (Britt, 8 jaar) 

 

“Das gewoon van eum..(…) addek overal eum waar (…) min stond ad ik overal plus 

gedaan, over heel mijn toets.(…) das echt raar en als ik daar over lees dan alé, had ik 

da helemaal nie gezien, zeg ik ja da klopt, da klopt, da klopt…alé.” (Christel, 14 jaar) 
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“En meestal, vroeger had ik ook zo dat ik mijn min en mijn plus veranderde en zo ja, dat 

‘k alles zo verwisselde.” (Lisa, 15 jaar) 

 

“Waar dat ze ook heel veel fouten in maakt en ik weet niet hoe dat da komt, daar 

gewoon, als daar een plusoefening sta, dat is geen probleem, maar ze, ze heeft een, 

een rijtje minoefeningen, ze doet plus. (…) Omgekeerd nie, als er plus staat, doet ze 

wel plus, maar die min, dat interesseert haar niet.” (mama Morgane, 10 jaar) 

 

“Ook zo, dingen verwisselen doet ze ook altijd. Zo plus en min, verwisselen enzo, (…) 

En eigenlijk vooral met dat optellen en aftrekken. Plussen en minnen niet zien. En dat ik 

ook zei van “Lisa toch, godverdomme, je ziet toch wel dat het een plus is!”.” (ouders 

Lisa, 15 jaar) 

 

“Hij heeft da, gelijk zijn min en zijn plus, merk ik dat hij soms echt nog kan, da echt moet 

zeggen. Der sta hier wel plus of der sta hier wel… zo die dingen denk ik dat hij moeilijk 

mee heeft.” (mama Aaron, 10 jaar) 

 

Voor het hoofdrekenen is het ook naadzakelijk dat de kinderen een aantal procedures 

kennen en kunnen. Zo blijken puntoefeningen een volgend hekelpunt te zijn, aldus 

vier kinderen. Ze zien de logica er niet in, weten niet hoe er aan te beginnen, …  
 

“(…) moeilijke rekensommen: bijvoorbeeld zo, (…) eum, 48  +… = 52.” (Anouk, 9 jaar) 

 

“Dat was heel moeilijk: dus 720 en dan moet je weten wat er hier moet staan 

(puntoefeningen).” (Ayla, 9 jaar) 

 

“Puntsommen vind ik moeilijk.” (Britt, 8 jaar) 

 

“’K had superveel problemen van tot tien rekenen,  vijf plus oeveel is tien, da da kon ik 

echt nie.” (Christel, 14 jaar) 

 

Ook de procedure van het splitsen is niet zo eenvoudig. Vijf kinderen zeggen in het 

gesprek dat ze het niet zo makkelijk vinden om te weten hoe ze een bepaald getal nu 

precies moeten splitsen: ‘de beentjes plaatsen is moeilijk’. Drie ouders beamen dit. 

Daarnaast zijn er van deze kinderen ook wel die weten wat splitsen inhoudt, maar het 

nut er niet van inzien en dan ook maar willekeurig splitsen. Heel wat kinderen maken 

dan ook gebruik van een splitskaart (zoals verder besproken in 4.2.4). 
 



 

26 

 

“(…) dat ging niet zo van dat splitsen zo van 3 kan je splitsen in 1 en 2 enzo. daar had 

hij we eeuwen over gedaan Da lukte ni (…).” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

“En weet je waar ze ook moeite mee had, ze heeft daar altijd moeite mee gehad, die 

appartementjes… Ja, dat is dus, ze telde zij dat op. Vb: 3. Er stond een 3 vanboven en 

er stond daaronder een 1, dan schreef zij 4.” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

“Als je dat nu ziet. 24 + 7, wat ga je dan eerst doen om dat uit te rekenen? Eum… 2 van 

de 7 aftrekken en dan bij die 24. (…) En waarom doe je dat? Omdat…eum… 2 van die 

7 bij die 24. Dan heb je 26? Ja. En dan die andere 5 der nog bij.” (Freya, 11 jaar) 

 

“Zo met die beentjes en als het met tientallen moet zijn en helemaal lang is met 

eenheden, dan vind ik het moeilijk om te weten wel getalletje dat dan is.” (Margot, 8jaar) 

 

Zeven kinderen geven aan dat ze vooral haperen bij lange oefeningen. Nogal vaak 

weten ze wel wat ze moeten doen, maar maken ze ondertussen toch foutjes in de 

tussenbewerkingen. Zoals nog verder aangegeven, hebben ze dan ook nood aan het 

opschrijven van deze tussenstappen. Ze vergeten namelijk nogal snel de 

tussenoplossingen. Het helpt bij deze kinderen dan ook als ze hun oefening op papier 

mogen zetten.  
 

“Wa vinde juist het moeilijkste aan hoofdrekenen? Euhm, als ge languit schrijft euhm da 

gaat soms ni en ge moet dan iets doen, splitsen ofzo… en dan al die verschillende 

stapkes da ge moet maken.” (Caro, leeftijd niet gekend) 

 

“Dan doe ik gewoon… eerst de tientallen d’rbij of als’t duizend- of honderdtallen zijn 

d’rbij en dan de eenheden. Maar meestal kom ik een verkeerd getal uit… Euhm… Dan 

weet ik nie wa ik moe doen.” (Clara, 10 jaar) 

 

“Eeeum (…) dat da een moeilijke som is, dan moete da in stappe uitrekenen dan moete 

da allemaal opschrijven, da vind ik nog al moeilijk om te onthouden.” (Yannick, leeftijd 

niet gekend) 

 
“253 en 55? (…) Als ze ze onder elkaar kan zetten, dan ja. (…) 253 plus 3, streep er 

onder schrijft en een pluske ervoor, en dan uitrekent, dan wel. Maar uit haar hoofd, 

nee.” (mama Pia, 10 jaar) 

 



 

27 

 

“Da hoofdrekenen das een marteling e. (…) Zo oefeningen met 2 maal tussen haakjes 

of gewoon een staartdeling. In het midden van de staartdeling is hij het ineens gewoon 

kwijt, weg. Kan hij ni verder.” (mama Yannick, leeftijd niet gekend) 

 

“(…) gelijk vorig jaar waren er een deel die hoofdrekenen hadden en Jos moest altijd 

dan blijven werken met zijn tussenstappen.” (ouders Jos, 10 jaar) 

 

“ja, vooral als ze de lange rij kan opschrijven, als ze de procedures kan opschrijven gaat 

dat veel beter. (…) ze laat te vlug een stap over…” (mama Ayla, 10 jaar) 

 

Deze kinderen blijken ook meer tijd nodig te hebben (15 kinderen). Het lukt een 

aantal kinderen wel om de oefening op te lossen, maar het gaat niet zo vlot als bij 

andere kinderen. 
 

“Hoofdrekenen ja… nee da ga nie. Ja, meestal gaat da nie zo rap, da duurt wel efkes.” 

(Lisa, 15 jaar) 

 

“Hoofdrekenen… Ja, een lange rij. Soms nog iets meer stappen, splitsen. ’t Duurt 

langer, maar mijn rekenjuffrouw van de reva zei van: “’t kan me niet schelen hoelang je 

eraan doet, zolang ze allemaal maar juist zijn, dat je ze niet allemaal.” (Stan, 11 jaar) 

 

“Bewerkingen dat is voor haar moeilijk, omdat ze dus alles moet uitschrijven. Dus ’t 

vraagt veel meer concentratie, veel meer energie en het duurt ook veel langer als bij 

andere kinderen.” (mama Caro, leeftijd niet gekend) 

 

“(…) ik kom daar uit natuurlijk maar duurt 27 dagen dus…” (Wim, 45 jaar) 

 

“Duurt ook nog te lang hé. Tis ook geen automatiek hé. Gelijk dak zeg 7+8, eerst die 

drie derbij en dan nog plus vijf en azo.” (ouders Britt, 8 jaar)  

 
“(…) als ze 26 min 9 moet doen, telt ze tot 26 en zo een beetje zitten tellen hé, ma ja, 

nu kan da, wordt da moeilijker dus z’heeft daar wel, allé da duurt allemaal heel lang…” 

(mama Clara, 10 jaar) 

 

“(…) ik denk in de klasgroep dat ze zij een beetje uitvalt qua qua tempo. Maar ik merk 

wel, er zijn “moet-oefeningen” en er zijn “mag-oefeningen”, dat zij eigenlijk wel één van 

de leerlingen is die alleen de “moet-oefeningen” maakt (…).” (mama Tine, 9 jaar) 
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Ook grote getallen (vanaf honderdtallen) worden als moeilijk ervaren. Dit wordt door 

drie kinderen benadrukt. 
 

“En wat vind je dan moeilijk? Met grote getallen rekenen. En wat is dat dan grote 

getallen? Zevenhonderd plus nog een getal.” (Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

“Euhm kunt ge goe hoofdrekenen? Mwa niet zo super goe, als da grote getallen zijn of 

soms geraak ik wa in de war.” (Osaro, 14 jaar) 

 

“Iets in de zin van 1250 en 750. Aleja, dan moeten ze kunnen zien dat dat schoon op 

mekaar past. Maar dat ziet hij helemaal niet.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

Ten gevolge van de moeilijkheden die deze kinderen met hoofdrekenen ervaren, 

gebruiken ze geregeld nog hun vingers om op te tellen, aldus acht ouders. Zes 

kinderen geven dit ook eerlijk toe. Het is voor hen echt een hulp. 
 

“En wat doe je dan bij andere tafels? Ken je die vanbuiten?  Nee, maar dan zit ik soms 

op mijn vingers te tellen.” (Britt, 8 jaar) 

 

“En durf je zo soms ook eens op je vingers tellen? Ja.” (Clara, 10 jaar) 

 

“Als je aan het hoofdrekenen bent, hoe doe je dat dan? Beetje tellen op mijn vingers en 

ook een paar cijfers onthouden, meestal is het wel fout, maar ja…” (Dieter, 11 jaar) 

 

“ (…) ik gebruik liever mijn vingers.” (Pauline, 10 jaar) 

 

“(…) ik mag mijn vingers gebruiken (…) want ze zegt 'anders gaat da nie lukken hé'.” 

(Pia, 10 jaar) 

 

“Maja, ze telt op haar vingers he…. Ze zeiden (…) dat ze niet mocht, maarja, ik kan 

haar dat niet afleren hé, ik kan haar vingers toch niet afkappen hé, alé gow… ze zit zij 

daar effectief, ja… ik kan daar niets aan doen hé…” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

“Op de vingers en een beetje, allé, echt euh… optellen hé.” (mama Clara, 10 jaar) 

 

“‘k Denk dat hij nog teveel diep moet nadenken. Dat ’t zonder de vingers nog niet echt 

gaat. (…) die min en die plus is voor hem… vrij moeilijk voor hem. Daarom heeft hij die 

vingers. ‘k zie ’t nog altijd. Dat hij nog altijd op z’n vingers telt.” (mama Glenn, 12 jaar) 
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“(…) da zij heel lang op haar vingers geteld heeft zo voor haar oefeningen. En ze doet 

da nu nog, alhoewel dak da probeer zo af te (…) dan telt ze liever op haar vingers en zo 

ze doet da nu nog.” (mama Morgane, 10 jaar) 

 

“Tellen op haar vingers helpt haar wel om ermee om te gaan.” (mama Pauline, 10 jaar) 

 

“Zelfs de eenvoudigste dingen, moet ze echt nog vree goed nadenken. (…) 10-6=4; 10-

4=6. Alle, dat moet daar uit rollen hé. Maar die moet daar constant over nadenken, hé, 

seg. En soms nog onder de tafel, met haar vingers hé.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

Bovendien merkt een mama op dat haar dochter steeds opnieuw moet beginnen 
tellen. Het lukt haar niet om vanaf een bepaald getal verder te tellen. 

 

“Ze moest ook altijd opnieuw beginnen tellen hé. Bvb. als er zes appels lagen, hoeveel 

appels liggen daar? Ok, 1,2,3,4,5,6. Hoeveel liggen er nu? Één, twee… alle, maar je 

hebt het juist gezegd. Hoeveel appels liggen daar? (…) Ze moet dat altijd helemaal 

terug opnieuw doen. Heel raar.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

Om aan al deze moeilijkheden tegemoet te komen maken kinderen vaak gebruik van 

trucjes, hulpmiddelen, alternatieven …. Deze worden verder besproken in het deel 4.2. 

4.1.2 Getallenkennis 

Naast hoofdrekenen, wordt ook getallenkennis bij een zestal kinderen als moeilijk 

aangegeven.  

 

Zo geven vijf ouders en twee kinderen specifiek aan problemen te hebben met het 

onderscheid tussen eenheden, tientallen, honderdtallen, … Het blijft voor hen een 

abstract geheel.  
 

“Getallenkennis, daar is eigenlijk haar grootste struikelblok (…).” (mama Silke, 12 jaar) 

 

“En zelfs ook de opbouw van een getal: een tiental en een eenheid. (…)  als er daar 

stond 22+20, dan was dat voor haar 4. Aleja, die 20 dat dat 2 tientallen waren en dat 

dat bij die eerste 2 tientallen hoorde, dat zag ze niet.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

“Zo ze durft bijvoorbeeld als ze zo een oefening heeft met honderdtallen, tientallen en 

eenheden en daar tientaleenheden, durft ze de honderdtallen bij de tientallen tellen zo, 

zo die dingen.” (mama Morgane, 10 jaar) 
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“Ik zeg 50 plus 50 das 100 en ter staat er al een keer 100 das 200, maar zij zei 101. Die 

honderdtallen die tientallen en die eenheden, da ziet zij ni. Ze kan da dus nie uit mekaar 

trekken.” (ouders Britt, 8 jaar) 

 

Bij vier kinderen wordt opgemerkt dat er ook moeilijkheden zijn met de getallenas. 
 

“Getallenas.(…) Omdak dat nie zo goed kan.” (Freya, 11 jaar) 

 

“Is er iets da je toch ook zegt van: da vind ik echt ook moeilijk? Euhm. Zo euhm, 

getallijnen.” (Silke, 12 jaar) 

 

“Bijvoorbeeld als je een getallenas hebt met sprongen van 2, dan is dat in principe de 

tafel van 2, dan kan Margot dat niet invullen. Maar als je heel de tafel van 2 door elkaar 

opschrijft, dan kan Margot dat perfect invullen. Maar als daar niet staat 2x2, maar als er 

staat ‘spring met sprongen van 2 vooruit’, dan ziet Margot dat niet.” (mama Margot, 8 

jaar) 

 

Ook het honderdveld blijkt bij drie kinderen niet zo eenvoudig te zijn, zoals wordt 

aangegeven door hun ouders. 

 
“Ook zo, dat honderdveld zo, getallen plaatsen en voor en na en zo, in woorden, het 

verwoorden zo van euh, vijf komt na, daar had zij ook moeite mee zo. Zo vijf komt na en 

dan…” (mama Morgane, 10 jaar) 

 

“En gelijk het honderdveld, lukt dat? Als er bijvoorbeeld kotjes zijn weggelaten? Eum, 

ook niet altijd helemaal juist.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

“(…) maar bij hem, zijn honderdvlak zat niet goed.” (ouders Dieter, 11 jaar) 

 

Daarnaast loopt het omzetten tussen getalwoord, hoeveelheid en cijfer bij drie 

kinderen niet zo vlot. Tot twaalf lukt meestal goed, maar verder wordt het moeilijk. 

Cijferdictee, omzetten van een auditief cijfer naar de hoeveelheid… het is voor deze 

kinderen een ware uitdaging. 
 

“ik schrijf bijvoorbeeld 154 neer en ja zegt ij hier staat 145 en dan realiseert ge pas op 

da moment van oei inderdaad das hier verkeerd. (…) Ik zeg het ja, bel mij op den 

nummer nen 487 321 500 en dan ist van oaoaoa ik luister zelfs nie ik moet het zien ik 

zeg gewoon van spel de cijfers (…).” (Wim, 45 jaar) 
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“Of als je een telefoonnummer dicteert en je zegt 051 dan gaat ze misschien de 0, de 1 

en 5 doen.” (mama Pauline, 10 jaar) 

 

“Twee, vijf, drie. Dan moet ze al vree goed nadenken. Twee, vijf, drie. 253, daar snapt 

ze niks van hé. Maar daar staat toch geen honderd? En waarom moet ik eerst die drie 

opnoemen en dan die vijf? Want vijf staat eerst, alléja, gewoon…” (mama Pia, 10 jaar) 

 

Vervolgens blijken zeven kinderen moeilijkheden te hebben met begrippen en 
rekentaal. Ze zien niet goed het onderscheid tussen ‘voor’ en ‘na’, ‘voorlaatste’, ‘op 

een na volgende’, …: ze krijgen er maar geen vat op. 
 

“(…) bijvoorbeeld ‘de op een na laatste’ bijvoorbeeld. Of azo… ja, de rekentaal. (…) Dat 

kan ze absoluut niet. En wat ze bijvoorbeeld ook niet kan, (…) bijvoorbeeld ‘2 is zoveel 

meer of …’, ja, je weet wel, neen dat kan ze niet.” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

“(…) het verwoorden zo van euh, vijf komt na, daar had zij ook moeite mee zo. Zo vijf 

komt na en dan…” (mama Morgane, 10 jaar) 

 

“Maar het is dat, (…) ‘na’ en ‘voor’, dat is heel veel problemen geweest hé.. en ‘laatste’, 

en ‘voorlaatste’, dat was chinees hé. Dat hoort daar allemaal bij hé, bij haar zo. En ‘op’ 

en ‘onder’, en ‘achter’, dat was al van in de kleuterklas dat we dat al merkten.. (…) Dat 

was, dat was verschrikkelijk bij haar hé.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

“(…) tot de tweede macht. (…) ‘Een twee in de lucht’… Of ‘een vier in de lucht’… Alé, 

eer da we haar da kunnen duidelijk maken hebben, da da eigenlijk, ja, daar ni ni als een 

twee op zich is, da die daar ni zomaar in de lucht sta te zweven.” (mama Yutta, 16 jaar) 

 

“(…) bevoorbeeld een middelloodlijn… Alé, da kan ik zelf ni tekenen, dat is zo gewoon 

van:  ah, ik zie midden, ja ‘k zal da in ’t midden zetten, ma dan is dat plotseling nimmer 

lood… Da zijn zo twee dinges bij elkaar en dan gaat da ni meer.” (Yutta, 16 jaar) 

 

Tot slot is bij acht kinderen metend rekenen een groot probleem. Hoeveelheden 

inschatten, omrekenen tussen de verschillende maten, …: het blijkt niet eenvoudig.  

 
“(…) zo van meter naar centimeter en al omrekenen kan ik echt nie.” (Morgane, 10 jaar) 

 

“Zelfs zo begrippen als een meter en een uur, een kilometer. Dat is ook niet 

gemakkelijk, zo dat metend rekenen.” (Pauline, 10 jaar) 
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“Ze wou gewoon es (…) scampi’s klaarmaken. (…) 50 ml melk toevoegen. Ik heb haar 

gezegd: ‘50 ml, ge moet dat zo zien: (…) dat is 10 ml, als je er zo 5 pakt, dat is dan 50 

ml, en denk een keer na, dat is ongeveer een goede scheut melk.’ Dus ik maakte dat 

duidelijk, maar toch, nog altijd heeft ze daar wat last mee.” (mama Lisa, 15 jaar) 

 

“Ik ben ook ni goe in inschatten hoeveel da iets weegt!” (Aaron, 10 jaar) 

 

“En dat was ook moeilijk, gewichten…” (Ayla, 9 jaar) 

 

“(…) moeilijk is metend rekenen.” (Stefanie, leeftijd niet gekend) 

 

“Metend rekenen is wat moeilijker voor hem.” (mama Stan, 11 jaar) 

 

Dit niet goed kunnen inschatten leidt soms tot bizarre situaties. 
 

“‘k Zeg 500 grammen is ça va (…) Die bleef weg (…) Ze had een vijf op haar hand, ma 

ik had daar ni 500 gram van gemaakt. (…) En die komt hier toe. (…) met 5 kilo 

spaghettisaus! (…) en ze heeft nog van die momenten… da ze zich daar (…) aan 

mispakt en… die inschattingen enzo, alé ja, vijf kilo, voor ene mens, hé? (…) En nu 

nog… kan ze zo nog iets hebben van… gaan wij daarmee toekomen? (…) Dus, en ’t is 

vooral, ja, naar da inschatten.” (mama Yutta, 16 jaar) 

 

Toch is dit niet bij iedereen slecht. 
 

“Metend rekenen was wel goed.” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

Wat betreft tabellen en grafieken lezen, geven de meeste kinderen aan dit nog niet 

gezien te hebben. Eén meisje merkt op dat dit voor haar niet zo eenvoudig is.  
 

“(…) het echt goed lezen en het goed interpreteren, ik vrees ervoor…” (Yutta, 16 jaar) 

4.1.3 Breuken, procenten en decimale getallen 

Nog niet alle kinderen hebben ervaring met breuken. Van diegene die dit wel reeds 

zagen, geven vier kinderen aan hiermee moeilijkheden te hebben. Ze zien niet wat de 

bedoeling of de zin ervan is. Ze krijgen er maar geen vat op. Ook het maken van 

bewerkingen met breuken is voor deze vier kinderen moeilijk. 
 

“En breuken zijn ook wel moeilijk.” (Jos, 10 jaar) 
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“Breuken da vind je moeilijk? Ja.” (Silke, 12 jaar) 

 

“(…) ‘splits dat in zoveel delen’, dat zal dan zo… ja, moeilijk.” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

“Of een breuk omzetten in een kommagetal enzo, (…) das heel moeilijk.” (mama 

Yannick, leeftijd niet gekend) 

 

Procenten blijken bij de meeste kinderen goed te gaan. Bij drie kinderen wordt dit 

opgemerkt, de anderen geven het niet aan als moeilijk. Ze moeten soms even 

nadenken, maar eenmaal bezig lukt het wel.  
 

“Procenten da vergeet ik soms wel ne keer, maar één keer da begonnen ben lukt da 

wel.” (Osaro, 14 jaar) 

 

“Bij Christel lukt dat wel. We zijn er ook vaak over bezig dus ze weten wel wat dat is, 

procenten. Ze heeft dat wel al allemaal gehad en zit dat wel goed. Ze kan er wel mee 

omgaan, het ene gaat al wat makkelijker dan het andere.” (mama Christel, 14 jaar) 

 

Toch geeft dit bij één kind toch moeilijkheden, aldus een mama. 
 

“Procenten. Ja hij heeft da vorig jaar gezien omdat em zijn jaartje over doet e ma da 

is,das, nee da gaat ni.” (mama Yannick, leeftijd niet gekend) 

 

Decimale getallen hebben nog niet alle kinderen gezien, maar van de kinderen die er 

wel al rond gewerkt hebben, blijken zeven kinderen dit moeilijk te vinden. Ze zien het 

nut er nog niet echt van in en het is nogal abstract. Samengaand met de moeilijkheden 

met hoofdrekenen, vinden kinderen de bewerkingen met decimale getallen moeilijk. 
 

“Slecht. We zullen het maar zo zeggen… Van: die komma, wa sta da daar te doen?” 

(mama Yutta, 16 jaar) 

 

“Eum, de komma 1 of 2 rangen naar links opschuiven… of zoiets… (…) kan dat 

eigenlijk niet zo goed. ‘k begrijp dat niet zo goed. Meester moet dat iedere les, als we 

dat eens doen, nog een keer uitleggen.” (Ayla, 9 jaar) 

 

“Dat da zo omgekeerd, ale zo, zoveel af maar dan uiteindelijk heb je dan meer, of ale. 

Da was moeilijk met kommagetallen. Aftrekken vooral.” (Lisa, 15 jaar) 
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“‘De meester heeft gezegd opschuiven naar rechts’ (…) volgens mij heeft ze er nog niet 

genoeg voeling mee. (…) Want kommagetallen, dat is niet alleen maar ‘opschuiven 

naar daar of naar daar’.” (mama Ayla, 9 jaar) 

 

“Kommagetallen…da gaat ook moeilijk ja.” (mama Lisa, 15 jaar) 

 

Twee kinderen geven aan heel goed te zijn in decimale getallen. Ze doen dit dan ook 

graag.  
 

“Kommagetallen, dat vind je tof? Ja. En vind je dat moeilijk? Nee. ‘k heb er al veel van 

geleerd, ‘k heb al 1000sten en 10000sten geleerd.” (Jos, 10 jaar) 

 

“Kommagetallen en breuken dat gaat goed.” (Stefanie, leeftijd niet gekend) 

4.1.4 Betalen en besef van geld 

Op twee kinderen na, geven alle kinderen aan dat ze moeilijkheden hebben met 

betalen. Het betalen op zich lukt bij heel wat kinderen wel. Twaalf kinderen blijken dit 

toch nog niet zo eenvoudig te vinden. Vooral de euro’s en de briefjes lukken goed, de 

eurocenten zijn moeilijker.  
 

“Dus die euro, dus alles voor de komma, da zal hem nog lukken (…). Maar na de 

komma is een ramp. Ja, die eurocent dat gaat niet.” (Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

“Ja das enorm moeilijk voor haar. (…) alé 70 euro zal ze nu wel weten, maar als da me 

centen, (…) dan kan ze da moeilijk eu, das moeilijk voor haar enorm zoiets.” (mama 

Caro, leeftijd niet gekend) 

 

Bij achttien kinderen wordt specifiek opgemerkt dat vooral het terugkrijgen van geld 

niet zo goed gaat. De berekening om na te gaan hoeveel je terug moet krijgen is te 

moeilijk. Ze zijn dan ook vaak afhankelijk van de winkeljuf of de kassa. 
 

“Ik kan wel leggen hoeveel dat er staat, maar teruggeven vind ik moeilijk.” (Tine, 9 jaar) 

 
“Goh… hij weet wat geld betekent, maar ik weet niet of hij echt zou weten van: “moet ik 

terug hebben of niet?”.” (mama Glenn, 12 jaar) 
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“Allé, ze betaalt wel graag, maar om dat uit te rekenen. Nee dat da, da ga nie lukken. 

Dat is euh, nee.” (mama Morgane, 10 jaar) 

 

“Betalen kan hij, maar weten hoeveel hij juist terug moet krijgen… Dat doet hij 

bijvoorbeeld niet.” (mama Stan, 11 jaar) 

 

“Bijvoorbeeld om te zien hoeveel je terugkregen hebt, dat gaat iets minder. Ik snap het 

wel maar meestal reken ik dat fout uit.” (Silke vG., 11 jaar)  

 

Bij elf kinderen is het besef van de waarde van geld een hekelpunt. Vijf euro voor een 

brood, een drankje voor negen euro, … blijkt bij deze kinderen niet ongewoon. 
 

“En ‘k heb ooit eens gehad, (…) we gingen gaan feesten en ‘k wou drinken kopen. En 

ale, we pakten da drinken en ‘k wou ook nog een fristi’tje voor mijzelf drinken dus ‘k heb 

twintig euro ofzo… en ’t was euhm, in ’t totaal was ’t elf euro twintig ofzo. ‘k Zeg: maar ‘k 

ga nie genoeg hebben, ‘k ga nie genoeg hebben voor die fristi! (…) Ale, ‘k vond van 

mezelf dat ‘k het juist had.” (Lisa, 15 jaar) 

 

“kheb het op een proefje geschreven, er stond ‘kost een brood vijf euro’ en kheb ja 

aangekruist, maar kwist het niet zeker.” (Margot, 8 jaar) 

 

“(kind moet brood halen) ‘k had twintigcents gegeven en zij ‘amai, zoveel’, maar ‘k zeg 

‘neen, dat is hetzelfde he’ tegen haar, maar neent, dat dringt ook niet tot haar door.” 

(mama Anouk, 9 jaar) 

 

“(…) ze heeft dus geen flauw benul als ze ne cola kocht euh… ergens, allé aan een bar, 

en als ge 5 euro geeft, ah da ge moet terugkrijgen want dat da nie kan da da 5 euro 

voor ne cola is, allé geen besef van wat dat de waarde soms is van iets of…” (mama 

Clara, 10 jaar) 

 

“Van geld ook, als we dan gaan winkelen dan zou zij zeggen: ‘dat is toch niet veel geld, 

500€’. Ze heeft daar allemaal geen benul van.” (mama Pauline, 10 jaar) 

 
Tien kinderen en hun ouders merken hierbij op dat dit heel wat onzekerheid met zich 

meebrengt. Ze zijn niet zeker van zichzelf, ze zijn bang om fout te betalen ….  
 

“(…) moest hij dan naar de winkel en ik had hem vijf euro meegegeven en heeft hij wel 

twintig keer gevraagd van kga toch wel genoeg hebben?” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 
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“Wij hadden in die periode nen ijsman (…) ja, ik ga der ook van uit da die mens haar 

nooit zal bedrogen hebben… (…). Dus, ze had een euh… zo’n klein portemonneeke, da 

nam zij mee en ze gaf zij da gewoon aan diene mens. En de mens nam die centen 

deruit.” (mama Yutta, 16 jaar) 

 

“Da was wel zo van: der sta toch genoeg geld op, hé mama, op die kaart? Jaja, Yutta, 

ge moog gerust zijn… Jama, mag ik dan wel da of da kopen? ‘k Zeg ja da’s geen 

probleem. Ma, kga toch toekomen hé? Der sta toch genoeg…?” (mama Yutta, 16 jaar) 

 

Negen ouders zijn er niet zeker van of hun kind het wel zal kunnen. Bewust en 

onbewust gaan deze ouders vermijden dat hun kind zal ‘falen’. 
 

“Z’is niet te betrouwen met geld hé.” (mama Caro, leeftijd niet gekend) 

 

“Ja, nu rijdt hij soms met de fiets om brood. En ik geef dan vijf euro mee en dan zeg ik 

Aaron, ja ge moet terug hebben. En dan ja dan snapt hij dat hij eigenlijk moet wachten 

tot er geld terugkomt.” (mama Aaron, 10 jaar) 

 

“Awel, langs de ene kant zou ik het wel een keer willen proberen, maar langs de andere 

kant durf ik het zo niet.” (mama Celine P., 8 jaar) 

 

“Ja, maar mama geeft me altijd gepast geld mee en dan is dat niet zo moeilijk (…).” 

(Pieter-Jan, 9 jaar) 

4.1.5 Geheugen 

Veertien kinderen met dyscalculie en hun ouders geven aan dat nieuwe zaken en 

leerstof memoriseren heel moeilijk is. Ook reeds geleerde dingen worden snel 

vergeten en vereisen dan ook dat dit telkens opnieuw opgefrist wordt. Zoals deze 

ouders het benoemen: ‘het blijft niet hangen’.  
 

“Weete hoelang da’t bleef hangen? Zolang als da’t water op ne gesymoniseerde auto 

blijft hangen… hé, aflopen, ni min of ni meer…” (mama Yutta, 16 jaar) 

 

“Goh, ja, ‘k vind da moeilijk om die te onthouden uiteindelijk. Ale, da lukt wel maar ’t is 

zo da onthouden da mij altijd zo…(…). De volgende dag dan is da toch weer vergeten.” 

(Lisa, 15 jaar) 
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“Je gaat het uitleggen en ze zal zeggen van ‘aja’. Maar je zou zo het twee weken later 

weer moeten vragen, dan zou je het weer moeten uitleggen.” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

“Da’s heel raar, allé, ik kon da ook moeilijk bevatten da ge iets kunt en da ge’t dan ’s 

anderendaags nimmer kunt  (…).” (mama Clara, 10 jaar) 

 

“(…) zij hield niks vast zo. Da was zo, op ene dag kont, konde iets uitleggen en bij wat 

oefenen allé lukte da, ze verstond da dan. En da kon evengoed zijn da zij dat twee 

dagen nadien, dan kan zij dat niet meer. Dan, dan weet ze absoluut nie meer.” (mama 

Morgane, 10 jaar) 

 

“Maar ik zeg het, het is ook zo, als ze daar mee bezig is ok, maar laat ze in de 

kerstvakantie niets doen en vraag het in januari nog eens op, pff, tschiet daar bijna niets 

meer van over hé. Ze moet helemaal terug opnieuw beginnen hé.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

“(…) ze heeft ook een heel kort geheugen blijkbaar. Want na een tijdje, als ze dat niet 

meer instudeerde, was ze’t alweer vergeten.” (ouders Lisa, 15 jaar)  

 
Dit uit zich vooral in moeilijkheden met het onthouden van tafels, het memoriseren van 

formules, …  

 

Daarnaast blijkt bij vier kinderen dat ze wel heel goed zijn in het memoriseren van 

versjes, verhaaltjes, inhoud, … Als het los staat van de wiskunde, dan lukt het bij deze 

kinderen wel.  
 

“De teksten onthouden en details, kan ze enorm goed. Inhoud kan ze zeer goed 

onthouden. (…) Dus, ik weet niet hoe dat in dat hoofdje gaat, dat is enorm. Dingen die 

al zoveel jaar geleden gebeurd zijn, iets banaals, dat weet zij dan bijvoorbeeld nog. Zij 

heeft een enorm geheugen. Maar vraag haar hoeveel 4+9 is, en dat gaat niet.” (mama 

Pauline, 10 jaar) 

 
“Ma lijk bij toneel dan, bij toneel mijn tekst ofzo vanbuiten leren da kan ik dan wel…” 

(Christel, 14 jaar) 

 

“Het lang geheugen denk ik (…) omdat ik dan ervaar dat ze bepaalde dingen heel lang 

kan onthouden, dingen van heel vroeger zelfs dat ze dan wel onthoud. Maar als het dan 

over leren gaat eigenlijk, dan gaat het er niet in. (…) sommige dagen ‘10 – 3’ die al 

automatisch zouden moeten gaan, daar heeft ze het soms wel heel moeilijk mee.” 

(mama Celine, 9 jaar) 
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“Ik dacht, van is da nu omdat ze zo nie goe van geheugen is, maar (…) met die versjes 

lukte da nu wel, dus ik denk van haar geheugen dat da dan wel allé, in orde is zo, dat 

da wel lukte.” (mama Morgane, 10 jaar) 

 

Het gevolg hiervan is dat ze vaak meer tijd nodig hebben. Bij vijftien kinderen wordt 

dit ook expliciet aangegeven. Als ze wat langer kunnen nadenken, lukt het hen toch 

soms om het gememoriseerde terug boven te halen.  
 

“En ja, ken je snel je tafels? Nee. Als ik efkes nadenk dan lukt het soms wel , alle ja.” 

(Dieter, 11 jaar) 

 

“(…) ze kan nu wel haar tafels, maar voor sommige, de moeilijke, heeft ze wel nog wat 

tijd nodig. ’t Is niet dat ze ze super supersnel kan, maar, ’t lukt wel.” (mama Ayla, 9 jaar) 

 

Hoewel deze kinderen moeite hebben met hun korte of lange termijn geheugen, zijn er 

ook een achttal kinderen die net heel sterk zijn in het memoriseren van zaken.  

 

Dit zorgt ervoor dat ze een aantal moeilijkheden kunnen compenseren. Zo hebben 

deze kinderen enorm veel moeite gehad om hun tafels aan te leren, maar eens ze het 

kunnen zijn ze er echte kampioenen in geworden. 

 
“De tafels, dat vind je leuk. En waarom vind je dat leuk? Omdat, we , omdat ik ze heel 

goed kan. (…) Kheb dat veel geoefend, maar nu kan ik ze goed.” (Margot, 8 jaar) 

 

“(…) haar tafels beginnen d’r nu eindelijk wat in te komen, geautomatiseerd te worden 

en dus da vindt ze nu wel wa leuk om daar soms ne keer mee uit te pakken omdat ze 

dat goed kan.” (mama Caro, leeftijd niet gekend)  

 

“Haar tafels vindt ze leuk. (…) Omdat we dat zodanig goed gedrild en gedrild en gedrild 

hebben, dat ze dat nu goed kan. (…) Ze heeft daar veel slaap voor gelaten.” (mama 

Margot, 8 jaar) 

 

“En ik denk dat dat een beetje het geluk is, alé het geluk, nogmaals ik heb een goed 

geheugen. Dus ik heb kunnen compenseren.” (Wim, 45 jaar) 
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4.1.6 Tafels 

Zoals hierboven aangegeven, zijn enkele kinderen echt heel goed in de tafels. Zij 

ervaren dit ook als leuk. Toch zijn er ook zeventien kinderen die aangeven er 

moeilijkheden mee te hebben. Vier kinderen specificeren die moeilijkheid naar de 

deeltafels. 
 

“(…) ja ’t delen is wel moeilijker nog hé (…).” (mama Clara, 10 jaar) 

 

“Deeltafels gaat moeilijker (…).” (mama Morgane, 10 jaar) 

 

“(…) gedeeld door da vind ik wel moeilijk.” (Pia, 10 jaar) 

 

“Delen dat… maal dat gaat nog net zo, en dan kan je nog meer voorstellen hé. Twee 

keer twee. (…) Maar twee gedeeld door twee. Pfooe. Ja, dat is al, dat is inderdaad, dus 

voor haar is dat al.. inderdaad, delen is niet.. niet evident, ja.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

De tafels van vermenigvuldigen lukken bij de meeste kinderen beter. Hoofdzakelijk 

de tafel van zes, zeven, acht en negen zijn moeilijk, aldus negen kinderen. 

 
“(…) Eum, de 8 en de 7 en de 9 niet zo goed.” (Ayla, 9 jaar) 

 

“(…) de tafel van 7 lukt eigenlijk helemaal niet, maar dan draai ik dat wat om en dan lukt 

dat soms wel.” (Dieter, 11 jaar) 

 

“Euhm, die van negen, zeven zijn wel wat moeilijker…” (Morgane, 10 jaar) 

 

“’K heb het meest problemen met de tafel van 7, 8 en 9 . Da zijn de moeilijkste tafels.” 

(Yannick, leeftijd niet gekend) 

 

“Eum…’t zijn voornamelijk de moeilijkste de zesmaal, de zeven maal en de acht 

maal…” (mama Caro, leeftijd niet gekend) 

 

“(…) ja ze is daar ook vlotter in geworden, ze maakt wel altijd dezelfde fouten, de tafel 

van 6 en de tafel van 8 (…) en de tafel van 7 ook (…).” (mama Celine P., 8 jaar) 

 

Bovendien geven vijf kinderen hier duidelijk aan dat ze deze tafels het best kunnen 

wanneer ze niet door elkaar gegeven worden. 
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“En jouw tafels, dat doe je nog graag hé zei je? Ja. Maar niet zo goed door elkaar.” 

(Anouk, 9 jaar) 

 

“Zes maal vier is twee… vierentwintig. (…) als ’t al op een blad staat en gewoon maar 

ordenen, dat dat gemakkelijker is om te onthouden.” (Stan, 11 jaar) 

 
Daarnaast is het ‘tegen de tijd’ oplossen van tafels een drama, aldus tien kinderen. 

Deze kinderen kunnen hun tafels namelijk niet op het tempo dat verwacht wordt. Zoals 

eerder aangegeven, hebben heel wat kinderen met dyscalculie vaak meer tijd nodig 

dan andere kinderen. Ze zijn ‘trage rekenaars’. Toch wordt er bij het rekenen nog 

vaak tegen de tijd gewerkt. Zo wordt de ‘tafelkampioen’ bijvoorbeeld door deze 

kinderen als niet leuk ervaren. Het niet behalen van de beker of als laatste van de klas 

pas het diploma in handen krijgen leidt dan ook bij een vijftal van de kinderen tot 

frustratie, ontgoocheling of verdriet.  

 
“Ja. Ze deden da zo tafel van 6, voorbeeld 6x6, en dan aanduiden en dan rap rap rap 

en als iemand het niet weet een andere. (…) Soms wist ik het niet.” (Anouk, 9 jaar) 

 

“Eum, ja, in het tweede, eum, was dat muziek en je moest dan in de kring staan en dat 

was een pot die doorging. (…) En wie het meeste kaartjes had, die was tafelkampioen. 

(…) ‘k heb geen enkele keer gewonnen.” (Ayla, 9 jaar) 

 
“Je zag dat ook in haar werkjes van vorig jaar met en zonder de chronometer. Met de 

chronometer had zij dus bijna niets gemaakt…” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

“Ik vind dat dit behoorlijk lukt, maar je merkt dan in school haalt hij niet echt het tempo 

dat hij zou moeten halen. (…) Wel, men eist in onze maatschappij (…) “tempo! tempo!” 

Terwijl hij het eigenlijk wel kan, maar men moet hem de nodige tijd geven, zodat hij z’n 

stappen kan zetten. (…) Maar daarin schieten ze dan wel – Stan vooral- tekort in, hé. 

(…) Vooral voor henzelf en ook voor hun zelfvertrouwen. Weten dat hij ’t kan, maar er 

de tijd niet voor krijgen dat is frustrerend.” (mama Stan, 11 jaar) 

 

“’t was nooit rap genoeg. Allé voor ’t school he. Dus uiteindelijk kon hij zijn tafels euhm 

maar hij kon ze nie rap genoeg volgens ’t school.” (mama Ben, leeftijd niet gekend) 

 

“(…) en vooral dan ook, ook zoiets… dieje run tegen den tijd. Der sta dan zo een 

klokske op...” (mama Yutta, 16 jaar) 
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4.1.7  Inconsistente prestaties 

Zoals eerder vermeld hebben heel wat kinderen met dyscalculie problemen met het 

korte- of langetermijngeheugen. Wanneer ze er dan toch al in slagen om iets te 

memoriseren, hebben ze ook vaak moeite dat ze het niet geautomatiseerd krijgen. Bij 

achttien kinderen blijkt dit moeilijk te gaan. Zoals hun ouders aangeven: ‘de ene dag 
weet/kan hij/zij het, de andere dag niet meer’. Dit leidt bij deze ouders geregeld tot 

onbegrip en frustratie. 
 

“(…) Als je dat even doet, dan is dat daar weer, maar de dag erop, is dat weer weg, ja, 

echt een automatisatieprobleem.” (mama Ayla, 9 jaar) 

 

“Da’s heel raar, ik kon da ook moeilijk bevatten da ge iets kunt en da ge’t dan ’s 

anderendaags nimmer kunt en twee dagen later kan ze’t dan soms weer wel…” (mama 

Clara, 10 jaar) 

 

“(…) lijk bepaalde dingen die je altijd maar opnieuw moet herhalen, herhalen, 

herhalen...die automatisering zit daar zo nie in bij haar. En als ge het haar toont of zegt 

tan weet zet dan wel weer, maar ge moet altijd maar een stukske opnieuw beginnen eer 

da dat er in zit.” (mama Louisa, 9 jaar) 

 
“Zelfs de eenvoudigste dingen, moet ze echt nog vree goed nadenken. Dat moet daar 

uitrollen hé, na het eerste studiejaar hé. (…) Maar die moet daar constant over 

nadenken, hé, seg.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

“En ook het, haar grootste struikelblok is ook het, het automatiseren van zaken. Ze 

wordt, ze leert het aan, ze kan het, maar ze kan dat dan nie toepassen in een ander 

moment.” (mama Silke, 12 jaar) 

 

“(…) laat ons zeggen, allé soms gaat het wel of is het toeval en doe je morgen van 

diezelfde oefeningen e ze der van de 20 misschien maar vijf juist.” (mama Britt, 8 jaar) 

 

Een tweetal ouders geven dan ook aan dat het kind soms gaat raden of dat het toeval 
is wanneer het kind iets juist heeft. 

 

“Er kwam vanalles uit, ze sloeg ernaar. En soms zat ze erop, maar met 1 kans op 4 dat 

ze erop zat. (…) allé, je kunt zeggen, ze heeft geen inzicht.” (mama Lisa, 15 jaar) 
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“Het is toeval. Als het efkes beter gaat is het toeval.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

Bovendien merkt een mama ook op dat haar dochter vaak moeite heeft met het 

toepassen van het geleerde in een nieuwe situatie: de transfer verloopt niet vlot.  
 

“Ja, dus als ik haar echt iets van buiten leer dan weet ze dat wel, maar als dat dan op 

een moeilijkere vraag gesteld wordt of op een heel andere manier dan, dan heeft ze dat 

inzicht niet.” (mama Caro, leeftijd niet gekend) 

4.1.8 Inzicht 

Inzicht, het is een ruim begrip. Toch gebruiken zeven ouders dit om aan te geven waar 

het juist stroef loopt bij hun kind. 

 
“(…) ik denk dat hij gewoon het inzicht ni heeft.” (mama Aaron, 10 jaar) 

 
“‘k heb de indruk alles die te maken heeft met inzicht, dat dat chinees is voor haar.” 

(mama Margot, 8 jaar) 

 

“Maar dan zo al die dingen waar dat inzicht voor nodig zijn, (…) daar heeft zij het 

moeilijk mee.” (mama Morgane, 10 jaar) 

 

“Inzicht denk ik. Die klik… Denk ik, ik mag niet zeggen dat het zo is. Volgens dat ik hoor 

met de contacten met de leerkrachten is het dat inzicht…” (mama Freya, 11 jaar) 

 

“Inzicht, dat kan hij niet.” (ouders Jos, 10 jaar) 

 

Dit inzicht blijkt in heel wat domeinen van de wiskunde van belang te zijn. Hieronder 

worden een aantal facetten ruimer belicht: vraagstukken, oriëntatie/ruimtelijk inzicht en 

meetkunde.  

4.1.8.1 Vraagstukken 

Vraagstukken blijken een struikelblok te zijn, aldus elf kinderen en hun ouders. 
 

“Ja,  die vraagstukken ,dat is echt moeilijk.” (Christel, 14 jaar) 

 

“Zo gelijk vraagstukken dat is dus, alléja, ze heeft daar haar toetsen gekregen en dat is 

nul, nul op tien. En dat is, ja dat kan ze gewoon niet, dat is ergens ne kronkel dat ze 

moeten maken en da ga nie.” (mama Morgane, 10 jaar) 



 

43 

 

“Eum, kdenk dat als ze bijvoorbeeld vijf vraagstukken voor haar neus krijgt, dat ze al 

geen beginnen ziet.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

“Vooral vraagstukken, kbegin daar nimmer aan want ik kan da echt ni.” (Yutta, 16 jaar) 

 

“Vraagstukken da kan ze nie. Da met die beredeneringen. Die vraagstukken, da ga nie 

wi.” (ouders Britt, 8 jaar) 

 

Bij tien kinderen wordt vooral het analyseren van een vraagstuk naar ‘gegeven’, 

‘vraag’, ‘bewerking’ en ‘resultaat’ als heel moeilijk aangegeven. Nogal vaak komen 

deze kinderen niet aan een bewerking. 

 
“En wat vind je moeilijk aan vraagstukken? Eum, moesten zeggen van een vraag, eum, 

zelf een vraag maken en khad dan heel de oefening mis.” (Margot, 8 jaar) 

 

“Moeilijk vind ik vraagstukken. Da blijft zo, omda da vooral als er veel inkomt, zo die… 

die, alé, ge hebt zo, X en Y en da moeje dan nog zoeken, en dan moeje de vraag 

zoeken en dan moeje nog een oplossing hebben, dan moeje nog op vraagskes 

beginnen antwoorden… Ja, dan… dan lukt het ni meer.” (Yutta, 16 jaar) 

 

“De vraagstukken denk ik, de moeilijke vraagstukken denk ik. Gewoon omdat ze het 

niet echt snappen, in het algemeen en omdat ze niet echt het inzicht hebben om te 

snappen wat er daar staat. En dat zijn veelal vraagstukken.” (ouders Dieter, 11 jaar en 

Christel, 14 jaar) 

 

“Maar hij vond dat niet he omdat hij dat niet zag. Hij verstond dat niet. Hij leesde die 

vraagstukken, maar hij wist het toen niet… hij kon het niet onder elkaar plaatsen of er 

een oefening van maken.” (ouders Jos, 10 jaar) 

 

Drie ouders geven aan dat eenmaal het kind de bewerking heeft, het dan wel meestal 

lukt om tot een oplossing te komen. 
 

“Maar als ze, euh, een keer haar gegevens gevonden heeft, ja, tis te zien hoe complex 

natuurlijk,maar laten we zeggen de eenvoudige vraagstukken, dat moet ik zeggen dat 

dat wel behoorlijk lukt. Maar de complexe, jah…” (mama Ayla, 9 jaar) 
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“Maar vraagstukken ja. Ze kan wel (…) maar je moet het natuurlijk allemaal nog nog eh 

op een rijtje kunnen zetten é. (onverstaanbaar) En dan kijken welke bewerking dat je er 

moet bij invullen.” (mama Tine, 9 jaar) 

 

Ook het kunnen achterwege laten van irrelevante informatie wordt als moeilijk 

beschouwd, aldus vier ouders en kinderen.  
 

“Ze kan bijvoorbeeld ook niet als er staat van ‘er zijn twee kindjes, ze gaan samen gaan 

wandelen. Ze wandelen drie kilometer. En der zal nog een vertellingske bijstaan van het 

bos en tis herfst. En dan zal ze dat belangrijker vinden, maar hoeveel kindjes er zijn en 

hoeveel kilometer ze wandelen zal ze niet weten. Maar weten van ah, twas herfst en 

dan vallen de blaadjes af en is het koud en nat, dat gaat ze dan wel weten.” (mama 

Margot, 8 jaar) 

 

“Als het een simpele opgave is dan is dat een cijfer, allé ik zeg maar iets, maal een 

cijfer, allé, dat is simpel, dat kan ge makkelijk uitrekenen. Maar als tis, diene tekst, en 

daaruit dat pakken en dan de belangrijke dingen daaruit pakken, om tot een oplossing 

te komen, dat is moeilijk.” (ouders Dieter, 11jaar en Christel, 14 jaar) 

 

Daarnaast mogen we wel niet alle vraagstukken over dezelfde kam scheren. Drie 

ouders specificeren de moeilijkheid van de vraagstukken: zo blijken vooral 

vraagstukken met omgekeerde redeneringen en met tijdsduur moeilijk te zijn. 
 

“Ewel, tis te zien welk type vraagstuk het is. Als het is met ‘omgekeerd redeneren’ dan 

is het natuurlijk moeilijk, daar heeft ze wel moeite mee. Of met tijdsduur, dat is ook 

moeilijk.” (mama Ayla, 9 jaar) 

 

“Maar, das enorm moeilijk, ja… Dus bijvoorbeeld de trein vertrekt om negen uur en we 

komen aan om half elf, das enorm moeilijk voor haar om…” (mama Caro, leeftijd niet 

gekend) 

 

“Bijvoorbeeld we zeggen om kwart over negen aan en tis om half tien zijn we 

aangekomen, hoeveel tijd zit er daar tussen. Da ga ze nie weten.” (mama Britt, 8 jaar) 

4.1.8.2 Oriëntatie en ruimtelijk inzicht 

Een zestal kinderen worden door hun ouders gekenmerkt als heel sterk in het zich 

oriënteren in de ruimte en het hebben van een heel goed ruimtelijk inzicht.  
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“Wat da zij bevoorbeeld heel goe kon, euhm… ik mocht dan bijvoorbeeld tegen haar 

zeggen da zij 3-4 jaar was he, en stel da jullie met de wagen konden rijden, en ik zou 

zeggen: goh ja, kijk, zij is daarbij (…) ze zou gezegd hebben: en nu moeten jullie naar 

daar.” (mama Yutta, 16 jaar) 

 

“En van oriëntatie (…) kan hij dat? Maar jaan, dat kan hij goed wi. Je moet niet 

proberen van een andere route te nemen wi, neen neen… dat kan hij stif goed, hij weet 

alles stif goed zijn wi.” (ouders Jos, 10 jaar) 

 

“Hij heeft een oriëntatie beter of ik. Echt waar. (…) Ja dat is nu wel iets van mijn zoon, 

dat hij heel goed kan.” (mama Kjell, 8 jaar) 

 

“Da ruimtelijk inzicht da is wel goe. Dus hetgeen da’k zeg allé ja euh iets bouwen, iets 

plakken euh… Da kan hem dan wel goed he.” (mama Ben, leeftijd niet gekend) 

 

“Eum, haar sterke kanten: op ruimtelijk vlak is ze heel sterk. Eum, playmobiel, eum, 

lego in mekaar steken, dat kan ze heel goed. Iets ruimtelijk overzien, ja, op ruimtelijk 

vlak is ze heel goed. Of zo een strandtentje in mekaar steken, ze kan dat best van al, ze 

kan dat beter dan ons. Hop hop hop en ’t zit in mekaar.” (mama Ayla, 9 jaar) 

 

Toch zijn er ook een aantal kinderen die hier echt problemen mee hebben. Vooral het 

verschil tussen links en rechts en dit koppelen aan de realiteit blijkt moeilijk, aldus vier 

ouders. 
 

“En oriëntatie in de ruimte? Heeft ze dat? Eum, niet altijd. (…) kzie ze gemakkelijk, 

bijvoorbeeld als ik zeg ‘haal nu eens een leesboek uit’, dat ze zou naar de gang lopen, 

euh, in plaats van daar naar de kast, terwijl dat ze weet dat die kast hun kast is met hun 

leesboeken in, zie ik ze wel gemakkelijk eens verloren lopen.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

“Da ruimtelijk inzicht, da gaat ook nie. Zo die blokken. (…) Kubus en ze moet hem 

ontvouwen of zo.” (ouders Britt, 8 jaar) 

 

 “Neen, oriëntering is nul. Ze hebben een eum (…) plattegrond van de klas moeten 

maken (…).en ik wist waar dat hij zat, en hij kwam heel fier want hij had dat vol 

overtuiging gedaan. En hij zei van ‘ah ik zit hier’ en ik zeg nog, ‘tiens ik dacht dat je bij 

het raam zat?’. Ah ‘neeneeneen, het raam is hier’. Twas, trok er niet op. Hij kon dan in 

het begin van het eerste leerjaar ook verloren lopen in de klas. Dat de juffrouw zei van 
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‘leg de kleurpotloden eens allemaal terug’. Hij weet waar dat dat ligt, en dan van ist hier, 

ah nee, ist hier, aleja van. Oriëntering, neen, heeft hij niet.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

“Maar links en rechts da was daar ni bij hé. Nee. Als ‘k ik dan zei: naar links, neenee, 

neenee, neenee, naar links ni mama, naar daar!“ (mama Yutta, 16 jaar) 

 
“’T heeft ook lang geduurd voordat hij wist wat links en rechts is. Nu ist nog altijd keer 

van rechts is waar dat… ja dat is rechts.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

Een mama merkt ook, in relatie met dit ruimtelijk inzicht, op dat haar zoon soms zo’n 

vreemde logica heeft.  

 
“Zijn logica soms. Bijvoorbeeld als ik hier iets zou leggen en hem staat hier, dan gaat hij 

niet zo doen, maar gaat hij de grote toer doen. Dat ik soms zeg ‘maar vent toch, zie je 

nu niet dat dat zo gemakkelijker gaat?’” (mama Kjell, 8 jaar)  

 

Deze moeilijkheden brengen ook problemen met zich mee in andere vakken. Zo geven 

zeven kinderen aan moeite te hebben met aardrijkskunde, waarbij men het heeft over 

windrichtingen, kaartlezen,  … 
 

“(…) da ge bijvoorbeeld moet weten int welk euhm in het noorden of oosten of zuiden 

waar da moet liggen, das moeilijk.” (Caro, leeftijd niet gekend) 

 

“(…) dat is een kaart en hier staan al de dingen op die je moet zoeken en hier moet je 

de nummertjes. (…) dat was wel moeilijk om dat te zoeken…” (Ayla, 10 jaar) 

 

“‘k Vind dat moeilijk zo’n atlas, omdat dat … kleur en kleur en streep en streep en cijfer 

(…) niet goed uit elkaar houden.” (Stan, 11 jaar) 

 

Tot slot kan ook het kloklezen hier aangehaald worden. 

Een zestal kinderen zeggen dat ze goed de klok kunnen lezen. Zij ervaren dat ook als 

leuk en zien dat als één van hun sterktes. 
 

“Das wel leuk, klok lezen. (…). Ja, da vind ik wel leuk. (…) want ik ben daar heel goed 

in.” (Pia, 10 jaar) 

 

“Kan je het uurwerk lezen? Ja, kan ik goed.” (Silke vG., 11 jaar) 
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De rest van de kinderen zegt echter moeilijkheden te hebben met de klok. Toch is het 

niet zo duidelijk wat nu het moeilijkste is: de ene kunnen beter de analoge klok, 

anderen begrijpen beter de digitale klok.  

Bij de analoge klok lukken vooral de volle uren, kwart over, kwart na en half goed. 

De tijdstippen daartussen blijken voor deze kinderen voor moeilijkheden te zorgen.  
 

“(…) kmoe echt tellen ze…, ik weet dat de 3 kwart na is, de 6 half en de 9 kwart voor en 

12 et uur ma alst ertussen is dan moet ik echt wel rekenen van 5,10.” (Christel, 14 jaar) 

 

“Euhm, dat, het uur en het halfuur en kwart over kan ik wel goe.” (Morgane, 10 jaar) 

 

Ook het verschil tussen ‘voor’ en ‘na’ en het verwoorden hiervan bij de analoge klok 

wordt bij drie kinderen als onduidelijk aangegeven. 
 

“’t half uur is niet zo moeilijk (…) vijf voor half zes ofzo… dat is moeilijk.“ (Ayla, 9 jaar) 

 

“Dat het voor het uur is of na het uur, dat is niet altijd duidelijk voor Margot. “De 

verwoording is niet altijd gemakkelijk. Aleja, in school leren ze natuurlijk niet tis twaalf 

nalf, maar leren ze het is half één.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

“Da ‘over’ lukt niet zo goe. Maar dat uur en dat half wel.” (Morgane, 10 jaar) 

 

“Tis vooral met het verwoorden dat ze het moeilijk heeft. (…) Vooral vijf voor enzo en 

vijf over… dat slaat ze nog altijd heel vaak door elkaar.” (mama Ayla, 9 jaar) 

 

Tien kinderen zeggen dat de analoge klok wel lukt, maar dat ze maar geen vat krijgen 

op de digitale klok. 
 

“Euhm, een digitale klok kan ik helemaal nie.” (Silke, 12 jaar) 

 

“’t is vooral die digitale klok om die om te zetten (…) ja, dan moet zij ook 18 min 12, dus 

das ook weer da rekenen voor haar hé. Dus als wij zeggen “achttien uur, hoe laat is 

da?”, dan moet zij 18 min 10 min 2…” (mama Caro, leeftijd niet gekend) 

 

Zes kinderen daarentegen, vinden de digitale klok net veel eenvoudiger. Vooral het feit 

dat dit kan uitgesproken worden zoals men het leest, is voor deze kinderen een hulp.  
 

“Digitaal is het makkelijkste.” (Yannick, leeftijd niet gekend) 



 

48 

 

“De digitale cijfers vind ik echt nie moeilijk. Als ge zegt vijftien uur vijf dan weet ik dat 

echt…” (Christel, 14 jaar) 

 

“Kan je goed het uurwerk aflezen? Ja. Digitaal beter dan de klok.” (Dieter, 11 jaar) 

 

“Nuja, als je bijvoorbeeld zegt, je moet daar kwart voor 7 zijn, hij slaat dan al in paniek 

omdat hij dan niet weet hoe laat dat dat is, want maarja, zeg het eens zo, digitaal dan 

hé, en dan ja, dan lukt dat wel. En dan weet hij het wel.” (ouders Jos, 10 jaar) 

 

Een drietal kinderen krijgt noch de anologe, noch de digitale klok onder de knie. 
 

“Ze kan dus geen uur lezen, ze ziet het niet geloof ik, dus noch analoog, noch digitaal.” 

(ouders Lisa, 15 jaar) 

 

“Dat kloklezen dat lukt nog altijd niet.(…) het kloklezen, krijg ik het gevoel dat dat echt 

wel een ramp is.” (mama Tine, 9 jaar) 

 

“Ja, euh, wat ze echt niet graag doet, dat is kloklezen… Eum, neen, en ze weet dat ze 

daar niet goed in is, en ze komt dan onzeker en euh neen,…” (mama Ayla, 9 jaar) 

 

Naast moeite met het puur aflezen van de klok, wordt bij een dertiental kinderen ook 

opgemerkt dat ze moeite hebben met tijdsbesef. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om in 

te schatten wat een kwartier of een half uur is.  
 

“(…) gelijk als hij zondag naar de Chiro gaat. We hebben gegeten ‘s middags. Zondag 

eten we laat. Kan hij soms zeggen: en nu ist nog eel lang voor we moeten vertrekken 

naar de Chiro en da ik zeg: alé. Ik vin dat hij ni kan inschatten…” (mama Aaron, 10 jaar) 

 

“(…) als hij ziet staan, der is nen trein om (…) 10u10 en hij is er om 9u50 dan (…) heeft 

em nog 20 minuten de tijd, ma da gaat hij door da digitale ni kunnen en het abstracte ni 

kunnen maken (…) Terwijl da op een gewone (…) horloge gaat hij kunnen zien van 5, 

10, 15, 20 en zo de klok rond. Dus het echt lostrekken eigelijk van de klok zelf 

(analoog), zonder het concreet, die wijzer te zien, das eigelijk hetgeen da heel moeilijk 

is.” (Yannick, leeftijd niet gekend)  

 

“Zij heeft totaal geen tijdsbesef (…). Vijf minuten, wat is dat?  Dat ze denkt dat ze zo 

alle tijd van de wereld heeft.” (mama Morgane, 10 jaar) 
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“Euhm…’ik ga mij douchen’. Ik zeg: ‘ja oké, ma dan binnen 30 minuutjes gaan we aan 

tafel he’. (…) En dan dachte soms van: die is meegespoeld door ’t gaatje, hoor. (…) 

Maar bijvoorbeeld binnen 30 minuten begon dan ook haar favoriet tv-programma… 

Maar dan was ze ook meegespoeld door ’t gaatje.(…) Ze had da toch gewoonweg ni.” 

(mama Yutta, 16 jaar) 

 

“Maar, das enorm moeilijk, ja… Dus bijvoorbeeld de trein vertrekt om negen uur en we 

komen aan om half elf, das enorm moeilijk voor haar.” (mama Caro, leeftijd niet gekend) 

 

Ook geven één kind en twee ouders aan, dat het kind de klok wel kan aflezen, maar 

daarom nog niet begrijpt wat dit nu concreet betekend.  
 

“Digitaal kan ik het zetten, goed zeggen, maar niet snappen.  Bij het andere (analoog) 

kan ik het moeilijk zeggen, maar snap ik het wel.” (Stan, 11 jaar) 

 

“Dus digitaal is wel beter, maar hij heeft ook moeite met abstractie. Dus een digitale 

klok, als het kwart na is en hij moet om kwart voor iets doen, heeft hij geen idee hoe 

lang dat er nog tussen is. En da ziede op een gewone oude klok nog wel…” (mama 

Yannick, leeftijd niet gekend) 

 

“Het lezen op zijn eigen gaat, ma gelijk zo ook die vraagskes daarrond. Bijvoorbeeld we 

zetten om kwart over negen aan en tis om half tien zijn we aangekomen, hoeveel tijd zit 

er daar tussen. Da ga ze nie weten. Ma ze kan het wel lezen.” (mama Britt, 8 jaar) 

 

Het omschakelen tussen digitaal en analoog wordt ook bij drie kinderen als moeilijk 

aangegeven. 
 

En, ze ging naar den tandarts. (…) En dan komt ze zij terug (…). Ik zeg: hebt ge een 

nieuwe afspraak? Jaja, ma ge gaat moeten bellen hoor… ‘k Zeg: ‘hoe bellen?’ ‘Ja’, zegt 

ze, ‘want den tandarts zal verkeerd zijn…’ (…) ‘Ah ja’, zegt ze, ‘om 4 uur da kan ni hé, 

want om 4 uur ist donker’... 4 uur is voor haar nacht… En da’s voor haar nog altijd 

nacht.” (mama Yutta, 16 jaar) 

 

De tijdsbegrippen zoals ‘’s morgens, ’s avonds, morgen, eergisteren’ geeft een mama 

aan als moeilijk te vatten.  
 

“En weet je wat ze bijvoorbeeld ook, als je zegt bijvoorbeeld, we gaan nu weg 

bijvoorbeeld, we gaan gaan eten, ’s ochtends’? dat ik dan zeg ‘maar alé, Anouk, we 
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gaan wij toch ’s ochtends niet op restaurant gaan eten’. ‘aja nee, ’s avonds dan’. 

Weetjewel, dat ik dan ook dikwijls moet zeggen van ja, dat ze dat niet… ja, ’s 

anderendaags of ‘gisteren’, weetjewel… dat is ook zo…” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

Een andere moeder geeft aan dat de seizoenen aanleren heel moeilijk was. Dit is 

namelijk ook een vorm van ordenen in de tijd. 
 

“Ja, gelijk da eerste jaar ook, euhm, als ze nog in ‘t gewoon onderwijs zat, bijvoorbeeld 

zij moest nen toets leren over de seizoenen en da was een ramp. Da was ook ordenen 

in de tijd dus voor haar. (…) ze heeft daar geen zicht op en da was wenen, wenen…” 

(mama Silke, 12 jaar) 

 

Ook voor het kloklezen schakelen een aantal kinderen hulpmiddelen en trucjes in. 

Deze worden verder bij 4.2.4 besproken. 

4.1.8.3 Meetkunde 

Zo goed als geen ouders en kinderen praten duidelijk over hoe meetkunde lukt. De drie 

ouders die hier toch over spreken, menen dat hun kind hierin goed is.  
 

“En de scherpe hoek en dit en dat awel daar moet ik zeggen is ze heel goed in. (…) 

Daar zijn we neig van verschoten.” (mama Celine, 9 jaar) 

 

“Wat dat wel, wel gaat is meetkunde eigenlijk, allé, dat valt, valt, da’s bevattelijk en… 

Ja, da inzicht heeft ze.” (mama Clara, 10 jaar) 

 

“Ja, en da meetkunde, da is dan een stuk gemakkelijker voor hem? Ik denk het wel en 

hij doet da ook graag, allé of of liever…” (mama Yannick, leeftijd niet gekend) 

4.1.9 Kwantiteit en door elkaar 

Naast al deze inhoudelijke moeilijkheden, blijkt ook de kwantiteit van de oefeningen en 

de volgorde van grote invloed. Bij een zestal kinderen wordt aangegeven dat ze het 

heel moeilijk vinden wanneer oefeningen door elkaar worden gegeven. Ze hebben 

liever een rijtje optellingen, dan een rijtje aftrekkingen… in plaats van alles door elkaar.  
 

“Allé, al die verschillende types, zo apart ging dat allemaal zo en als we daarop 

oefenden zo, ze had dat door den duur wel beet. Maar dan op ne moment kregen zij 

alles door elkaar en dan ging dat absoluut niet meer.” (mama Morgane, 10 jaar) 
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“(…) als er te veel oefeningen door elkaar staan ziet ze er ook geen klaar meer in.” 

(mama Margot, 8 jaar) 

 

“Tis altijd, als ze één specifiek ding oefenen, lukt da. Ma als je oefeningen door mekaar 

geeft, geef je een ganse reeks plus-oefeningen, met de brug, is da geen probleem, 

gans de tijd min: geen probleem. Ma sla ze door mekaar (…) da ga nie hé.” (ouders 

Britt, 8 jaar) 

 

“Ja, plus en maal gaat wel, maar dan wel gewoon he. Niet door elkaar, ja dat gaat 

goed.” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

“(…) allemaal plus en allemaal min daar heeft hij geen miserie mee. Maar van dat dat 

een beetje door elkaar is, dan heeft hij daar moeite mee. En steekt daar nog eens delen 

en maal bij en dan ist helemaal…” (ouders Jos, 10 jaar) 

 

Twee mama’s merken bovendien op dat het belangrijk is dat de kinderen niet té veel 
oefeningen krijgen. Wanneer de kwantiteit te groot is worden ze ontmoedigd of zien ze 

er geen beginnen aan.  
 

“Als er niet te veel sommen zijn. Als er niet te veel oefeningen zijn. Het is vooral de 

hoeveelheid die haar afschrikt.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

“Hmm, ’t is vooral de hoeveelheid die een rol speelt. ‘k weet nog van het derde leerjaar 

dat de juf zei, ze begon de proef te verbeteren en ze dacht dat het in orde ging zijn van 

Ayla, ze draait haar blad om en verder in de toets dat de fouten zich dan wel 

opstapelen. (…) Het mag gewoon niet teveel zijn. Want anders vergt dat teveel van 

haar concentratie en ja dan neemt de aandacht af.” (mama Ayla, 9 jaar) 

4.1.10 Comorbiditeit met een andere stoornis 

Zoals reeds in 1.1.2 beschreven en wat ook blijkt uit deze steekproef, hebben elf 

kinderen ook een bijkomende problematiek. Dit zorgt bijgevolg voor extra 

moeilijkheden. Zo hebben zeven van de dertig kinderen ook dyslexie. Eén kind heeft 

ook dysorthografie. Dit leidt bijvoorbeeld tot grotere moeilijkheden bij vraagstukken. 
 

“De vraagstukken (…) omdat dat tekst is dat ze moeten lezen en ze kunnen dat gelijk 

niet tegelijkertijd vatten. Als ge dat voorleest dan zijn ze wel mee, maar als ze dat zelf 

moeten lezen en oplossen, dan, dan lukt het niet. Als ge dat voorleest is dat lik al veel 

gemakkelijker.” (Ouders Christel en Dieter, 14 en 11 jaar) 
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“(…) het technisch lezen is wel veel verbeterd, maar euh, ze moet op dreef geraken en 

het kost heel veel energie om te lezen waardoor dat de inhoud soms wel een keer aan 

haar voorbij gaat. Dus eum, ja, kzeg ze heeft dyslexie.” (mama Ayla, 10 jaar) 

 

Vier kinderen hebben ook te kampen met ADHD. Het zich moeilijk kunnen 

concentreren maakt wiskunde voor deze kinderen alleen nóg moeilijker. Vervolgens is 

er ook nog één kind met OCD en één kind met autisme. 

4.1.11 Kwaliteiten en sterktes 

Naast al deze moeilijkheden zijn er ook een aantal kwaliteiten, al dan niet los van het 

rekenen, die de kinderen helpen en stimulerend zijn. Zo geven twaalf ouders aan dat 

hun kind echt een doorzetter is.  
 

“Soms is hij echt wel, strijdvaardig ze… Hij wilt da soms in ene keer, gewoon allemaal 

af hebben. (…) een doorzettertje (…) Wilskracht. Absoluut, ik denk da da één van zijn 

sterke punten is. Gewoon in alles wat da hij doet. Hij wilt ni onderdoen voor een ander 

of hij wilt even goed zijn als zijn vrienden of als zijn klasgenoten.” (mama Yannick, 

leeftijd niet gekend) 

 

“Maja, zij is eigenlijk een doorbijter en euh… altijd herbeginnen, altijd, ze wilt dat perse 

ook.” (mama Clara, 10 jaar) 

 

“Tis zeker een doorzetter. Ze heeft een heel goeie werkhouding.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

“(…) tis wel nen doorzetter (…) Zelfs voor haar rekenen (…) ik wil da en ik ga da en…” 

(ouders Britt, 8 jaar) 

 

Een goede werkhouding blijkt ook compenserend te zijn, aldus drie ouders. 
 

“Ik vind het ongelofelijk werkend kind, zo zie ik da.” (mama Osaro, 14 jaar) 

 

“(…) ze werkt enorm hard.” (mama Caro, leeftijd niet gekend) 

 

Hoewel de focus vaak op het negatieve ligt, vinden ouders het belangrijk dat er ook 

aandacht wordt geschonken aan deze kwaliteiten. Dit komt verder aan bod in 4.2.3. 
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4.2 Wat helpt (niet) bij de ondersteuning van kinderen met 
dyscalculie, volgens ouders van en kinderen met 
dyscalculie  

In dit deel wordt weergegeven wat volgens de kinderen en hun ouders helpend is of 

net niet bij de ondersteuning van hun problematiek. Deze worden als belangrijk geacht 

om mee te nemen in de begeleiding, aanpak en ondersteuning van kinderen met 

dyscalculie. 

4.2.1 Eénduidigheid 

Eerst en vooral duiden een zevental kinderen en hun ouders op het belang van 

eenduidigheid. (Delen van) wiskunde is (zijn) op zichzelf voor deze kinderen al 

moeilijk. Daarom is het volgens hen belangrijk om één methode aan te nemen, die 

door alle verschillende betrokkenen op dezelfde manier wordt gebruikt, uitgelegd en 

toegepast. Wanneer meerdere methodes en manieren gebruikt worden, leidt dit bij de 

kinderen tot heel wat verwarring, wat het alleen maar moeilijker maakt. Het is dus eerst 

en vooral belangrijk om binnen de school eenzelfde aanpak te hanteren, aldus een 

mama. 
 

“Daar is geen vaste methode voor dat ze eigenlijk doorprikken naar de volgende 

leerjaren. (…) Wel ja, da vind ik dus jammer. Bijvoorbeeld nu, vorig jaar had ze een 

tafelkaart. (…) ’t Is gelijk een andere, gelijk een matrix eigenlijk azo he. En da vind ik, 

ale, wel spijtig want vorig jaar zien ze zo een tafelkaart, en nu weer een andere, wa 

gaat da volgend jaar weer zijn? Da vind ik jammer.” (mama Silke, 12 jaar)  

 

Daarnaast geven kinderen aan dat ze het belangrijk vinden dat de aanpak thuis 

dezelfde is als op school. Vooral bij hulp bij huiswerk is dit belangrijk. De kinderen met 

dyscalculie houden zich vast aan de uitleg van de leerkracht en willen/kunnen hier 

vaak niet van afwijken. Dit botst soms met de ouders, wanneer deze het kind willen 

helpen. Dit wordt geïllustreerd bij een viertal kinderen: hun ouders geven aan dat het 

kind geen uitleg of hulp van hun ouders wil aanvaarden. 
 

“Die verschillende methodes. Die werd daar slechter van als ik. Die werd daar helemaal 

zot van. Ja, ze kon daar niet naast gaan zitten. Ze verstond dat echt niet, ze kon daar 

niet tegen. Ja, ik kan dat nie, ik kan da nie. Ja, nee.” (mama Pia, 10 jaar) 
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“Ja, maar hij zegt dan: “nee, wij hebben dat zo niet geleerd”. Hij houdt hem vast aan 

één ding van: zo, en niet anders (…).” (mama Glenn, 12 jaar) 

 

“Ze is wel van het principe dat ehm ‘wat de juf zegt is heilig’, é.” (mama Tine, 9 jaar) 

 

“Ja. Tvalt wel op, euh, alles wat met schoolse zaken te maken heeft. En dat ze ook 

weinig wil gezegd zijn. Dus zij weet nog thans dat ik ook logopediste ben, maar dat gaat 

zij niet, ze aanvaard niet snel uitleg van mij hoor.” (mama Ayla, 9 jaar) 

 

De logopedie/revalidatie/bijles wordt als meest zinvol ervaren, wanneer deze verder 

bouwt op datgene wat in school gebeurt. Een zelfde aanpak is ook hier dan ook 

essentieel, aldus een meisje.  
 

“Ja, maar tis altijd hier leggen ze dat zo uit en in de klas leggen ze dat anders uit. En 

dat is dan supermoeilijk, omdat dat dan, je moest dat dan juist opschrijven hoe dat is, 

maarja, ik zat een beetje helemaal in de war met welke…” (Ayla, 9 jaar) 

 

Toch zijn er ook twee ouders die een voordeel aanbrengen van het niet gelijk lopen 

van logopedie en school.  
 

“Ze werken zij los he van ’t school? Ja. Niet zo les per les van school. Vind je dat goed, 

vind je dat niet goed? Jaak. Ik vind dat wel. Alé, ja, eigenlijk wel, want gelijk vorig had hij 

dan al dingen gezien dat hij nog niet gezien had in school en dat hij dan wel al gezien 

had…” (ouders Jos, 10 jaar)  

 

“(…) als hij zo ne keer oefeningen al heeft voorgedaan met de rekenjuf (…), dan is hij 

echt wel fier dat hij dat tot een goed einde kan brengen. En bijvoorbeeld als hij dan al 

geleerd had om te cijferen (…) als er dan nog niemand kon cijferen als hij naar het 

derde ging, dan was hij wel extreem fier dat hij dat wel kon.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

Een zestal ouders merken ook op dat het belangrijk is dat de verschillende 

betrokkenen met elkaar communiceren en de informatie aan elkaar doorgeven, zodat 

een continue begeleiding mogelijk wordt.  
 

“Ja, de meester gaf wel dingen aan en schreef wel dingen in de agenda, daardoor was 

ik ook op de hoogte waarop ik moest letten.” (mama Silke vG., 11 jaar) 
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“Er is ook communicatie tussen school en de reva. Zij zeggen van ‘dat is nog moeilijk’ 

en dan werkt de reva daar op verder. Om de zoveel weken zitten ze ook eens samen 

op school, dat ze babbelen met elkaar. Ze bellen ook nog eens gemakkelijk naar elkaar 

en zeggen van dat gaat niet goed of dat gaat niet goed.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

“Wat dat ik goed vind en int begin vant schooljaar proberen we ook altijd iedere keer dat 

de rekenjuf ne keer samenkomt met euh de leerkracht die er dan lesgeeft en dan euh 

legt ze het nog ne keer uit want velen kennen het niet en euh nu hebben ze een 

onderlinge afspraak van kijk dat ze al ne keer het boek doorbladert en dat ze 

commentaar bij schrijft en ook het logo-schrift gaat af en toe weg en weer en dat ze dan 

kunnen inschrijven bijvoorbeeld maten en gewichten, dat ging helemaal niet en of 

lengtes enzo aleja.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar)  

4.2.2 Individuele aanpak of kleinere groepjes 

Een individuele aanpak waarbij het kind even apart genomen wordt om extra uitleg te 

krijgen of op eigen tempo te werken wordt door een tiental kinderen en hun ouders als 

zinvol naar voor geschoven in de interviews. Bovendien vergt het rekenen voor heel 

wat van deze kinderen een grote inspanning. Een individuele aanpak zorgt ervoor dat 

kinderen zich beter kunnen concentreren en sneller terug bij het rekenen geroepen 

kunnen worden.   
 

“alst ik et alleen doe (…) met de juf, tan gadet ma alst soms samen is tan zijn zo soms 

moeilijke woorden en begrijp ik da nie goe en tan snappek niet goe…” (Louisa, 9 jaar) 

 

“Dan nam hij ze ook wel ne keer apart om nog ne keer de dingen opnieuw uit te leggen, 

onder de middag dat heeft wel heel veel geholpen hoor, echt. (…). Op haar niveau, op 

zichzelf, op dingen, dus buiten de klas om dan, echt individueel gaan werken, op 

herhalen.” (mama Clara, 10 jaar) 

 
“(…) ze heeft da wel nodig. Die persoonlijke aandacht,... die individueel dat daar echt 

stap voor stap nog een keer uitgelegd heeft. Juffrouw zegt ook in de klas, als ze soms 

een keer individueel genomen wordt, (…) dat ze dus echt goed werkt. En die positieve 

individuele aandacht dat ze dat nodig heeft, buiten als ze klassikaal moeten werken dan 

gaat ze rapper afgeleid zijn en meer eerder prutsen dan doorwerken. Ze heeft dus die 

individuele ondersteuning wel nodig.” (mama Louisa, 9 jaar) 

 

Twee mama’s merken specifiek op dat hun kind in een kleiner groepje wordt begeleid. 

Deze ouders en kinderen ervaren dit als positief, gezien hier op het eigen niveau en 
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tempo van het kind gewerkt wordt. Bovendien kunnen kinderen dan sneller terug bij de 

les geroepen worden, op een manier dat dit niet voor de hele klasgroep duidelijk wordt. 
 

“Nu gaat zij naar een rekengroepje, waar ze dan op een andere manier, met nog meer 

geduld, nog eens uitgelegd wordt van zo en zo werken we.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

“(…) vooral de kleine groepjes op school. Omda ze hem er altijd bijhalen, want hij zit 

dan me zijn gedachten elders en de juffrouw haalt er hem constant bij.” (mama Aaron, 

10 jaar) 

 

Twee ouders van een kind uit het buitengewoon onderwijs wijzen ook op het belang 

van kleinere groepjes. 

 
“Ik denk (…) dat het ligt aan het aantal leerlingen in de klas. Hier hebben ze kleine 

groepen en ginder hadden ze een groep van 28 of 29 kindjes. Dus uiteindelijk konden 

ze waarschijnlijk niet genoeg bezig zijn op haar eigen tempo dat ze het opneemt.” 

(mama Freya, 11 jaar) 

 

“In zijn vorige school had hij ook de tijd er niet voor en in die school had hij ook al 

oordopjes nodig in de klas omdat ja, een stoel, een gom, een stylo, weet ik vele, al die 

prikkels, ja je zit met veel in een klas en al die prikkels kwamen op hem af en hij kon dat 

niet aan, hij kon zich niet concentreren.” (ouders Jos, 10 jaar) 

 

Bovendien blijkt dat kinderen op deze manier minder het gevoel hebben dat ze een 

uitzondering zijn, omdat ze niet de enige zijn die moeite hebben met rekenen. Zo merkt 

een ouder op dat in de school van het kind ook sterke leerlingen eens apart worden 

genomen, waardoor het taboe rond de ‘zwakke rekengroep’ wegvalt. Daarnaast geeft 

een mama aan dat kinderen zich hier goed voelen, omdat ze hier toch het gevoel 

krijgen dat ze iets kunnen. 
 

“(…) ik ondervind bijvoorbeeld, (…) dat ze die ook der eens uitnemen, omdat dat wel 

eens leuk is dat een paar vlugge leerlingen eens op tempo iets kunnen gaan doen, en 

dat het niet altijd dezelfde zouden moeten zijn die bij iemand anders zitten.” (mama 

Tine, 9 jaar) 

 

“En het voordeel is dat iedereen kind, zich eigenlijk heel goed voelt in zijn groepke.” 

(mama Pia, 10 jaar) 
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Een mama vertelt ook dat ze bewust de keuze maakte voor bijles/logopedie/revalidatie 

omdat daar het kind individueel begeleid wordt, wat niet altijd mogelijk is in de klas. Dit 

wordt als positief en zinvol ervaren. 
 

“Ja dan gaat ze het best presteren. Ze kan ook haar (…) concentratie erbij houden. Nu 

da kan natuurlijk in de klas niet altijd gebeuren, individueel é. Vandaar die twee uren 

extra in de week, waar dan ze nog een keer bij de problemen die ze heeft of dingen die 

ze moeilijk vindt. Dat ze dat dan nog een keer extra uitleg krijgt van iets da ze niet goed 

begrepen heeft.” (mama Louisa, 9 jaar)  

4.2.3 Motivatie en interesse 

Een volgend belangrijk item dat naar voor gebracht wordt is het belang van motivatie 

en interesse. Heel wat kinderen met dyscalculie of rekenproblemen doen niet graag 
rekenen. Dit werd door 22 kinderen aangegeven tijdens het interview. 

 

“Doe jij graag wiskunde of rekenen op school? Nee!” (Ben, leeftijd niet gekend) 

 

“Vorig schooljaar was dat heeltijd schremen als dat rekenles was. Khad de indruk dat ze 

wiskunde moe was.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

“Doe zij graag wiskunde? Neen, eigenlijk neen. Want da zal altijd het laatste zijn, da ze 

uitstelt.” (mama Yutta, 16 jaar) 

 
Toch vinden een aantal kinderen met dyscalculie rekenen nog leuk. Dit hangt af van 

verschillende factoren. Zo geven drie ouders aan dat hun kind soms geboeid wordt 

wanneer hun interesses worden aangesproken. Op deze manier blijft de aandacht 

scherp en kunnen ze beter nieuwe leerstof onthouden. Wanneer het de kinderen niet 

interesseert haken ze veel sneller af.  
 

“Maar da is dan wel meer me dingen die hem interesseren. Da is altijd zo, als ‘t hem 

interesseert.” (mama Aaron, 10 jaar)  

 

“Maar ik heb wel de indruk dat als het lessen zijn die haar interesseren, écht 

interesseren (…) dan onthoudt ze dat wel goed.” (mama Celine, 9 jaar) 

 

“Kunnen ze goed hoofdrekenen? Eu, niet zo goed vind ik. (…) Maar het moet wat 

binnen de interessevlakken liggen.” (ouders Dieter, 11jaar en Christel, 14 jaar) 
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Bij het motiveren en interesseren van kinderen spelen een aantal zaken een cruciale 

rol.  

Een eerste essentieel item is, volgens dertien kinderen en hun ouders, het belang van 
de persoon. De manier van zijn en doen van een leerkracht is meer doorslaggevend 

dan de leerstof, aldus hen. Deze bepalen namelijk in hoofdzaak of kinderen al dan niet 

graag rekenen en er bijgevolg ook extra inspanningen willen voor doen.  
 

“(…) en vooral gelijk de rekenjuf. Ik vin da die da, ja heel goe doe me hem. (…) Hij deed 

da eigenlijk ni graag tot dees leerjaar bij juf Monique. (…) Tis wel aangenaam voor hem, 

want de rekenjuf van vorig jaar was zo voor hem…” (mama Aaron, 10 jaar) 

 

“En doe je graag Wiskunde op school? (…) Ja.Toch wel. (…) Omdat ik bij een lieve juf 

zit en als die dat uitlegt dan …” (Freya, 11 jaar) 

 

“Wiskunde (…) doe je da graag? Ja, ja want ‘t is een lieve juf.” (Aaron, 10 jaar) 

 

“(…) ik had een heel goede meester en dan ging het wel goed.(…) Een goede leraar of 

lerares, dan heb ik meer zelfvertrouwen.” (Silke vG., 11 jaar) 

 
“Doe je graag wiskunde op school? ’t is te zien bij welke leerkracht.” (Stan, 11 jaar) 

 

“(…) hij heeft, allé, diene mens verdient een standbeeld, van ’t derde leerjaar, die heeft 

er heel veel tijd en energie in gestoken (…).” (mama Clara, 10 jaar) 

 
“Ik denk dat voor haar heel belangrijk is de leerkracht. Het gevoel van… Hoe voel ik mij 

bij iemand. (…) Voor haar is dat belangrijk. Als dat een leerkracht is dat da nie… Dan 

gaat ze haar minder goed inzetten ook. Dat karakter heeft ze dan ook é, om dat tegen 

te werken é. Dat brengt iets negatiefs over, heb ik het gevoel.” (mama Freya, 11 jaar) 

 
“Wel, vorig jaar liever denk ik dan met de juf, ze zat toen maar met vier kindjes in de 

klas en, goh, die juf ale ja, da was echt zoiets van amai, ale , ik heb daar echt enorm 

veel bewondering voor gehad voor die juf. Wa dat die daar allemaal voor deed! En hoe 

dat ze da aanpakte, en… ale ja, die, da was echt nen droom om haar dan wiskunde te 

geven en da ging dan goed en… Maar nu dit jaar, is ’t ja, een andere juf en een andere 

aanpak en ja, blijkbaar…” (mama Silke, 12 jaar) 

 
“Dus het heeft eigenlijk weinig te maken met wiskunde an sich. ’t Is vooral eigenlijk… 

want als ik die goodwil meekrijg, van die persoon van hetgeen ik in mijn hoofd wil 

proberen te steken, dan ben ik eigenlijk ook wel mee…” (Yutta, 16 jaar) 
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“(…) Mama, zegt ze, goh maar da vind ‘k ik zo tof om daar naar te luisteren. En dan 

denk ‘k van: wiskunde? Alé kind. Ja, maar gelijk da die da uitlegt. ‘k Zeg van: verstaat 

ge daaruit? Ma nee, ‘k verstaan der niks van, da ni, ma ik vind da zo tof hé, zegt ze, 

gelijk da die daar mee bezig is.” (…). En, en hier is da me tenen opgekropt … maar, 

daarbij bleek da leuk te zijn.” (mama Yutta, 16 jaar) 

 
Bovendien hebben zij een grote invloed op hoe het kind naar zichzelf en zijn 

problemen kijkt. Zo geven twee ouders aan dat het blijkbaar heel erg van belang is dat 

de leerkracht geduld heeft. 
 

“Ja, geduld, ja vooral engelengeduld (…).” (mama Margot, 8 jaar) 

 

“‘k Heb wel de indruk, als ’t iemand is met veel geduld, ja, geduld is blijkbaar ook 

belangrijk.” (mama Freya, 11 jaar) 

 

Een goed gevoel kunnen geven aan kinderen is een andere belangrijke factor, aldus 

twee mama’s. Het is belangrijk dat de leerkracht ook aandacht heeft voor de positieve 
eigenschappen van het kind. Het kind aanmoedigen en het kind erkennen in zijn 

dyscalculie blijkt hierbij essentieel. Op deze manier voelen kinderen zich goed bij de 

leerkracht.  
 

“De manier waarop terug… het kind een goed gevoel geven. Van kijk ja…voelde gij u 

hier wel goed? Bij mij? Bij wie wel, bij wie niet? En er dan aan werken. Vooral die 

stimulans bij het gevoel. (…) En die sterke punten: ulder tgevoel geven van: ge zijt daar 

sterk in, ge hebt nog goeie dingen. Want die beseffen wel van daar ben ik niet goed in 

of daar ben ik niet goed in Maar die hebben dan dingen waar dat ze wel zéér goed in 

zijn en daar moeten ze ook attent op gemaakt worden vind ik.” (mama Freya, 11 jaar) 

 

“Volgens mij was ’t vooral die leerkracht. De leerkracht die haar erkende in het feit van: 

kijk, (…) ik wil mij informeren, ik wil luisteren.” (mama Yutta, 16 jaar) 

 

Vervolgens geven ouders ook aan dat het belangrijk is dat de leerkracht kennis heeft 

van dyscalculie. Enkel op deze manier kan op een adequate manier hulp geboden 

worden aan het kind. Er is echter nog te weinig gekend rond deze rekenstoornis, aldus 

twee ouders.  
 

“(…) hij zei ook meteen: ‘van dyscalculie weet ik niets. Da’s nie mijn specialiteit’. (…) 

‘We gaan ’t opzoeken op internet (…)” (ouders Lisa, 15 jaar) 



 

60 

 

“(…) natuurlijk weer het grote lot euh van dyslexie daar is er al natuurlijk al veel van 

gekend. Daar bestaan zo al iets van een begeleidingsplan of wa weet ik nog allemaal. 

Maar dyscalculie da was euh iets helemaal anders.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

Bij drie kinderen wordt opgemerkt dat de manier van zijn van de logopedist ook een 

belangrijke rol speelt. In grote mate bepaalt deze of het kind al dan niet graag naar de 

logopedie gaat en of het als zinvol ervaren wordt.  
 

“Logopedie? Nu niet meer. (…) Ja, want dat was een strenge.” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

“En ging je daar graag naartoe of was ’t zo meer een beetje? Ja. (…) omdat leuke 

juffrouwen waren.” (Silke, 12 jaar) 

 

“Die logopedie dat was een drama (…). Goh, ’t klikte niet tussen hen. Neent. Want als 

er dan iemand stage deed, was ze ook helemaal anders. Dan deed ze wel mee.” 

(mama Anouk, 9 jaar) 

 

De aanpak van de lessen en de logopedie speelt daarnaast een belangrijke rol bij 

het motiveren en interesseren van de kinderen. Op deze manier zien de leerlingen de 

les als zinvol en hebben ze ook meer zin om mee te doen en zich extra in te zetten. Ze 

begrijpen op deze manier meer het nut van het rekenen. Tijdens dit interview brengen 

ouders en kinderen een aantal methoden aan die voor hen als meest zinvol ervaren 

worden. Eerst en vooral duiden een zevental ouders en kinderen op het belang van 

een realistische aanpak. Hiermee wordt bedoeld dat de leerlingen praktische zaken 

leren, waarbij ze een duidelijke link zien naar de realiteit. Zo wordt bij drie kinderen 

aangegeven dat er in de klas gebruik gemaakt wordt van een kassa of een winkeltje 

om de leerstof rond geld en betalen aan te brengen en in te oefenen. Dit wordt door 

deze leerlingen als leuk en zinvol ervaren. Ze zijn hierdoor extra gemotiveerd om 

verder te oefenen. 
 

“(…) we spelen dan winkeltje en dan moeten wij iedere keer iets gaan kopen. Hoeveel 

euro’s dat het kost of cent. En met een echte kassa.” (Celine, 9 jaar)  

 

“En da motiveren met da winkelke he. Da ze in de klas heeft. Da ze op ‘t einde van de 

week kunnen kopen. Ze leren dan ook met da geld zien om te gaan, want ze moeten 

dan met 10 cent en 5 cent zoal nen euro vormen en da’s eigenlijk… Ik denk da da 

vooral zijn motivatie is.” (mama Aaron, 10 jaar) 
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“Ja, zo in, zo met kotjes allemaal, en ze moesten dan bijvoorbeeld in speelgoedfolders, 

euhm, iets knippen en dan de prijs moesten ze met blokskes voorstellen, in de juiste 

kleur.” (mama Silke, 12 jaar) 

 

Een mama merkt ook op dat de leerkracht van haar dochter ook nuttige werkjes geeft 

aan haar dochter, opdat ze onbewust bezig zou zijn met rekenen. Op deze manier 

heeft het kind het vaak zelf niet door, maar oefent het ondertussen wel. Iets wat het 

anders misschien links zou laten liggen. 
 

“Hij liet haar dan zo werkjes doen van bijvoorbeeld de boeken van de bibliotheek op 

volgorde te zetten, te rangschikken (…) zij had dat niet door, maar dan moest ze toch 

wel rekenen van de getallen in volgorde zetten of de nummertjes van de boeken en da 

was op een speelse manier en zij vond da leuk van de leraar te helpen.” (mama Clara, 

10 jaar) 

 
Ook het concreet ervaren wordt door een zestal ouders en kinderen naar voor 

geschoven als leuk en zinvol. Abstracte begrippen en moeilijkheden om te onthouden 

worden duidelijk door het rekenen te beleven en zelf te doen. Functioneel rekenen blijkt 

dan ook een werkpunt voor het gewoon onderwijs.  
 

“Er zijn een paar dingen die ze leuk vond en vooral ook als die praktijk ertussen zit: alé, 

als ze vorig jaar over de spiegel bezig waren, dan zagen ze ook de biljartbal spiegelen 

in die spiegels, ze gaat dus eigenlijk echt ervaren en zien. Dat zijn zo wel de dingen die 

ze heel leuk vond en da maakte de wiskunde ook weer een stukske boeiender.” (ouders 

Christel, 14) 

 

“Da vind ik wel leuk, zo van die trukken enal. (…) maar dan vragen ze: Meet is nen 

tegel, of dat da een vierkant of ne rechthoek is. En da vinde wel heel plezant, als ge me 

de meetlat moogt werken en lijnen trekken? Ja!” (Yannick, leeftijd niet gekend) 

 

“En met matjes, voor de sprongen te maken .” (mama Kjell, 8 jaar) 

 

“Ze leerden zelf soms rekenen op de trap van: ‘t moet omhoog, ’t komt bij, ale niet te 

doen.” (mama Silke, 12 jaar) 

 

“De splitsbak …er zitten daar knikkers in… je kon daar zo stokjes voor steken, ze 

kunnen dan naar daar lopen (…) en zo heb ik leren splitsen.” (Stan, 11 jaar) 
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Bij drie kinderen wordt ook opgemerkt dat ze baat hebben bij een speelse aanpak. Het 

motiveert hen, ze vinden het leuk en bovendien leren ze terzelfder tijd. Het leidt hen af 

van datgene wat ze niet zo leuk vinden en niet zo goed kunnen. Op deze manier 

blijven ze toch betrokken bij het rekenen.  
 

“Zo’n rekensom vind ik wel tof, ‘k vind dat wel tof dat dat zo verborgen is, maarja…” 

(Ayla, 9 jaar) 

 

“Ge moogt azo ne keer met de juf: we moesten zo iets maken aan het bord en we 

mochten zo keer juffrouwtje spelen (…) iemand moest tan de uitkomst zeggen en dan 

mogen wij de juffrouw spelen (…) Zo elk om beurt en da vondk leuk.” (Louisa, 9 jaar) 

 

“Voor mij op een speelse…gevoelige…speelse gevoelige manier iets aanbrengen. Niet 

drastisch. Wel concreet natuurlijk. Niet drastisch van…ge moet ier leren. Nee! Het komt 

uit uzelf, meer der uit halen wat er in zit.” (mama Freya, 11 jaar)  

 

Gezien ouders merken dat die speelse aanpak wel helpt, vertellen drie ouders ook dat 

ze de keuze hebben gemaakt voor didactische spelletjes.  
 

“’k heb zo (…) een houten spelbord met het honderdveld en dan heb je de maaltafels, 

zo allerlei speeldingen heb ik, heb ik kaarten gekocht, ne keer een zelfde soort 

gezelschapsspel gekocht, zo ja, wa heb ik dan nog gevonden van de maaltafels, zo ja 

proberen wa speels, e kwartetspel, van die dingen met da zo, da ze nie altijd ’t gevoel 

heeft da ze (…) daar mee bezig is (…). (mama Clara, 10 jaar) 

 

“Nu ebben we op de computer een programma en da noemt Overhoor en eu moeje dat 

er gewoon allemaal insteken en dan vraagt ei u vijf maal zeven en dan moet ge 

opschrijven e zoveel en dan ja, duw je op enter en zegt hij of het juist of fout is en dan 

weet jet juiste antwoord.” (Christel, 14 jaar) 

 

“En ook, ze hebben een score, ze willen die score dan verbeteren en da vinden ze 

leuk.” (ouders Christel en Dieter, 14 jaar en 11 jaar) 

 

“Maar heb je bijvoorbeeld ook de computer gebruikt? Ja. En dat lukte dan wel. (…) Daar 

had ze wel zin voor? Ja” (mama Anouk, 9 jaar) 
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Toch zijn deze spelletjes en computerprogramma’s niet heilig. Zo geeft een mama 

aan dat haar dochter deze spelletjes wel kan gebruiken om er enigszins mee bezig te 

zijn, maar dat het toch niet zoveel opbrengt. 
 

“Ja, en ik dacht van… goh ja, me da tafelprogramma, da gaat, é. En de aantallen da’k 

gekocht hem, ge wilt ni geweten hebben… (…) En da zijn allemaal verschillende? 

Verschillende, Tuurlijk! Omda’k dacht van… dermee gaat da daarmee wel gaan he… 

Ja. Of daarmee gaat het wel.” (mama Yutta, 16 jaar)  

 
Leerstof aanleren aan de hand van verhaaltjes blijkt ook een zeer zinvolle manier te 

zijn, aldus een viertal ouders. Het helpt de kinderen om leerstof, trucjes, … sneller en 

beter te onthouden. Eenmaal de verhaaltjes aangeleerd zijn, blijven de kinderen deze 

vaak hanteren.  
 

“Ik denk dat hij een verhaaltje rapper kan onthouden. Dat het voor hem beter gaat.” 

(mama Glenn, 12 jaar) 

 

“(…) die tafels zijn volledig me verhaaltjes gedaan.  De manier waarop, alé ja, Aaron 

kan ik vragen de tafel van 7 en dan zegt hij ‘7 soldaten’, 7 … alé, hij maakt er volledig 

een verhaal van en zo kan ‘t ie zijn tafel opzeggen. (…) Bijvoorbeeld ja oma en opa 

gaan op reis. En ze gaan zeven dagen en ze blijven 2 weken weg, da is veertien, alé, 

zo allemaal in verhalen. Dan weten ze op den duur…” (mama Aaron, 10 jaar) 

 

“Want zij leren nu de maaltafels aan via euh… via kaartjes en prenten en die prent is 

een verhaal. (…) bvb. euh.. mijn opa heeft een café, en der staat een krat bier van zes 

flesjes hé, van zes zo en vier zo, en dat is 24. En dan is er zo een verhaal van en hé… 

ja, awel ja, en ze komt binnen en drinkt een pint, en hoeveel zitten er dan nog in den 

bak? En… allé, zo een verhaal en zij weet dan… (…) En je hoort dat inderdaad wel, als 

zij bvb. haar tafels studeert, van bvb. 24, aja, dat is met het krat.” (mama Pia, 10 jaar)  

 

“Als ze dat uitleggen bijvoorbeeld met een sprookje of zo, of in een structuur van… Dat 

da voor haar een groot verschil uitmaakt. De manier waarop.” (mama Freya, 11 jaar) 

 
Ook een beloningssysteem blijkt heel interessant te zijn om de zin voor wiskunde van 

de leerlingen te onderhouden en om hen te stimuleren om verder te doen, ook op 

momenten dat het moeilijk of lastig is. Kinderen blijven hierdoor gemotiveerd en doen 

hierdoor al vaak een extra inzet. Negen kinderen vertellen vol enthousiasme wat ze al 

verdiend hebben. 
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“(…) als we iets juist hebben krijgen we meestal van die letterkoekjes” (Aaron, 10 jaar) 

 

“Ja. En dat zijn al mijn stickers. (…) Ja, al deze tesamen zijn 307.” (Ayla, 9 jaar) 

 

“Hij maakt nooit graag huiswerk. En nu doet hij da, want ze krijgen geld daarvoor. (…) 

Dan kunnen ze iets kopen in een winkelke. Ja.Ja. En dan kunnen ze sparen naar ’t 

einde van de week toe. En dan ist nu allemaal van, ja ‘k ga nog een blaadje huiswerk 

maken zegt hij. Amai. Ja voor ons is da al van ‘amai’.” (mama Aaron, 10 jaar) 

 

“(…) als ik zo een keer een diplomatje liet uitprinten van de computer en dat ze een 

beloning kreeg had ik wel de indruk dat en dat we bijvoorbeeld ook zeiden van Margot, 

als je nu 10 minuten de tafels oefent op de computer, dan mag je 10 minuten iets doen 

op de computer die je zelf kiest.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

“Tafelkampioen ben ik vorig jaar geweest op mijn vorige school. ‘k heb mijn diploma in 

mijn nachtkastje zitten.” (Margot, 8 jaar) 

 

Bij het gebruik van een beloningssysteem is het wel belangrijk dat kinderen die moeite 

hebben met rekenen hier ook kunnen van meegenieten. Wanneer dit voor hen wegvalt, 

vinden ze dit niet leuk. Dit wordt geïllustreerd door een meisje. 
 

“Ik weet ook nog, vroeger als ik kleiner was en (…) dan hingen zo aan die kast zo… zo 

rekenoefeningen en dan was da (…) alst goe is dan moogt ge bij u meter gaan en ik 

ging zo graag bij mijn meter en da was nooit juist enal.” (Yutta, 16 jaar) 

 

Ook het aanbrengen van trucjes wordt als zinvol ervaren. Zeventien kinderen geven 

aan dat ze trucjes aanleerden en dit wel interessant vinden en dat dit hen ook 

daadwerkelijk helpt. Een aantal trucjes die ze naar voor brengen: 
 

“Bijvoorbeeld, da als ge zo uit uw hoofd moet rekenen, moete da zo in uw verbeelding 

onder mekaar zetten, dan gaat da makkelijker.” (Aaron, 10 jaar) 

 

“Soms moet hij dat nog inschatten zo van voor en achter. Wat deed hij dan, een 

tekeningetje maken met een boom, een zonneke en een manneke int midden en dan 

wast gewoon naar waar kijkt het mannetje, aja tis zo, dus dat wil zeggen voor en dat wil 

zeggen achter.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 
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“Ik heb een truukje voor mijn tafel van 9. (…)  4 maal 9, dan moet je die vinger weg 

doen. Dat is 36. Dat zijn de tientallen en dat zijn de eenheden. Maar nie bij andere 

tafels kunt ge dat.” (Britt, 8 jaar) 

 

“Ah ja, euhm, de eenheden om visjes sturen. (…) Ja bijvoorbeeld als ze 101 plus euhm 

20 ofzo… dan moet die één om viskes gaan bij de mama efkens, dan moet ze eerst 100 

plus en dan komt da eentje derbij” (Caro, leeftijd niet gekend) 

 

“Dat was zo’n blad en de tien is rood kleur en de vijf ook, omdat dat de helft is. En de 

tafel van 1 is geel en de tafel van 2 ook, want dat is de helft.” (Kjell, 8 jaar) 

 

“Hij heeft ons ook eens gezegd als ’t maal 10 is dan moet ge 1 nulletje bijdoen, en als ’t 

maal 100 is 2 nulletjes bij en als ’t maal 1000 is eum 3 nulletjes bij.” (Tine, 9 jaar) 

 

“En wat ik probeer voor hoofdrekenen te doen (…) is dak probeer te tellen in gehelen. 

Bijvoorbeeld (…) ik zeg maar iets, 5 3 5 7 das bij mij 20 omdak zeg die twee vijven en 

die 3 en 7 das elken keer 10 dus ik ga nie zeggen 5 en 3 das 8 en dan nog keer een 5 

(…).” (Wim, 45 jaar) 

 

“En ook gelijk, getallenkennis, elk ding heeft een andere kleur, de eenheden zijn rood 

geloof ik, en de tientallen blauw (…). En ze moeten dat dan zo in die kleuren schrijven, 

(…). En na de komma was bruin, geloof ik.” (mama Silke, 12 jaar) 

4.2.4 Hulpmiddelen 

Kinderen met een diagnose dyscalculie mogen geregeld hulpmiddeltjes gebruiken. 

Dertien kinderen geven hier voorbeelden van. Ze ervaren dit als een echte steun en 

iets dat hen echt helpt. Zonder hun hulpmiddelen voelen kinderen zich vaak verloren.  

 

Zo geven vier kinderen aan dat ze een rekenmachine mogen gebruiken. Het gebruik 

hiervan varieert: van hulp bij de start, hulp bij hoofdrekenen tot controlemiddel. 
 

“Van de meester mocht ik als ik het niet goed wist een rekenmachientje gebruiken. Bv. 

voor de staartdeling met 2 cijfers kon ik eigenlijk niet en dan mocht ik voor het begin 

voor te starten een rekenmachientje gebruiken. Dan kon ik op weg geraken.” (Silke vG., 

11 jaar) 

 

“(…) de meester dieje zei dak een rekenmachine moest kopen en als ik een oefening ni 

wist dan mag ik da me mijn rekenmachine uitrekenen.” (Yannick, leeftijd niet gekend) 
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Bij 19 kinderen wordt ook opgemerkt dat visueel materiaal en het visueel 
voorstellen van wiskunde helpt. Op deze manier kunnen ze de abstractie van de 

wiskunde beter vatten. Het biedt hen een houvast. Bij deze kinderen wordt vaak 

gebruik gemaakt van blokjes, MAB materiaal, voorwerpen… om zich te verhelpen.  
 

“Ja, een rekendoos. (…) Euh, ge hebt staafjes en ge hebt blokjes en ge moet dat bij 

elkaar leggen en zo hebt ge een getal. Ja, en da gaat dan…” (Britt, 8 jaar) 

 

“ (…) delen da snapt hij dus eigenlijk nie goe. En dan is da eigenlijk allé ja… Als ge 

dan… Zoveel snoepkes aan zoveel kindjes hoeveel euh snoepkes heeft elk elk kindje? 

Dan valt er wel n’n frank. Maar als ge dan zegt van twaalf gedeeld door zes… Da’s voor 

hem nog altijd moeilijk.” (mama Ben, leeftijd niet gekend) 

 

“Dan ook ne keer euh hebben we dan eens oefeningen moeten doen met liters en 

kilogram, dus ja dat wij ook dachten van hoe moeten wij dat nu gaan uitleggen, en 

hebben we dat gedaan dus met water, dat ze dus moest weten dat een halve liter plus 

een halve liter is een liter en ma wij zeiden dat met woorden ma ge zag aan haar 

gezichtje van da ze ons niet verstond. Daarmee zeiden wij ook van ah doe het zo en 

dan nog eens dat erbij dan weet je dus das ongeveer een liter. ‘Aahja’ kwam ze dan.” 

(mama Celine P., 8 jaar) 

 

“Goh… ‘k denk dat … moest je ’t uitleggen met voorwerpen dat het voor hem veel beter 

zou gaan dan dat hij gewoon die cijfers op ’t blad ziet staan.” (mama Glenn, 12 jaar) 

 

“Heb je in het algemeen het gevoel dat hij het beter kan als hij visuele ondersteuning 

heeft? Jaan wi. Dan gaat dat vele beter wi, jaat.” (ouders Jos, 10 jaar) 

 

Ook twee ouders merken op dat ze vaak proberen om hun kind te helpen door de 

leerstof meer visueel te maken.  
 

“Goh, met kastanjes, met knikkers, met snoepen, goh… wat ik al allemaal gedaan heb. 

Niet te doen. Tot dat ik ze dikwijls smeet.” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

“Er heeft hier nogal wat fruit op tafel gelegen hé toen dat ze in het begin rekende. 2 

bananen, en 3 appelsienen en 2 peren. Hoeveel hebde in totaal?” (mama Pia, 10 jaar) 

 

Toch helpt ook dit niet voor elk kind. Zo geeft een mama aan dat haar kind veel 

auditiever ingesteld is en dat het bij hem beter is om extra verbale uitleg te geven, 
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eerder dan het visueel voorstellen. Ook merkt een mama op dat ze soms gefrustreerd 

werd wanneer dit toch niet lukte bij haar kind.  
 

“Goh, als het niet ging met da rekenen heb ik eerst geprobeerd met zo van die staafkes, 

ik had zo nog een oude staafdoos, stokoud (…) maar da was volop miserie, dus da ging 

nie. (…). Dat we gewoon zeiden van vier plus zoveel hoeveel is dat, eum, dat kon hij 

dan gewoon zeggen.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

“Goh, met kastanjes, met knikkers, met snoepen, goh… wat ik al allemaal gedaan heb. 

Niet te doen. Tot dat ik ze dikwijls smeet.” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

Daarnaast worden ook hulpmiddelen voor het splitsen en de tafels gebruikt. Tien 

kinderen zijn blij dat ze deze mogen gebruiken en zien deze ook echt als een hulp. 
 

“Ja, bij het rekenen wel, de splitskaart. En helpt dat? Ja.” (Celine, 9 jaar) 

 

“(…) voor de maal of delen dan mag ik ook een maaltafelkaart gebruiken. Da’s wel 

makkelijk.” (Silke, 12 jaar) 

 

“Euh, ik in ’t lager hebben wij ook zo een (…)  tafelkaart gemaakt, en da heeft echt, da 

heeft deugd gedaan. Ja, ‘k heb da lang gebruikt hé.” (Yutta, 16 jaar) 

 

Bij twee kinderen die moeilijkheden hebben met hoofdrekenen, wordt aangegeven dat 

ze vaak gebaat zijn bij de mogelijkheid om te mogen cijferen. Het biedt hen meer 

structuur en ze lopen minder het risico om de tussenuitkomsten onderweg ergens te 

verliezen. 
 

“Ik heb een map (…) en daar staan er allemaal blaadjes eum waar er zo’n lijntje op 

staat. Das een gelijk aan en daar moetk dan cijfers opschrijven en dan reken ik da zo 

uit.” (Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

“10 plus 20, en dan die… als ge die 10 plus 20 en ge zette da naast elkaar, da lukte dus 

niet, totaal ni. En dan probeerde gij da dus me pijlkes, hé, van: ‘t is deze 0 me die 0 bij 

en dan samen … da ging dus ni. Als ze da onder elkaar mocht zetten, dan ging da wel.” 

(mama Yutta, 16 jaar) 

 
Zoals eerder aangegeven, hebben heel wat kinderen met dyscalculie moeite met het 

memoriseren van regels, definities, procedures, … Bij deze kinderen helpt het als ze 
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een opzoekboekje of samenvatting mogen gebruiken, wat hen op weg kan helpen. 

Vijf kinderen geven aan dat ze dit mogen gebruiken en dat dit hen helpt. 
 

“Ik heb wel een hoorkastje, en dan kan ik kijken hoe iets moet als ik het niet weet. Dat 

mag ik ook altijd gebruiken bij de toets.” (Silke vG., 11 jaar) 

 

“Ma bevoorbeeld, euhm, sommige dinges van meetkunde, (…) als ik die formules bij mij 

heb dan gaat da wel zo.” (Yutta, 16 jaar) 

 

“ze heeft ook een klein boekje bij zich met de oefeningen in, bijvoorbeeld een 

brugoefening los je zo op, een oefening met tiental + eenheden los je zo op. Omdat ze 

niet altijd goed weet van moet ik hier nu de brug gebruiken of moet ik ze niet 

gebruiken.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

Ook op vlak van oriëntatie denken ouders reeds aan hulpmiddelen. Een mama merkt 

op dat een GPS een geschikte hulp zou zijn voor haar kind. 
 

“We gaan hem voor zijn achtiende ne GPS cadeau doen. Haha. Hulpmiddeltjes he.” 

(mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

Een viertal kinderen geven ook aan dat ze hulpmiddeltjes hebben voor het kloklezen. 

Zo blijkt het te helpen wanneer ze een aangepaste klok kunnen gebruiken. Ook het 

letterlijk uitspreken van de klok maakt het eenvoudiger: ‘één uur dertig’ is makkelijker 

dan ‘half twee’.  
 

“Ma nu eb ik een uurwerk, (…) en daar staat bijvoorbeeld bij de één een vijf en bij de 

twee tien en da is makkelijker. Tis echt hetzelfde uurwerk maar dat staat er nog eens 

bij, vijf enzo…zo kunnen we dat digitaal lezen.” (Christel, 14 jaar) 

 

“We moeten ook zeggen van “dertien uur dertig” (…). Dan moeten we van twaalf 

beginnen met sprongetjes van vijf. Dus: 5, 10, 15, 20, 25. (…) Dan is dat leuk als je ’t 

juist hebt.” (Glenn, 12 jaar)  

 

Het kunnen vergelijken met een analoge of digitale klok blijkt volgens een mama ook te 

helpen. 
 

“Eum, digitaal da was in het begin zeker een absolute en totale ramp (…) de leerkracht 

van vorig jaar heeft dan gezegd euh van ‘koop hem zo een klein klokje’. En dat hebben 
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we nu naast zijn bed gezet, met dan enkel digitaal er op dus hij heeft nu eigenlijk twee 

klokjes zodanig dat hij nu vlugger ziet wat het verband is.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar)  

 

Daarnaast geeft een mama ook aan dat de GSM een fantastische uitvinding is voor 

kinderen die de digitale klok goed onder de knie hebben. 
 

“(…) ja da’s me die gsm de baan op. Ja, daar staat da dinge op natuurlijk he, daar staat 

die digitale klok op. Heeft ze die zekerheid, euh…” (mama Yutta, 16 jaar) 

 
Voor het aanbrengen van tijdsbesef merkt een mama op dat ze herkenningsmomenten 

hebben opgebouwd. Op deze manier kan het kind de uren koppelen aan 

gebeurtenissen. Dit blijkt zinvol te zijn. Ook het visualiseren van de tijd blijkt te helpen, 

aldus een mama. Een time timer is hierbij een nuttig instrument. 
 

“Hebben we gewoon iedere keer heel concreet,(…) gewoon heel moedwillig van kijk, tis 

nu zo laat en kijk tis nu zo laat en gewoon da en die heeft voor zichzelf zo een beetje 

herkenningspunten ingebouwd zo van om twaalf uur eten we, om tien uur ist speeltijd, 

om acht uur vertrekken we naar school aleja zo om zichzelf en eigenlijk is dat dan zo 

een beetje vanzelf gekomen.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar)  

 

“(…) Met zijn ding, met zijn wekkertje hé. ‘k zeg ik dan ‘kijk, als het zo laat is moet je 

naar beneden komen en dan gaan we ons klaarmaken’ (…). En ’t is dan van ‘aja, ‘k heb 

nog zo veel tijd’ en ja, dan is hij content. Maar als je gewoon zegt van ‘je mag een 

halfuur of een uur gaan spelen’, dan gaat hij niet weten hoe lang dat dat is. (…) in klas 

gebruikt hij ook zijn time timer.” (ouders Jos, 10 jaar)  

 

Toch zijn deze hulpmiddeltjes niet heilig. Een viertal kinderen geven aan dat deze 

toch nog geen mirakeloplossing zijn en dat ze nog steeds moeilijkheden hebben, 

ondanks deze hulpmiddelen. 
 

“We gebruiken een (splits)kaart maar ik kan daar niet goed mee werken en iedereen die 

dat wil mag die kaart gebruiken (…) ma ik gebruik liever mijn vingers.” (Pauline, 10 jaar) 

 

“Alleen de rekendoos. (…) Maar dat werkt niet altijd.(…) Want als dat boven de honderd 

is, dan is dat moeilijk. Want er zijn maar 100 staafjes en 100 blokjes.” (Britt, 8 jaar) 

 

“Mag je soms de staafjes gebruiken? Ja, maar je kan dat dan niet zo goed zien, alleen 

maar met de eilandbolletjes.” (Margot, 8 jaar) 



 

70 

 

“En da rekenmachien, da heeft ook heel lang, alé, goe geweest enzo. Ma, dan hebde 

natuurlijk op een gegeven moment dus da, da kan dan te weinig voor hetgeen waarda 

ge zit met die …” (Yutta, 16 jaar)   

 
Hoewel deze hulpmiddelen voor veel kinderen heel bruikbaar en zinvol zijn, botsen 

kinderen nog op veel weerstand. Dit wordt bij een zevental kinderen geïllustreerd: ze 

mogen hun hulpmiddelen weinig tot niet gebruiken, ze moeten steeds opnieuw ijveren 

voor het gebruik hiervan, … Een meisje geeft ook aan dat ze niet vertrouwd worden 

door de leerkrachten. Veel hangt bovendien af van de goodwill van de leerkracht. 
 

“Ja… en ze moeten ook ik denk, alé de personen met… leren vertrouwen. Soms zie je 

wel da ze u echt testen en ze leggen dan… ze zeggen dan  bijvoorbeeld tegen u ‘ge 

moogt da rekentoestel ni gebruiken’ en ze laten het dan bijvoorbeeld liggen en dan zie 

je da ze heel den tijd naar u aant zien zijn en dan opt einde, alé, zie se, we kunnen die 

dan toch vertrouwen (…).” (Yutta, 16 jaar) 

 

“Jaaa, da ge echt wel heel, ik vin da ge persoonlijk heel hard moet ijveren om, om altijd 

die hulpmiddelen te bekomen. (…) Da ge voortdurend trekken en sleuren om da toch op 

de goede baan te houden.” (mama Caro, leeftijd niet gekend) 

 

“Ja ma als da attest van dyslexie, dyscalculie er is, ja hallo, kom hou er rekening mee e. 

(…) Nee, die die leerkracht zei: ‘vijfde leerjaar, ge moet u tafels kennen!’. Gedaan, 

hulpmiddelen weg.” (mama Yannick, leeftijd niet gekend) 

 

“Da is ook een aantal keer gezegd (…) als we Yutta laten een rekenmachien gebruiken, 

hoe eerlijk is da dan ten opzichte van de andere kinderen?” (mama Yutta, 16 jaar) 

 

“(…) De directrice wist wel wat ze moest zeggen, maar moest aanvaarden dat de wet 

van de leraar wiskunde, hoe minzaam ze ook waren, de regerende wet was: Als ze 

maar twee op tien had, had ze maar twee op tien, da’s daarmee al hé, ’t is gedaan hé.” 

(ouders Lisa, 15 jaar)  

 

“Dan hebde zo ne crème (…) en da was eigenlijk een ‘bijouke’. (…)  die leerkracht was 

echt (…) dat is Freinet-onderwijs op zich eigenlijk. Ja, die differentieerde sowieso al. 

Daar moesten we eigenlijk ni vragen van: kan da?” ( mama Yutta, 16 jaar) 
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4.2.5 Structuur en overzicht 

Naast éénduidigheid, een individuele aanpak, belang van interesse en motivatie en 

hulpmiddelen is ook structuur voor kinderen met dyscalculie heel belangrijk. 

Zoals eerder reeds beschreven, verliezen deze kinderen zich vooral bij hoofdrekenen 

nogal snel in oefeningen. Zes kinderen geven aan dat ze ermee gebaat zijn wanneer 

ze tussenstappen mogen noteren of hun oefeningen mogen uitschrijven. 
 

“Ja, een lange rij. Soms nog iets meer stappen, splitsen. ’t Duurt langer, maar mijn 

rekenjuffrouw van de reva zei van: “’t kan me niet schelen hoelang je eraan doet, zolang 

ze allemaal maar juist zijn, dat je ze niet allemaal.” (Stan, 11 jaar) 

 

“ja, vooral als ze de lange rij kan opschrijven, als ze de procedures kan opschrijven gaat 

dat veel beter. (…) Ja, ze laat te vlug een stap over…” (mama Ayla, 9 jaar) 

 

Belangrijk om hierbij op te merken is het feit dat twee kinderen hier aangeven dat ze 

het veel beter vinden als leerkrachten tussendoor verbeteren. Wanneer ze een lange rij 

moeten opschrijven en uitrekenen, maken kinderen nogal snel een foutje. Als er dan 

pas verbeterd wordt bij het definitieve antwoord, komt vaak heel wat frustratie: ‘weeral 

gewerkt voor niets’. Voldoende tussentijdse opvolging en evaluatie is dan ook 

volgens deze kinderen belangrijk.  
 

“Ja. Maar als ik dan zo bezig ben en ‘k ben klaar (…) ik schrijf dat op helemaal en ze 

zegt dan hier zit de fout en ‘k heb dat dan helemaal voor niets gedaan…” (Ayla, 9 jaar) 

 
“(…) we moesten in ons map werken en dan helpt de juffrouw niet mee, we moesten 

gans alleen werken en dan op het einde als ik klaar was ging ze pas verbeteren (…) en 

dan is het soms allemaal fout en dan is dat wat ambetant.” (Pia, 10 jaar) 

 

“Ik laat haar zelf proberen ja, maar as ik nu zie da ze echt de mist in gaat, laat ik haar 

da ni eerst allemaal doen, want… Alé ja, ‘k vind da heeft ook geen zin (…) das 

demotiverend.” (mama Caro, leeftijd niet gekend) 

 
In lijn met deze tussenstappen noteren, geven twee kinderen aan dat het zinvol is als 

ze oefeningen stap voor stap kunnen maken.  
 

“(…) als ik et dan nog nie snap dan proberen ze het samen met mij op te lossen en me 

zo met stapjes te doen.” (Louisa, 9 jaar) 
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“(…) Ze gaan de oplossing niet geven, maar ze gaan stap voor stap het vraagstuk 

ontleden. Van: wat staat er hier nu eigenlijk? Begrijp je elk woord wat er staat? En wat 

moet je nu doen? Dat zij daar eigenlijk een beetje in helpen zonder dat ze eigenlijk 

zeggen wat de oplossing is. Dat helpt.” (mama Louisa, 9 jaar) 

 
Daarnaast helpt het ook, aldus vijf kinderen, als ze hun oefeningen op papier krijgen of 

mogen schrijven. Uit het hoofd rekenen is écht moeilijk voor een aantal van deze 

kinderen met dyscalculie. 
 

“Dus als ze een oefening op papier heeft, zal da gemakkelijker gaan als zo uit haar 

hoofd (…).” (mama Caro, leeftijd niet gekend) 

 

“Hoofdrekenen is moeilijk (…) Als hij zijn papier mag zien is da een stuk makkelijker.” 

(mama Osaro, 14 jaar) 

 
Om die structuur helder te maken, geeft een meisje aan schema’s op te stellen. Een 

ander meisje maakt gebruik van ruitjespapier.  
 

“Ja, en ik doe da vaak voor mezelf (…) als ik et nie snap dan maak ik voor mezelf… 

(toont schematje die ze zelf gemaakt heeft)” (Christel, 14 jaar) 

 

“Als het allemaal mooi netjes onder elkaar staat heeft hij dat wel liever zo met lijntjes 

tussen en zo van die toestanden dan als hetzelfde zomaar gewoon op een blad staat.” 

(mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

Daarnaast wordt bij zes kinderen ook aangegeven dat het belangrijk is dat er niet te 
veel op één pagina staat of dat het blad vergroot is. Kinderen hebben het liefst één 

oefening per blad en één opgave per keer. Hoe minder op een blad hoe beter. 
 

(…) ‘k vind: er worden allemaal dingen doorstreept van da moe je nie kunnen, maar ik 

vind: da moet daar dan nie opstaan. Maakt een nieuw blad, en maakt het groter en 

overzichtelijker, zodat de kinderen niet direct in paniek slaan.” (mama Silke, 12 jaar) 

 

“Mijn rekenboek vergroterd. (…) Eum Groter boek, grotere letters en veel meer plaats. 

En je vindt da beter? Ja!” (Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

“’t Is makkelijker als ik een opgave per keer krijg en dan zo.” (Yutta, 16 jaar)  
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Vervolgens helpt het bij een aantal kinderen ook als ze luidop hun oefeningen mogen 

maken. Zo geeft een meisje aan dat ze het moeilijk vindt in de studie, omdat ze dan 

niet luidop kan werken. 
 

“Ik blijf wel in de studie, maar ja, dan kan je dat niet luidop doen he…” (Ayla, 9 jaar) 

4.2.6 Extra uitleg en herhaling 

Kinderen met dyscalculie hebben geregeld nood aan extra uitleg. Zes kinderen geven 

aan dat ze, wanneer ze het nog niet zo goed begrijpen, het zinvol vinden als de 

leerkracht het nog even in andere, makkelijkere woorden uitlegt. 
 

“En wa denk jij dat de beste hulp is voor jou? Wat doen zet best eigenlijk om jou te 

helpen? (…) nog eens uitleggen in gemakkelijker woorden ofzo.” (Christel, 14 jaar) 

 

“(…) weet je wat het is, hij gaat dat gezien hebben op school, maar hij weet dat dan niet 

meer thuis en als ik het dan nog eens uitleg, gaat het dan gelijk weer en dan is hij weer 

in route, maar hij moet gelijk eerst nog een keer die uitleg krijgen.” (ouders Jos, 10 jaar) 

 

Twee mama’s merken op dat ook preteaching zinvol blijkt te zijn bij deze kinderen. 

Het stimuleert hen en geeft hen een goed gevoel wanneer ze al iets kunnen, vóór dat 

ze in de klas hier rond gewerkt hebben. 
 

“Als hij zo ne keer oefeningen al heeft voorgedaan met de rekenjuf (…) dan is hij echt 

wel fier dat hij dat tot een goed einde kan brengen. En bijvoorbeeld als hij dan al 

geleerd had om te cijferen. (…) Als er dan nog niemand kon cijferen als hij naar het 

derde ging, dan was hij wel extreem fier dat hij dat wel kon.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

Ook herhaling blijkt essentieel, want zoals een achttal ouders en kinderen aangeven: 

‘het blijft niet hangen’. 
 

“Herhaling is voor mij eigenlijk belangrijk…” (Yutta, 16 jaar) 

 

“Ze laat het nu echt efkes bezinken en dan neemt ze da weer op (…). De leerkracht 

weet da en ze laten haar efkes gerust en dan bekijken ze dat als ze weer samen zitten 

nog een keer opnieuw en dan heeft ze dat vast.” (ouders Christel, 14 jaar) 
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Een mama geeft ook aan dat haar dochter speciaal naar de logopedie gaat om nog 

even extra uitleg te krijgen.  

 
“Vandaar die twee uren extra in de week, waar dan ze nog een keer bij de problemen 

die ze heeft of dingen die ze moeilijk vindt. Dat ze dat dan nog een keer extra uitleg 

krijgt van iets da ze niet goed begrepen heeft en de juffrouw die dan in de klas ook nog 

een keer, soms ne keer uitlegt geeft, dan gaat da wel.” (mama Louisa, 9 jaar) 

 

Toch benadrukt een mama ook het belang van voldoende variatie. Té veel herhaling 

en té lang blijven stilstaan is niet positief voor het kind en zorgt voor demotivatie. 
 

“De herhalingen en op den duur begon haar da wel tegen te steken. Dat ik ook al ne 

keer dacht in mijn eigen van pff dat ze gauw eens met iets anders beginnen, gewoon 

hun gedachten eens op iets anders, en dan ging da beter en dan was da een paar 

weken ertussen, dan moesten ze nog een keer die tafels doen en dan deed ze da met 

plezier.” (mama Celine P., 8 jaar) 

4.2.7 Peertutoring 

Zoals aangegeven hebben deze kinderen vaak nood aan extra uitleg. Drie kinderen 

vertellen dat ze het fijn vinden als ze even niet naar de juf moeten, maar hulp kunnen 

vragen aan vriendjes.  
 

“Soms als ik een oefening nie versta mogen wij van de juf (…) naar onze vriendin gaan 

en die mogen tan ons da tan uitleggeuh.” (Louisa, 9 jaar) 

 

“Nu heb ik ook zo, ale, die vriendin van mij, Elise, die oudere vriendin, die geeft soms 

ne keer bijles of ale zo vooral als ’t examens, (…). Voor dan zo’n beetje bijles, ale, zo 

een beetje te overlopen, voor mijn wiskunde.” (Lisa, 15 jaar) 

 

“Ja, maar mijn vriendin heeft dat geleerd, ze zegt dat als je een beelddenker bent dat je 

dat kunt. Dat je dan bv. zegt van je moet je ogen dan toe doen en je moet dan denken 

van da en da en dan kan je dat zien in je hoofd.” (Pauline, 10 jaar) 

4.2.8 Aanpassingen 

Zoals eerder opgemerkt, hebben kinderen met dyscalculie vaak meer tijd nodig dan 

andere kinderen. We kunnen hieraan tegemoet komen door enerzijds minder 
oefeningen te geven (drie ouders) of anderzijds de kinderen meer tijd te geven (drie 

ouders).  
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“Hmm, ’t is vooral de hoeveelheid die een rol speelt. (…) Dus het is meer de 

hoeveelheid, dan echt van, ik geef jou nu twee uur de tijd, daardoor gaat ze niet beter 

presteren. Het mag gewoon niet teveel zijn. Want anders vergt dat teveel van haar 

concentratie en ja dan neemt de aandacht af.” (mama Ayla, 9 jaar) 

 

“(…) dan is er eigenlijk ook die goodwil van: je mag eigenlijk ook 15 minuutjes langer 

werken… of ge moogt eigenlijk ook langer tijd nemen. Dien tijd is belangrijk.” (mama 

Yutta, 16 jaar) 

 

“Als em een taak krijgt, dat de meester een aantal oefeningen doorstreept die dat em 

dan ni moet maken. Want het heeft geen zin om hem 50 oefeningen te laten maken als 

em ma 5 of 10 kan dus er wordt een deel van geschrapt.” (Yannick, leeftijd niet gekend) 

 

Ook bij het huiswerk blijkt het zinvol dat kinderen niet te veel krijgen. Zoals verder in 

4.3.1 besproken, worden kinderen met dyscalculie al extra belast door bijles, extra 

oefenen thuis… Ze houden geregeld ’s avonds maar heel weinig tijd over. Daarnaast 

zijn er ook twaalf kinderen die naar een school voor buitengewoon onderwijs gaan en 

dan vaak nog een lange tijd op de schoolbus zitten. Een jongen geeft aan dat hij 

minder of geen huiswerk krijgt op dagen van externe hulp. Dit is zinvol bij deze 

kinderen.  
 

“Van rekenen heb ik soms niet veel huiswerk (…) eerst bus, dan trein, dan weer bus en 

dan te voet. (…) Dan moet je eten en dan naar bed. Dan kan je soms niet meer oefenen 

thuis. Dus dat doet juffrouw zelden een keer.” (Stan, 11 jaar) 

 

4.3 Invloed van het hebben en/of het label dyscalculie op het 
kind en zijn sociale relaties 

Zoals uit de geraadpleegde literatuur reeds bleek en zoals bevestigd met dit 

onderzoek, heeft het hebben van dyscalculie een duidelijke invloed op het kind en zijn 

sociale relaties. Deze beïnvloed namelijk verschillende facetten van het kind. Deze 

worden hieronder achtereenvolgens besproken. 

4.3.1 Extra belasting 

Zoals uit de interviews blijkt, is het hebben van moeilijkheden voor rekenen een extra 

belasting voor het kind. Dit ten gevolgen van heel wat extra’s die deze kinderen 

moeten leveren. 
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Eerst en vooral blijkt, zoals eerder aangegeven, dat heel wat van de kinderen niet 
graag wiskunde (meer) doen. Een mama geeft dan ook aan dat dit een marteling is 

voor haar kind. Ze vindt het al niet leuk en moet er dan ook nog eens extra tijd aan 

besteden. 
 

“(…) doet dat maar es een keer hé, dat is niet te doen hé, iets dat je niet graag doet en 

daar constant mee bezig zijn, dat is een marteling hé. (…) Dus ge kunt u voorstellen, 

dat is een nachtmerrie voor dat kind. (…) ik denk dat zij echt letterlijk verdrinkt soms… 

ja. Zo echt: help, help.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

Deze extra tijd en energie voor wiskunde blijkt ook uit het feit dat, op enkele kinderen 

na, alle bevraagde kinderen één of andere vorm van bijles volgen (logopedie, 

revalidatiecentrum, bijles in school, …). Dit houdt geregeld een inperking in van de 

vrije tijd, aldus zeven kinderen. Kinderen moeten oefeningen maken wanneer andere 

kinderen thuis zijn of kunnen spelen, vroeg opstaan, pas laat thuis zijn ’s avonds, 

opgeven van andere hobby’s en leuke dingen ….  
 

“Zaterdag en donderdag (…) één keer is het een uur en één keer een half uur.(…) Weet 

je hoe vroeg dat ik moet opstaan? Donderdag is het ’s avonds en zaterdag is het ’s 

ochtends. Dan moest ik om 8u opstaan.” (Anouk, 9 jaar) 

 

“En, ‘k heb vandaag een dictee gehad, en de woensdag mag je oefenen maarja, ik kan 

niet zoveel oefenen want ik moet naar hier (= reva) komen…” (Ayla, 9 jaar) 

 

“Volgde je soms bijles buiten de school? Nee, vroeger wel. In een revalidatie (…) maar 

ik ben er dan mee gestopt, anders ging ik geen sport kunnen doen.” (Celine, 9 jaar) 

 
“(…) ik deed ook nog dansen vorig jaar maar de (…) donderdag doe ik logo en we 

hebben tan tot twintig voor vier les en tan moet ik een halfuur wachten ier op school en 

dan moet ik een uur logo hebben dus ben ik ten vroegste elke donderdag euu rond 

zeven uur,half acht thuis.” (Christel, 14 jaar) 

 

“Vroeger basket, maar nu ik reva volg (…) niet meer.” (Stan, 11 jaar) 

 

“(…) een ander kind gaat gaan spelen en zij moest dan in de nazorg en op den duur 

werd dat een drama. Aleja, we konden wij op den duur geen kot meer met haar 

houden.” (mama Anouk, 9 jaar) 
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“Da was wel mijn vrije tijd da ik erin stak. (…) Uitslapen was er toen ni bij. (…) En ook 

soms (…) verjaardagsfeestjes soms, da ik ni naartoe kon.” (Yutta, 16 jaar) 

 

“(…) ik ga haar halen na de tweede studiebel, kwart na 5 maandag en om 6 uur zit zij 

op therapie hé tot 7 uur, allé ja da zijn lange dagen hé.” (Clara, 10 jaar) 

 

Een gevolg hiervan is dat veertien kinderen aangeven dat ze eigenlijk niet altijd zo 
graag naar de bijles gaan: ze zouden liever wat meer vrije tijd willen, gaan liever gaan 

sporten … Hun ouders beamen dit. 
 

“Ga je er graag naar toe? Niet altijd. Zwemmen doe ik liever dan de logo.” (Britt, 8 jaar) 

 

“Ga je daar graag? (krult zijn neus op) Neen, ‘k vind dat niet leuk.(…) Dat is saai. Ik zit 

daar, ik moet daar zo 30 minuutjes zitten, gelukkig maar 1 keer in de week, maar altijd 

zo’n saaie oefeningen.” (Jos, 10 jaar) 

 

“En doe jij graag rekenen Kjell? Ja. Soms niet. (…) Eum, omdat dat, als er iets lastig is, 

en ‘k ben er nog niet helemaal mee klaar, en dan moet ik dat nog een keer doen en dat 

is dan niet leuk.” (Kjell, 8 jaar) 

 

“En vind je dat tof? Soms heb ik geen zin.” (Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

“(…) die logopedie dat was een drama, zo op den duur een sleur voor dat kind.” (mama 

Anouk, 9 jaar) 

 

Ook extra hulp binnen de school leidt vaak tot het inperken van leuke dingen of 
ontspanning. Zo wordt bij vier kinderen opgemerkt dat ze geregeld een speeltijd 

moeten opgeven. Ook rekenoefeningen maken terwijl anderen bezig zijn met iets 

leuker, volgens het kind, blijkt voor te komen. De kinderen geven duidelijk aan dat ze 

dit écht niet leuk vinden. 
 

“(…) hij is er wel ‘s middags dikwijls uitgehaald in het gewoon onderwijs nog, dat hij ‘s 

middags de speeltijd miste en da z’em nog ne keer extra...” (mama Aaron, 10 jaar) 

 

“Maarja, ze kon dan niet spelen en ze kon dan niet knutselen. (…) aleja, ze werd dan 

bijvoorbeeld tijdens de lessen van lezen er uit gepakt, iets dat ze dan graag deed en 

ook iets wat ze wilde doen, dat ze dan kon zeggen ‘ik kan dat nu’, naar een ander kindje 

toe, mja…” (mama Anouk, 9 jaar) 
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“(…) wij moesten altijd als het hoofdrekenen was, hadden wij een map (…) met allemaal 

blaadjes, gemakkelijker (…). Maar ja, als ze dan eens op de computer mochten, 

moesten wij in de map werken. Dat was dan niet zo leuk.” (Glenn, 12 jaar) 

 

“(…) ma wat da’k wel vind bijvoorbeeld, in de klas zij hebben (…) een contractwerk (…)  

dat ze tegen ’t einde van de maand moeten af hebben en de andere kindjes kunnen 

daaraan werken (…) Clara kan da nooit.” (mama Clara, 10 jaar) 

 

Naast extra bijlessen, moeten kinderen vaak thuis extra oefenen om toch een klein 

beetje mee te kunnen met de klas. Zo geeft een meisje aan dat ze vakantiewerk moet 

doen om niet alles te vergeten. Bovendien neemt huiswerk maken vaak veel meer tijd 

in dan bij andere kinderen. Enkelen hebben ook extra huiswerk, omdat ze 

onafgewerkte taken van de klas nog thuis moeten afwerken. Dit wordt geïllustreerd 

door een mama. 
 

“Nu krijg ik vakantietaakjes en zo en das niet zo leuk. Mama: ‘ja, maar het is ook nodig 

hé molje, anders vergeet je het zonder de taakjes.’” (Celine, 9 jaar en mama) 

 

“Want zij is nooit klaar met die rekentaak, ze moet zelf die rekentaak nog thuis afwerken 

die ze in de klas moest doen, dus voor haar is dat een gigantische berg huiswerk dat 

daar bijkomt, omdat zij toch dat contractwerk moet doen… Allé ja, da zijn zo van die 

dingen van, de andere kinderen hebben dat eigenlijk al gedaan.” (mama Clara, 10 jaar) 

 

Bij een zevental kinderen wordt vervolgens aangegeven dat de ouders, goed bedoeld, 

extra oefeningen geven aan hun kind. Zo kopiëren ze bijvoorbeeld oefenblaadjes of 

huiswerk van de klas om nadien nog even te oefenen. 
 

“‘k Heb wel extra huiswerk meegekregen ook. Mijn mama had dat gevraagd en ze 

hebben dat ook gedaan.” (Glenn, 12 jaar) 

 

“We oefenen altijd wel met Kjell. Als hij zijn huiswerk mee heeft, dan kopieer ik dat en 

moet hij dat een paar keer doen van mij.” (mama Kjell, 8 jaar) 

 

“(…) ik heb gevraagd voor meer huiswerk te geven.” (mama Pauline, 10 jaar) 

 

“Ik maak kopies, als ik de rekenboek krijg maak ik thuis direct, kopieer ik heel die 

rekenboek blanco…” (mama Clara, 10 jaar) 
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Huiswerk maken is volgens twaalf ouders een nachtmerrie. Hun kinderen zien het niet 

zitten of worden boos als het niet lukt, ouders worden radeloos…. Dit wordt als niet 

leuk ervaren. 
 

“’k zeg het als ik met iets schools afkom, dan euh staan zijn stekels al omhoog.” (mama 

Ben, leeftijd niet gekend) 

 

“(…) alst er huiswerk is, ist hij wel zowa boos vinnek. Hij is nogal altijd kwaad als er 

huiswerk is.” (mama Aaron, 10 jaar) 

 

“Heel leuk. Behalve als ‘t nie meezit, he papa! Als ‘t zo ne keer wiskunde of een dipke 

als ’t nie lukt, dan kun ’t ge der niks meer mee doen he. Dan smijt ze ’t daar en ale, 

smijten is een groot woord maar (…) ja, in haar eigen he. Ze zegt: ik kan het nie en ze 

hoort ook niks meer wat da je dan probeert aan te leren, he.” (mama Silke, 12 jaar) 

 

“(…) wat dat zij hadden in dat gewoon onderwijs van huistaken en toetsen dat zij 

hadden. De maandag kregen zij een hele lijst mee en de donderdag moest dat gedaan 

zijn (…) Dat was de maandagavond leren, de dinsdagavond leren, de woensdag naar 

Elora, de donderdagavond dan weer Elora, en dat was echt… ja, hij moest maken dat 

dat allemaal gedaan was de maandag en dinsdagavond. Ja, en dat was de hel.” 

(ouders Jos, 10 jaar) 

 

Gezien het kind al zoveel inspanningen heeft moeten doen op school of in de bijles, 

geven vijf ouders aan dat ze merken dat het kind dan vaak op is als het thuis komt. Ze 

zijn moe van zich de hele dag in te spannen. Huiswerk maken is er dan vaak teveel 

aan. Een meisje geeft dit tijdens het interview ook zelf aan. 
 

“Als zij thuiskwam, en ze moest zij haar huiswerk maken, dan was dat heel de tijd 

wenen en ruzie. Ja, gewoon ten zijn.” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

“(…) Want ik voel wel dat zij… als ik die kom halen dat geestelijk haar hoofdje vol zit.” 

(mama Freya, 11 jaar) 

 

“(…) juffrouw heeft ook gezegd, ze heeft al gevonden dat als ik lang reken en lees dat ik 

daar begin moe van te worden.” (Pauline, 10 jaar) 

 

“(…) bijvoorbeeld als de vakantie nadert, dat je merkt van nu is het wel eventjes genoeg 

geweest.” (mama Ayla, 9 jaar) 
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“Ge merkt da echt wel aan da kind da die echt op is.” (mama Ben, leeftijd niet gekend) 

 

“(…) tegen ’t eind van de week begint dat dan van, pff, ik word moe.” (mama Celine P., 

8 jaar) 

 

Een twaalftal kinderen zitten in een school voor buitengewoon onderwijs. Deze scholen 

zijn vaak niet in de buurt. Bijgevolg moeten velen onder hen een hele tijd op de bus 

zitten. De ene moeten ’s morgens heel vroeg weg, anderen zijn ’s avonds pas laat 

thuis. Twee ouders benadrukken dit tijdens het interview. 

 
“’t School is rond kwart voor 4 gedaan en ze is rond 10 na 5 thuis. Maar vorig jaar was 

het dikwijls nog een halfuur later, dus dat is bijna 2 uur op de bus zitten. Dat is lang. Ja, 

je bent weer niet los van de school en weg van de boekentas.” (mama Pauline, 10 jaar) 

 

“Hij is moe eigenlijk ’s avonds omdat hij ook al vroeg op is. Hij is al op van te 6.30 (voor 

de schoolbus).” (ouders Jos, 10 jaar) 

 

Ook de ouders merken op dat het kind soms echt moe is en het niet meer ziet zitten. 

Vier ouders geven hierbij aan dat ze het echt belangrijk vinden dat hun kind ook nog 
kind kan zijn. Ze bedoelen het goed en proberen hun kind extra te stimuleren, maar 

ze willen ook dat hun kind niet overbevraagd wordt en nog ontspanning heeft.  
 
“(…) ik kan ook nie blijven met Morgane ‘s avonds nog oefeningen maken en zo want 

het is genoeg ze heeft al in de klas zoveel moeten leren en voor haar is da ook een 

extra inspanning om dat het voor haar moeilijk ga. En dan heb ik ook gezegd, dat heeft 

gene zin ze moet ook nog een beetje haar plezier in houden.” (mama Morgane, 10 jaar) 

 

“(…) op een bepaald moment heb ik gezegd van stop, het is gedaan, het stopt ier nu. 

(…) Eum kzeg ik wil eigenlijk da da kind een beetje meer kan spelen maar das nie altijd 

zo simpel.” (mama Osaro, 14 jaar) 

 

Zes kinderen duiden er zelf op dat ze nood hebben aan ontspanning. De kinderen 

zoeken deze ontspanning in heel verschillende dingen: de ene kan zich uitleven bij zijn 

vrienden, de ander tekent om zich te ontspannen, nog een ander speelt 

computerspelletjes, … 
 

“Ik game eigenlijk wel veel. (…) Dat vind ik eigenlijk wel tof, dan kan ik mij ontspannen.” 

(Jos, 10 jaar) 
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“Dat is ontspannend en dat deed goe, da tekenen voor mij.” (Lisa, 15 jaar) 

 

“(…) mijn school is gedaan om 15 uur 25 en normaal gezien kan ik veel vroeger thuis 

zijn dan da’k thuis moet zijn. Ik ben altijd om 18 uur thuis omda ‘k me mijn vrienden uit 

ga gaan enzo… Ja. En dan is da zo van, dan is da, g’ hebt ontspanning gehad en dan, 

dan lukt da wel beter.” (Yutta, 16 jaar) 

4.3.2 Invloed op sociale relaties  

Het hebben van dyscalculie heeft een sterke invloed op de sociale relaties van het 

kind. Tijdens de interviews gaven negentien kinderen expliciet aan dat ze heel veel 

vriendjes hebben. Toch blijkt dit soms in het gedrang te komen, gezien heel wat onder 

hen te maken krijgen met een schoolwijziging (14 kinderen) en/of een jaar overzitten 

(11 kinderen). Daarnaast krijgen ze ook heel verschillende reacties. Ondanks dit alles 

geven zes kinderen ook aan dat ze absoluut geen uitzondering willen zijn. Deze 

verschillende thema’s worden achtereenvolgens besproken. 

4.3.2.1 Vriendjes  

Tijdens de interviews gaven negentien kinderen expliciet aan veel vriendjes te 

hebben: ze somden een hele lijst namen op van vriendjes. Zestien ouders merken op 

dat hun kind echt sociaal is. 
 

“Kenzo, Jordi Sterckx, Jaro, eigenlijk iedereen van mijn klas. (…) en mijn neven en mijn 

familie en op mijn vorige school ook en op mijn andere vorige school en op de judo en 

de chiro,…” (Aaron, 10 jaar) 

 

“Heel de klas zijn mijn vriendjes.” (Britt, 8 jaar) 

 

“(…) ze is ook graag gezien in school, ze heeft veel vrienden. Euhm, zij heeft (…) 

sociaal geen problemen, zo, allé zij huppelt door ’t leven…” (mama Morgane, 10 jaar) 

 

“(…) heel veel vriendjes, euhm… als ’t er verjaardagsfeestjes was (…) ik zat hier me 

verjaardagsfeestjes geregeld me 20 gasten.” (mama Yutta, 16 jaar) 

4.3.2.2 Schoolwijziging en jaar dubbelen 

Zoals uit deze steekproef blijkt, zitten twaalf van de bevraagde kinderen in een school 

voor buitengewoon onderwijs. Ze zaten oorspronkelijk in het regulier onderwijs en 

zijn dan van school moeten veranderen. Twee andere kinderen zijn wegens praktische 
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redenen van school veranderd. Daarnaast zijn er ook elf kinderen die hun jaar hebben 

moeten overzitten.  
 

“(…) zijn eerste leerjaar heeft hij gedubbeld. (…) En dan had ik door dat da eigenlijk ni 

ging in ‘t gewoon onderwijs. (…) het CLB zei ook, da we beter overschakelden en euh... 

dan hebben we toch beslist voor type 8 te nemen.” (mama Aaron, 10 jaar) 

 

“Zij ging eerst naar een gewone school. Maar wij ontdekten dat da dus niet zo vlot ging. 

En ik vond het te belangrijk dat ze haar basis… Ze had haar basis niet mee. (…) 

Daardoor zit ze op deze school.” (mama Freya, 11 jaar) 

 

“Voor Silke, goh, vooral wiskunde (…) de grootste struikelblok. Vandaar da we ook de 

stap naar bijzonder onderwijs gezet hebben.” (mama Silke, 12 jaar) 

 

“Euhm als ik (…) in gewoon onderwijs zat, gewoon lager dan, dan had ik het toch wel 

redelijk moeilijk, heb ik toch wel een jaar blijven zitten dan toch.” (Osaro, 14 jaar) 

 

Logischerwijs hebben deze schoolwijzigingen en dit dubbelen een invloed op de 

kinderen. Zeven kinderen geven aan dat ze deze overgang eigenlijk niet zo fijn vonden: 

ze moesten vriendjes achterlaten en nieuwe vriendjes zoeken, ze moesten zich 

opnieuw aanpassen… Deze kinderen gaven dan ook aan dat dit niet zo tof was. Ook 

wanneer ze een jaar moeten dubbelen moeten ze zich opnieuw aanpassen aan een 

nieuwe klasgroep. Bij vijf kinderen wordt ook opgemerkt dat ze hun leeftijdsgenoten 

hebben zien doorschuiven, terwijl zij ‘alleen’ achterblijven. 
 

“En hoe was dat dan voor jou dat je naar een andere school moest gaan? Verdrietig 

(…) omdat dat niet zo … ja, in ’t begin was dat niet zo leuk.” (Celine, 9 jaar) 

 

“Ja, maar daar had ik superveel vriendjes en dat was dan zo leuk. En ik heb superveel 

geweend de laatste tijd toen ik van de school weg moest en ik dacht zo: ‘en hoe gaat 

het daar zijn?’. En ik ga daar geen vriendjes hebben! En dit en dat.” (Pauline, 10 jaar) 

 

“Ze was emotioneel helemaal ondersteboven, heel moeilijk afstand doen van haar oude 

vriendjes en haar oude school.” (mama Celine, 9 jaar) 

 

“(…) da is een vriendin (…) ja ik zat bij hun in de klas, maar toen dak bleef zitten is die 

naar het zesde gegaan.” (Yannick, leeftijd niet gekend) 
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“Ze heeft veel vriendinnen (…) ma dat was ook zo ja in’t eerste leerjaar heeft ze blijven 

zitten, dus haar vriendinnetjes naar het tweede studiejaar…” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

Toch geven een kind en een mama aan dat deze ‘oude’ vriendschappen 

onderhouden worden: de kinderen worden nog op verjaardagsfeestjes uitgenodigd, ze 

gaan nog bij elkaar gaan spelen, … 
 

“Maar haar vriendinnen hebben er wel begrip voor, haar vriendinnen hier deze van de 

chiro en voor de verjaardagsfeestje, ze vragen haar nog allemaal.” (Pauline, 10 jaar) 

 

“(…) heeft hij daar geen zo’n ding van gemaakt. Neen. Omdat, ja, hij ziet ze nog veel hé 

eigenlijk. Want hij zegt zelf dat hij zijn vriendjes wel mist, maar ’t school mist hij dus wel 

niet hé… omdat ja, hij ziet ze nog hé…” (ouders Jos, 10 jaar) 

 

Een mama daarentegen merkt op dat haar dochter niet meer gevraagd wordt: ze 

behoort niet meer tot de klas, letterlijk en figuurlijk, en ze voelt dit ook.  
 

“(…) op verjaardagsfeestjes werd zij bijna nergens meer gevraagd he, ja, pakt dat de 

ouders zeggen ‘alleen van je klas kindjes’, maarja, Anouk hoorde daar dan niet meer 

bij. En van die nieuwe groep, nja, weetjewel, dat zijn ook de kindjes die meegaan van in 

het kleutertje… ze hangde daar zo tussen in.” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

Naast het feit dat zeven kinderen aangeven dat ze verdriet hebben gehad bij de 

overgang, wordt bij zes kinderen opgemerkt dat ze toch blij zijn met de 
schoolwijziging. Ze vinden het enerzijds jammer dat ze hun vriendjes hebben moeten 

achterlaten, maar anderzijds voelen ze zich nu wel veel beter op hun nieuwe school: er 

wordt meer op eigen tempo gewerkt, de kinderen bloeien open, de juffen en meesters 

zijn leuk … 
 

“En ben je nu blij dat je veranderd bent? JA! Heel blij!” (Margot, 8 jaar) 

 

“(…) Hij is heel veranderd. De eerste week eigenlijk al. ’t was een heel ander ventje dat 

thuiskwam, opgewekt en hoeveel keer zou hij niet zeggen ‘ik ben gelukkig, ik ben 

gelukkig’. En hij is rustig.” (ouders Jos, 10 jaar) 

 

“Ik ga veel liever. (…) omdat ’t hier wel beter gaat in’t leren dan op mijn andere school.” 

(Freya, 11 jaar) 
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“M’n mama zegt dat ik helemaal ben open gebloeid hier.” (Christel, 14 jaar) 

 

“Zij is de laatste paar jaar wel enorm veranderd sinds dat zij in het bijzonder onderwijs 

zit. Vroeger was zij zeer euhm teruggetrokken (…) omdat zij voelde dat zij (…) niet echt 

meekon met haar leeftijdsgenoten.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

“(…) een enorme evolutie van eum et niet slagen of niet kunnen, het bijna op randje 

depressief vroeger naar een opgewekt gezellig kind.” (mama Osaro, 14 jaar) 

4.3.2.3 reacties 

Kinderen met dyscalculie krijgen reacties. Deze zijn dubbel en wisselend. Enerzijds zijn 

er mensen die zich kunnen inleven in de situatie van het kind en het kind dan ook 

graag willen helpen. Een meisje geeft hiervan een voorbeeld. 
 

“Ja die wouden mij helpen. Die wisten da van… Euhm… Die vonden da… ze vonden da 

ook goed é.” (Clara, 10 jaar) 

 

Anderzijds krijgen ze ook soms, aldus vier ouders, gemene en/of kwetsende 
reacties. Ze geven in hun voorbeelden aan dat er mensen zijn die hun kind 

beschouwen als een ‘sukkelaar’, als iemand die niets kan waarmee we medelijden 

moeten hebben, als lui… Meestal krijgen de kinderen en hun ouders deze reacties 

onrechtstreeks. Bovendien komen deze vaak vanuit een onbegrip of een onwetendheid 

over wat dyscalculie nu precies inhoudt. 
 

“Niet via mij, of … of openlijk tegen mij, dat wel niet. Maar kwestie van mensen waar dat 

ze mee in contact komt. Die uw kind in feite het gevoel geven dat het een sukkelaartje 

is. Ja…allé… Dat kwetste wel een beetje. Omdat het ons kind kwetste. (…) En zegt 

Freya: ‘mama ben ik nu een sukkelaartje?’.” (mama Freya, 11 jaar) 

 

“Ik herinner mij eum het eerste wa er gezegd werd (…) ik blijf daar zelf nie eum kwaad 

of verdrietig om maar blijf het wel vasthouden, (…) zei de leerkracht van ‘hij is lui’.” 

(mama Osaro, 14 jaar) 

 

“(…) ik heb nog geen grijs haar, maar kdenk wel dat er toen een paar zijn beginnen 

klaarzitten (…) dat was een leerkracht die euh, zeer zeer zeer negatief stond ten 

opzichte van hem en euh als hij dan eum een keer zei van euh, ‘ja meester ik heb wel 

euh dyscalculie’ dan kreeg hij onmiddellijk als antwoord van ‘ja, wat voor monster is 

dat…’” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 
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“Dan hebben zij er gauw op gereageerd op Silke. En dat is eigenlijk bij haar ook blijven 

hangen. Het was eigenlijk ook niet tactvol.” (mama Silke vG., 11 jaar) 

 

Hoewel de kinderen aangeven veel vriendjes te hebben, gebeurt het dat er jaloerse 
reacties komen van medeleerlingen, aldus twee ouders. Klasgenootjes begrijpen niet 

waarom het kind ‘meer’ mag dan hen, waarom het kind hulpmiddelen mag gebruiken… 

Ook deze reacties komen meestal onrechtstreeks of onderhuids. 
 

“Ze heeft wel vriendjes en vriendinnen, maar ze merkt ook op dat er soms opmerkingen 

of klachten komen van kinderen. Dit heeft de meester dit jaar ook opgepakt, van: ‘ja 

maar, als Silke, dan waarom mag zij een rekenmachine gebruiken?’. Of zo nog 

opmerkingen van: ‘ah jij kan dat ook…’ Zo steken onder water.” (Silke vG., 11 jaar) 

 

“(…) de andere jongens ook, ze begonnen dat te zien hé, en ze zeiden dan van ‘Jos, jij 

bent graag gezien, jij bent het keppekindje, want jij mag alles en wij mogen niets’.” 

(ouders Jos, 10 jaar) 

 

Een mama geeft vervolgens aan dat haar kind gepest werd omwille van haar 

rekenproblemen. Een andere mama merkt op dat haar kind uitgemaakt werd voor dom. 
 

“En ook door in het bijzonder onderwijs te zitten. (…) Ze wordt ook niet meer 

uitgelachen. Op de gewone school was dat wel zo. (…) echt waar, de lagere 

schoolkinderen zijn niet mals hé.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

“’T was iedere keer van ‘ze zeggen dat ik stom ben en dat ik niets kan en niet kan 

rekenen.’” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

De reacties die de kinderen hierop geven zijn ook verschillend. Er zijn er die 

opkomen voor zichzelf en proberen om de mensen die de reacties geven op andere 

gedachten te brengen. Drie mama’s geven hiervan een voorbeeld. Anderen laten dit 

gewoon over zich komen en reageren er weinig tot niets op. Een mama merkt op dat 

ze dit niet zo positief vindt. 
 

“Soms een beetje té, want da vind ik, allé, ’t kan positief zijn, maar ik vind dat soms 

negatief dat zij té braaf is, zij laat soms over zich lopen.” (mama Clara, 10 jaar) 

 

“(…) vertelde hij van: ‘ik zat op den trein en iemand vroeg mij, een meisje vroeg mij wa 

da kik deed en ik zei BSO en ze zei zij de gij te lui misschien om te werken? En ik eb 
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gezegd mama dak kik nie te lui was maar da mijn hersenen een beetje anders 

werkten’.” (mama Osaro, 14 jaar) 

 

“(…) Maar ja zegt ze mama, ik heb gewoon gezegd: ‘ik kan dat niet en ik ben ik ook 

maar een mens!’” Allez, op zo’n momenten gaat ze daar dan goed mee om en andere 

momenten zou ze dan zo, ja…” (mama Pauline, 10 jaar) 

4.3.2.4 Uitzonderingspositie 

Zoals blijkt uit de reacties die de kinderen geregeld krijgen, komen ze vaak in een 

uitzonderingspositie terecht: ze moeten andere oefeningen maken, krijgen extra uitleg 

van de juf, worden af en toe uit de klas gehaald… 

Hoewel blijkt dat ze deze extra hulp wel zinvol vinden, geven zes kinderen aan dat ze 

dit eigenlijk niet zo tof vinden: ze zouden veel liever zijn zoals de rest.  
 

“‘K heb da wel opgemerkt. Ik denk da da is door mijn vorige meester die da gezegd 

heeft aan mijn meester. Die helpt mij meer en… ‘t is precies alsof da hij… allé vooral… 

bezig is… met mij. Allé ik vind da wel goed é ma da lijkt alsof da ge ’t hoogtepunt zijt en 

da ben ik nie graag (…) Alé meestal vraagt hij de kinderen die met hun wiskundeboek 

bij hem moeten gaan. En meestal kiest hij mij altijd bij de eerste. Da vind ’k nie zo leuk. 

Ma ja ‘k moet wel. (…) ‘K denk da de anderen da ook merken.” (Clara, 10 jaar) 

 

“(…) zij wilt geen uitzondering zijn in de klas, zij wil niet geviseerd worden als zij dat niet 

moet doen en ze zegt ‘Ik doe da wel.’ (…) ze wil vooral nie opvallen in de groep en 

d’eruit gehaald worden omdat zij een probleem heeft.” (mama Clara, 10 jaar) 

 

Bovendien wordt bij drie kinderen opgemerkt dat ze dan toch proberen te doen zoals 
de rest. Zo maken deze kinderen bijvoorbeeld toch alle oefeningen, hoewel ze dit niet 

moeten doen.  
 

“(…) Ik zou daar alles voor doen om terug gewoon (…) dat ik terug alles mee kan 

doen.” (Pauline, 10 jaar) 

 

“Ze komt dan naar huis en de juffrouw heeft dan gezegd ‘kijk Margot, jij hebt hetzelfde 

blad mee, maar je moet die en die oefening maken. Of bijvoorbeeld van elk blokje maak 

jij er maar 2 of 3. Maar meestal is Margot dan zo koppig en wil ze dan op haar tanden 

bijten en zeg ik dan, leg dat nu eens een half uur aan de kant. Maar dan wil ze toch 

eerst al die oefeningen eerst afmaken.” (mama Margot, 8 jaar) 
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“Dus voor haar de inspanning die zij moet doen is veel groter omdat… want daar zou 

misschien een beetje rekening… mmm, maar zij wil dat niet (…) ook al moet zij daar n’n 

hele zaterdag bijvoorbeeld aan bezig zijn om da in te halen, ja, dus zeg ik er niks van op 

school.” (mama Clara, 10 jaar) 

 

“Om mij te helpen, moest ik in mijn huiswerkboekje van wiskunde maar alleen oefening 

één helemaal af maken, maar ‘k heb het dan toch volledig gemaakt.” (Margot, 8 jaar) 

 

Bovendien geven een ouder en een kind aan dat ze zich dan vaak gaan vergelijken 
met anderen en met hun medeleerlingen.  

 

“Maar ik zat dan bv. een heel lesuur aan een blaadje. Dan zat ik daar en dan zag je de 

andere kindjes in de rij staan en dan dacht ik: ik zit nog maar aan de helft en zij zijn al 

klaar.” (Pauline, 10 jaar) 

 

“Hij zag dat ook van die andere jongens, van zijn maten en allemaal ‘deen kan dat al en 

deen kan dat al en Jos kan dat nog niet’.” (ouders Jos, 10 jaar) 

4.3.3 Toekomstperspectief 

Zoals uit voorgaande items blijkt, zijn deze kinderen zich bewust van hun 

moeilijkheden en van de mogelijkheden die ze zullen hebben in de tokomst. Zo komen 

deze kinderen op vlak van schoolkeuze voor het secundair onderwijs in contact met 

minder mogelijkheden. Een meisje geeft aan dat de studierichting die ze graag wilde 

volgen, uitgesloten was omwille van de vele wiskunde. 
 

“‘k wou graag hout – bouw doen, en ik mocht da ni omdat wiskunde, da is daar vijf uur 

en ik kan da ni goed en dermee mocht ik da ni doen (…). Da blijft er ook nog wel 

zowa… (…) ’t Is die wiskunde hé, voilà.” (Yutta, 16 jaar)  

 
Ook de ouders zijn hiervan bewust. Veertien onder hen geven dit duidelijk aan 

wanneer ze omschrijven welke toekomst ze voor hun kind zien. Ze merken op dat hun 

kinderen hoogstwaarschijnlijk veel minder keuze zullen hebben en met hun handen 

zullen werken.  
 

“Eum, ’t zal vermoedelijk wel wat worden waar ze met haar handen kan werken (…) 

waar ze weinig haar hoofd zal moeten gebruiken.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

“Goch. Ik denk. Ja, veel keuze zal ze ook niet hebben.” (mama Pia, 10 jaar)  
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“Awel ja, da zal euhm, de beroeps… (…) wij hebben op ’t oudercontact eigenlijk 

gehoord dat ‘t euhm, de technische te hoog gegrepen zal zijn dat we dus al weten van 

dat beroeps gaat worden.” (mama Silke, 12 jaar) 

 

“En mijn vent zei daar dan op ‘troost je, Kjell gaat wel geen uniefje zijn’ zei hij dan. Hij 

zei ‘dat gaat een zijn die met zijn handen gaat werken, dat gaat geen koppie koppie zijn, 

dat gaat geen ingenieur zijn, maar Kjell gaat een zijn die goed met zijn handen gaat 

kunnen werken.’ En dat is eigenlijk wel waar.” (mama Kjell, 8 jaar) 

 

Ondanks het feit dat ouders opmerken dat hun kind minder mogelijkheden zal hebben, 

zijn er ook twee ouders die duidelijk zijn: hun kind zal er wel komen, op welke manier 

dan ook. 
 

“Ik wou alleen zeggen ge kunt, het is dus niet noodzakelijk da je minder kunt bereiken, 

das het argument dak wou maken.” (Wim, 45 jaar) 

 

“Ik maak mij daar eigenlijk geen zorgen over, ik denk wel dat zij, in onze maatschappij 

haar plan zal kunnen trekken.” (mama Tine, 9 jaar) 

 

“Ze zal zij er ook komen, tzal op een andere manier zijn, maar ze zal zij er ook komen.” 

(mama Margot, 8 jaar)  

 

Bovendien wijzen twee ouders op het feit dat hun kind aangeeft dat het later iets wil 

gaan doen om anderen, die gelijkaardige problemen hebben als zichzelf, te helpen.  
 

“Eum, hij zou zelf heel graag meester worden. En das dan ook weer typisch Pieter-Jan. 

Als ge vraagt waarom: ‘aja, dan kan ik andere kindjes helpen’ (pinkt een traantje weg).” 

(mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

“Zelf zegt ze dat ze logopediste wil worden.” (mama Ayla, 9 jaar) 

4.3.4 Visie op zichzelf 

Dit alles heeft natuurlijk ook een invloed op hoe het kind naar zichzelf kijkt en de 

emoties en gevoelens die hiermee verbonden zijn. Dit blijkt uit de gesprekken die 

gevoerd werden met de kinderen en de ouders. Zo wordt opgemerkt dat het 

zelfvertrouwen en het zelfbeeld van deze kinderen niet altijd optimaal is. Dit gaat 

geregeld samen met gevoelens van frustratie, ongelukkig zijn, verdriet,… 
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4.3.4.1 Zelfvertrouwen 

Wanneer aan de ouders gevraagd wordt om hun kind te beschrijven, vallen bij een 

vijftiental ouders snel de kernwoorden: ‘sociaal’, ‘vrolijk’, ‘gelukkig’, ‘opgewekt’, …. 
 

“Mijn welgezinde, praatzame dochter.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

“(…) een heel enthousiast, actief kind.” (mama Ayla, 9 jaar) 

 

“Clara is een opgewekt, vrolijk, optimistisch kind.” (mama Clara, 10 jaar) 

 

“(…) een heel gelukkig kind ja... ah ja... altijd opgewekt.” (ouders Britt, 8 jaar) 

 

Toch merken ouders, ook diegene die hun kind als sociaal, vrolijk, gelukkig, … 

beschrijven, op dat hun kind zich toch niet altijd zo goed in zijn/haar vel voelt. Zo 

geven elf ouders aan dat het zelfvertrouwen van hun kind toch niet zo ideaal is: het 

kind is onzeker of beschaamd, …. Ook faalangst wordt door twee ouders genoemd: 

het kind heeft nood aan heel veel bevestiging en zelfs als die gegeven wordt, is dit niet 

voldoende voor het kind.  
 

“Eum, faalangstig, dat is ze allesins. Vooral, ze zoekt vre veel bevestiging, Als ze bezig 

is met iets zoekt ze heel veel bevestiging. Zo van ‘ist nog goed, ist nog goed, doe ik het 

nog goed?’. (mama Margot, 8 jaar)  

 

“(…) hij heeft niet zoveel zelfvertrouwen en dat maakt het ook een beetje moeilijker.” 

(mama Kjell, 8 jaar) 

 

“Ze is daar beschaamd voor. Wat dat begrijpelijk is hé, natuurlijk.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

“(…) kloklezen (…) ze weet dat ze daar niet goed in is, en ze komt dan onzeker en euh 

neen (…). Ook betalen (…) ze is daar onzeker over. Het is waarschijnlijk een beetje een 

aanvoelen van ‘stel dat ik hier iets niet juist doe’. Ja, dan gaat ze het aan mij laten 

doen.” (mama Ayla, 9 jaar) 

 

“Silke is een sportief meisje, euh, zeer sociaal, zeer hulpvaardig, een gouden hartje. 

Maar ook een klein hartje, ale, zo een zeer klein gedacht van haarzelf. (…) ze heeft 

helemaal geen zelfvertrouwen (…). En dat is eigenlijk een grote struikelblok zo voor 

haar. Maar, ja.” (mama Silke, 12 jaar) 
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“Ze moet het eerst voordien op een papiertje uitrekenen en dan kijk ik dat even na. Ze is 

ook heel onzeker, dus ze vraagt dat dan ook dikwijls.” (mama Silke vG., 11 jaar) 

 

“(…) zij is ook heel onzeker.” (ouders Lisa, 15 jaar) 

 

Bovendien gaat dit verder dan alleen wiskunde, ook onzekerheid op vlak van kleren, 

taal, … wordt aangebracht. Dit wordt door drie mama’s verduidelijkt. 
 

“Ze kan mooi schrijven, maar ze is heel traag omdat ze haarzelf niet vertrouwd. En als 

ze moet woordjes overschrijven gaat ze letter voor letter kijken dat er geen een fout 

inzit.” (mama Pauline, 10 jaar) 

 

“(…) maar dat is bij andere dingen ook. Bijvoorbeeld als ze aan het kleuren is gaat ze 

tien keer komen vragen ‘is dat vakje mooi gekleurd? Is dat erg, kben een klein beetje 

buiten de lijntjes geweest, vind je dat erg mama?’ (…) Ook zo van ‘moeke, passen mijn 

kleren bij elkaar?’ Ja, tis bij alles.” (mama Margot, 8 jaar)  

 

“Geloven in zichzelf. Door zijn dyslexie vooral twijfelt hij veel aan zichzelf. “Ik kan dat 

niet en dat lukt niet” zo die dingen.” (mama Stan, 11 jaar) 

 

Een mama en papa geven aan dat deze onzekerheid en dit tekort aan zelfvertrouwen 

zich uit in een reactie waarbij het kind blokkeert. 
 

“Dat Dieter rap blok slaat, dat hij ineen krimpt als je dingen over hem zegt, dan klapt hij 

toe en dan is hij weg, in een schulp, dan krijg je hem er niet meer uit.” (ouders Dieter, 

11 jaar)  

 

Bij drie kinderen wordt verteld dat ze hierdoor nieuwe leerstof op voorhand niet zien 
zitten. Ze geven reeds op nog voor ze gestart zijn. 

 

“Kommagetallen zouden aan bod komen na kerstmis (…). Dat ziet hij van tevoren al 

niet zitten.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

“(…) Dat is misschien haar haar ding zo wel wat van, efkes te panikeren als ze aan iets 

moet beginnen (…) dat is gewoon soms eens de stap zo of een klik van: eigenlijk kan ik 

dat wel, maar ik moet gewoon wat geloven in mijzelf zeker é.” (mama Tine, 9 jaar) 
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“Hij zegt er dan nog bij ‘ik ga het toch niet kunnen’ en dan is het ja, dan moet alles aan 

de kant. Jajaja… anders is het helemaal gedaan.” (ouders Jos, 10 jaar) 

4.3.4.2 Zelfbeeld 

Naast het feit dat door een elftal ouders wordt aangegeven dat het zelfvertrouwen van 

hun kind niet zo hoog is, wordt dit ook door zeven ouders opgemerkt over het zelfbeeld 

van het kind: kinderen noemen zichzelf dom en vergelijken zich met andere kinderen. 
 

“(…) ze komt naar huis en ik kan haar onmogelijk laten zien van: kijk is, maar die 6 

oefeningen heb je dan toch gedaan. Ze bleef gewoon naar die 4, die 4 dat ze dan niet 

gemaakt had. ‘En al die ander hadden die 4 gemaakt… maar ik ni’. (…) ‘ik ben den 

dommerik’, zei ze. ‘De andere kunnen da’.” (mama Yutta, 16 jaar) 

 

“(…) als hij het niet kan, dan komt hij met zijn hoofd naar beneden naar huis en zegt hij 

dat hij het niet kan en dat hij niets kan en ‘k zeg ik dan ‘maarja, ventje, je gaat jij dat ook 

wel kunnen ma ’t ga iets langer duren dan de rest van de kindjes’.” (mama Kjell, 8 jaar) 

 

“Hij zag dat ook van die andere jongens, van zijn maten en allemaal ‘deen kan dat al en 

deen kan dat al en Jos kan dat nog niet’.” (ouders Jos, 10 jaar) 

 

Een mama merkt hierbij op dat haar zoon zijn eigen pluspunten en kwaliteiten niet 
meer ziet.  

 

“Op ‘t einde van ‘t jaar, toen da tij zijn jaar overgedaan eeft, en ik zei van ‘allé proficiat’, 

dan zei hij van ‘mama ik heb hier niets van heel da schooljaar van waar dak kik fier kan 

op zijn’.” (mama Osaro, 14 jaar) 

 

Bij goeie punten of een goede daad, geeft een mama aan, dat haar zoon dit toeschrijft 

aan een externe oorzaak: het succes wordt extern geattribueerd. 
 

“(…) en weet ge wat hij dan zegt: ‘jamaja tis niet eerlijk é, ik mag mijn tafelkaart 

gebruiken’. (…) Hij doet eigenlijk af aan zijn prestatie.” (mama Osaro, 14 jaar) 

 

Elf ouders en kinderen merken hierbij op dat het hebben van de diagnose 

ondersteunend kan zijn: wanneer kinderen weten dat ze er eigenlijk niet kunnen aan 

doen, kunnen ze zich beter verzoenen met hun moeilijkheden en zijn ze ook minder 

streng voor zichzelf. Ook voor de ouders is dit heel belangrijk. Dit wordt verder 
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besproken bij onderzoeksvraag vier. Daarnaast geven zes ouders en kinderen aan dat 

de overgang naar het buitengewoon onderwijs zinvol is geweest. 
 

“Ik heb altijd geweten, (…) er klopt iets niet, maar ik wist niet wat (…) en zij voelde dat 

ook. Haar zelfvertrouwen was niet ok. (…) maar.. er zijn al een paar dingen zo dat ze 

graag doet. (…) En ze voelt da dan, ze kan dat goed. (…) En ik denk dat dat haar 

zelfvertrouwen wel enorm opkrikt zo.(…) En ook door in het bijzonder onderwijs te 

zitten. Ja, tzijn daar allemaal kinderen die een probleem hebben. Dus ze voelt zich echt 

niet meer, alleen met dat probleem.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

“(…) is hij ook wel blij met diene stempel. (…) we hebben hem dan laten testen effectief 

en dat was ook zo een opluchting voor hem: ‘nu kan ik er iets aan doen’.” (ouders 

Dieter, 11 jaar) 

4.3.4.3 Emoties 

Zes kinderen geven aan dat ze het echt niet fijn vinden als ze ‘weeral’ iets niet 

kunnen. Het is niet leuk om altijd opnieuw te moeten beginnen of steeds te moeten 

horen dat het fout is. Hierbij gaan ze zich, zoals eerder reeds besproken, ook heel 

sterk gaan vergelijken met hun leeftijdsgenootjes of brussen. Deze kinderen geven 

bovendien aan dat ze het niet tof vinden om steeds met hun neus op de feiten te 

worden gedrukt. Telkens opnieuw horen dat het fout is of meer rood en groen in je 

werkboek dan eigen geschrift: het wordt als niet aangenaam aangegeven. 
 

“Euhm... wat dat ik minder leuk vind aan wiskunde dat is(…) soms hebben wij... in onze 

map moeten wij wat oefenen en dan ja is da nie zo leuk want soms heb ik het fout en 

dan zegt de juffrouw 'Pia dat is fout' en dan is dat ambetant.” (Pia, 10 jaar) 

 

“Maar ze (logopediste) zet dan zo altijd dingen bij, die ik dan niet zo goed kan. (…) kijk 

ze schrijft hier overal met haar groen. En vindt je dat leuk? Ja, euh, eigenlijk niet zo. 

Want gelijk als ik het niet vind bijvoorbeeld, dan eum, en dan helpt ze en dan doen we 

het samen en dan schrijft zij het op met haar groen.” (Ayla, 9 jaar) 

 

Twee mama’s merken ook op dat hun kind zich ook afvraagt waarom net hij/zij zoveel 

moeite heeft. Bij de zoektocht naar de oorzaak van hun probleem gaan kinderen 

soms diepgaande vragen gaan stellen. Dit is voor deze ouders confronterend. Er is een 

kind dat haar ouders de schuld geeft.  
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“Maar vanaf ze aan school, aan dat idee dat ze het niet kan en dat het niet vooruit gaat 

en waarom heb je mij… waarom is dat zo? En waarom ik? Het komt altijd op hetzelfde 

neer (….) Nuja, soms probeert ze het te ver te zoeken. Ze zegt dan: ‘het is wel mijn 

schuld niet, jij hebt mij zo gemaakt’.” (mama Pauline, 10 jaar)  

 

“(…) kan je ‘s morgens in de badkamer staan en dan komt hij af en vraagt hij: ‘moeke, 

waarom heeft Jezus gezorgd dat ik dyscalculie heb?’.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

Elf ouders geven bovendien aan dat hun kind echt veel piekert. Ook ’s avonds wakker 

liggen in bed en de afgelopen en volgende dag volledig overlopen is geen uitzondering 

bij deze kinderen, aldus de ouders en kinderen. Dit piekeren blijkt in de vakanties wat 

af te nemen. 
 

“(…) het zijn soms piekmomenten da ze echt wel, ook als ’t toetsen zijn, da ze daar toch 

wel (…) ook mee bezig is, ja. (…) zij droomt heel veel. (…) ja das soms over ’t school 

over ’t rekenen of als er in de klas nu regelmatig soms al wa ruzie is en gebabbel is dan 

ligt ze daar van wakker en (…) ze is enorm gevoelig.” (mama Caro, leeftijd niet gekend) 

 

“Soms nie. Soms denk ik dan aan toetsen die moeilijk waren geweest.” (Clara, 10 jaar) 

 

“Slaap jij goed Jos? Euh, soms, eigenlijk niet zo veel. (…) Eum, tis omdat ik soms ben 

ik nog een keer nerveus.” (Jos, 10 jaar) 

 

“Dat gebeurt redelijk veel. (…) omdat ik met school inzit. (…) ik kan dan niet slapen, ik 

zit daar dan heel tijd mee in mijn hoofd en begin daar dan van te wenen. (…) Ja, in het 

weekend, dan denk ik daar niet aan en slaap ik goed.” (Pauline, 10 jaar) 

 

“Hij slaapt slecht. Hij slaapt slecht. Heel slecht. (…) we denken dat het door, alé dat ie 

veel te veel bezig ligt met vanalles en nog wa (…).” (mama Aaron, 10 jaar) 

 

“Ze slaapt zeer slecht. (…) Ik denk teveel bezig zijn met alles. (…) Doordenken. Ja, dan 

komt da precies allemaal boven. (…) Als die thuiskomt van school, dan niet é. ’s 

Avonds als ze gaat slapen en ’s morgens als ze naar school gaat, dan begint ze te 

redeneren. De omstandigheden bekijken.” (mama Freya, 11 jaar) 

 

“ik denk dat ze onbewust soms wel met veel dingen bezig is.” (mama Pia, 10 jaar) 
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“Hij ligt altijd minimum een halfuur wakker; (…) Heel de dag passeert de revue (…) en 

dan gaat hij ook al denken aan de volgende dag, gaat hij ook al alles proberen zoveel 

mogelijk in te schatten. Zo maakten ze maandag een uitstap naar de winkel. Dan moet 

hij van te voren weten, hoe gaat dat allemaal zijn, wat moet ik meedoen? (…) En merk 

je dan soms een verschil als het bijvoorbeeld vakantie of als het school is? Ja toch wel, 

behalve de avond voor we op reis vertrekken.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

“(…) vooral van ’t examen wiskunde… ja, dan ist toch wel dromen en ’s nachts azo ne 

keer opstaan.” (mama Yutta, 16 jaar) 

 

Ook frustraties blijken bij deze kinderen geregeld voor te komen, aldus zes ouders. Zo 

stuurde een meisje met dyscalculie een brief naar de minister van onderwijs omdat ze 

het zo beu is dat ze telkens opnieuw moet ijveren voor haar hulpmiddelen.  
 

“Euh, maar uiteindelijk zal ze zelf eigenlijk ook wel gevoeld hebben van: mijn 

kameraadjes kunnen dat hier beter dan ik. (…) En, en da zal frustratie geweest 

hemmen. (…) Yutta heeft enkele maanden geleden, in haar frustratie, nen brief 

gestuurd naar onze minister van onderwijs… Vandenbroucke.” (mama Yutta, 16 jaar) 

 

Een mama beschrijft dat haar kind echt ongelukkig was toen ze nog in het reguliere 

onderwijs zat. De confrontatie met de eigen moeilijkheden leidde ertoe dat het kind het 

echt niet meer zag zitten en niet meer graag naar school ging. 
 

“(…) in het 2de leerjaar was het direct duidelijk dat een keer dat de herhaling van de 

oude leerstof gedaan was, dat tegen dat de nieuwe leerstof goed en wel begonnen was, 

dat het niet ging lukken, omdat ze het niet kon. En je zag dat ook aan haar, ze was niet 

meer gelukkig, ze ging niet meer graag naar school, en ze is dan eigenlijk volledig 

gecrasht in school. Zelfs hetgeen ze kon, deed ze niet meer.” (mama Celine, 9 jaar) 

 

Een ouderpaar vertelt zelfs dat hun kind ooit suïcidegedachten heeft uitgesproken. Dit 

was voor hen een echte shock! 
 

“Hij was serieus buiten zichzelf en gefrustreerd en van ‘ik ga weglopen en ‘k ga dat 

doen en dat’ en dan ommekeer ‘kga een mes pakken’ en dan, dan hebben we een 

periode gehad dat we zeiden van ‘o ow’, hij zei dan ‘kwil niet meer leven’. Dan hebben 

we alle messen toch wel weggestoken in een ander schof.” (ouders Jos, 10 jaar) 
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4.3.5 Coping 

Uit de verhalen van de kinderen en hun ouders komt naar voor dat kinderen op 

verschillende manieren met hun problemen omgaan. Zo blijken een aantal onder hen 

heel sterk te zijn in het compenseren van hun moeilijkheden. Zo wordt bij een 

zestiental kinderen opgemerkt dat ze over vaardigheden beschikken waardoor ze met 

hun moeilijkheden kunnen omgaan. Een goede werkhouding en doorzettingsvermogen 

werken compenserend, zoals reeds eerder besproken. Ook een goede intelligentie 

wordt aangehaald. 
 

“Osaro, vind ik, zijn grootste sterkte: dat hij (…) zeer veel vaardigheden heeft waarmee 

hij kan compenseren.” (mama Osaro, 14 jaar) 

 

“En ik denk dat dat een beetje het geluk is, alé het geluk, nogmaals ik heb een goed 

geheugen. Dus ik heb kunnen compenseren.” (Wim, 45 jaar) 

 

“(…) ze is gemiddeld begaafd, dus ze heeft het altijd wel redelijk kunnen compenseren.” 

(mama Ayla, 9 jaar) 

 

Daarnaast geven twee ouders aan dat hun kind vaak zijn/haar problemen verdoezelt. 
Ze zijn enorm verbaal, waardoor het in eerste instantie niet opvalt dat ze moeilijkheden 

hebben. Andere mensen zijn verrast wanneer blijkt dat het kind dyscalculie heeft. 
 

“Maar zij is intelligent, je voelt dat zij, iedereen zegt dat. Als je spreekt over haar 

probleem: ‘je zou dat toch niet zeggen als je haar ziet.’” (mama Pauline, 10 jaar) 

 

“verbaal is ze wel goed. (…) ik denk dat ze daardoor ook heel veel wegsteekt, daardoor. 

Heel veel mensen weten niet dat ze ook nog eens problemen heeft. (…) Je moet al 

specifieke vragen gaan beginnen stellen waardoor zij eigenlijk in de problemen komt en 

dan praat ze zich er soms nog uit. Euh.. al lachend, ironisch.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

Kinderen pakken dit bovendien soms heel slim aan. Hierdoor merkt men het in eerste 

instantie niet of heeft men niet door dat het kind dit doet. Zo geeft een mama aan dat 

haar dochter telkens met opzet haar fiets verstopte op de momenten dat haar stiefzus, 

die in tegenstelling tot het meisje wel al goed kon fietsen, op bezoek kwam. 
 

“(…) die loste dat vree slim op soms. (…) Bvb. Mijne vriend heeft ook een dochter die 

een jaar jonger is als haar. Maar zij kan heel veel dingen al heel beter als zij, o.a. 
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fietsen was dat in die tijd. (…) Elk weekend als die kwam, was hare fiets weg (…). En 

na een paar weken hebben we dan ontdekt dat die hare fiets verstopte voor int 

weekend om er niet mee geconfronteerd te worden da ze minder goed kon fietsen. (…) 

qua cijfers en zo, was die ook nie… nie rap en euh.. en ja, dat probeerde die allemaal te 

vermijden zo.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

Deze kinderen blijken bovendien enorm creatief te zijn in het zoeken van alternatieven 

en afleidingen om toch maar niet te moeten rekenen of toch maar niet geconfronteerd 

te worden met hun moeilijkheden, aldus vier mama’s.  
 

“Maar weet je wat zij dan ook deed, dat was de andere jongens ambeteren (…). Of iets 

laten vallen of azo iets anders, of ja, aandacht zoeken zo op een andere manier, ja (…) 

echt zoeken zoeken zoeken om alles te kunnen afleiden om niet te moeten rekenen. Ja, 

om het niet te moeten doen.” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

“als zij thuiskwam van school was het enorm moeilijk om haar (…) aan haar huiswerk te 

krijgen (…) Ze verzon zo van alles of ze begon zo van alle andere dingen te doen om 

toch maar niet aan dat huiswerk te beginnen en dat is soms nog moeilijk om haar zo 

echt aan het huiswerk te krijgen.” (mama Morgane, 10 jaar) 

 

“Ik vrees da hij da eigenlijk (…) een stukje aant ontlopen is,nog altijd…” (mama Osaro, 

14 jaar) 

 

Drie kinderen en één ouder merken op dat ze het rekenen geregeld uit handen 

geven, uit angst dat ze zelf zouden missen. 
 

“Maar mijn zus, die betaalt dan soms en als ik met mijn vriendin ga, dan betaalt mijn 

vriendin altijd omda ze weet da ik da nie goe kan.” (Silke, 12 jaar) 

 

“Ja, da’s ook meestal da’k het dan vraag of da’k dan vraag: wilt gij da ne keer 

terugbetalen of….” (Lisa, 15 jaar) 

 

“Maar als ze kan, zal ze dat toch nog wel uit handen geven. Ik merk dat als ze samen 

met haar stiefzus naar den bakker gaat, ist van: ‘hou jij dat maar bij, gij kunt dat beter’.” 

(mama Pauline, 10 jaar) 

 

“Ook in de winkel, ze probeert altijd, als het gaat over geld ofzo, probeert ze’t altijd aan 

een ander toe te schuiven.” (mama Lisa, 15 jaar) 



 

97 

 

4.3.6 Aanvaarding 

Zoals uit voorgaande items blijkt, is het hebben van dyscalculie niet zo eenvoudig. 

Desondanks merken een kind en een ouder op dat het kind toch probeert om er het 

beste van te maken: het leert omgaan met het probleem. Zoals reeds in 

onderzoeksvraag twee besproken, spelen de leerkracht, de logopedist en de ouders 

hier een belangrijke rol in. 
 

“Je leven gaat door, hé, ja. Ze gaan er moeten mee leven zoals ik ben. (…) ‘k Ga wel 

niet heel mijn leven zeggen dat ik dyslexie heb.” (Stan, 11 jaar) 

 

“(…) ik heb het gevoel dat ze er wel mee leert omgaan.” (mama Pia, 10 jaar)  

 

Ook ouders zijn zich bewust van het feit dat dyscalculie een blijvend probleem is. 

Twee onder hen geven aan dat ze zullen moeten leren leven met het feit dat hun kind 

moeilijkheden heeft. Een aantal ouders hebben het hier dan ook moeilijk mee. Dit 

wordt verder besproken bij onderzoeksvraag vier. 
 

“Ja da blijft. (…) Ja, naar waar moet da ineens? Weg? Wast maar waar, ey, ik zou der 

voor tekenen.” (mama Yannick, leeftijd niet gekend) 

 

“Hij heeft da mee (…) en je pakt het hem nie meer af.” (mama Osaro, 14 jaar) 

4.4 Invloed van het hebben en/of het label dyscalculie bij een 
kind op het gezin en de ouders 

Naast het feit dat het hebben van en/of het label dyscalculie een grote invloed heeft op 

het kind, is er ook een duidelijke invloed op het gezin. Eerst en vooral is het ontdekken 

van het probleem al een ingrijpende gebeurtenis. Dit gebeurt niet op één dag en neemt 

dan ook veel tijd en energie van de ouders. Ouders zoeken daarnaast heel vaak naar 

oorzaken en verklaringen voor de moeilijkheden van het kind. Door dit alles geven 

ouders bovendien aan nood te hebben aan ondersteuning. Deze zoektocht naar hulp 

verloopt niet altijd even vlot: ouders botsen op wachtlijsten, weerstand, onkunde, …. 

Daarnaast heeft de dyscalculie van het kind ook een duidelijke invloed op het 

gezinsleven. Ouders moeten heel veel tijd en energie investeren in het helpen bij 

huiswerk, bij het ondersteunen van het kind, bij het brengen naar de bijles, … Dit leidt 

bij de verschillende gezinnen dan ook tot verschillende reacties. Deze reacties 

evolueren. Daarnaast maken ouders zich ook zorgen over hun andere kinderen en zijn 
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ze vaak onzeker over zichzelf. Deze verschillende invloeden worden hieronder nader 

besproken. 

4.4.1 Van eerste seinen en vermoedens naar een diagnose 

Bij zeven kinderen zijn het de ouders die als eerste opmerkten dat er iets ‘niet juist’ 

was. Ze merkten de eerste signalen op. Deze ouders waren ervan overtuigd dat er 

iets met hun kind scheelde. In eerste instantie kregen deze ouders hier weerstand 

tegen: ze beelden alles maar in, toch hun kind niet, … Toch hielden deze ouders voet 

bij stuk. Ondanks deze weerstand blijkt dat ze dan toch gelijk hadden. Ouders 

voel(d)en zich hierdoor niet begrepen en niet goed opgevangen. 
 

“In ’t tweede ben ik da beginnen zeggen met de maaltafels, ik vond dat niet normaal dat 

iemand daar zo lang over deed, maar de leerkracht zei altijd tegen mij ‘Nee dat kind is, 

allé, dat kind doet goed haar best en wa wilt ge daarvan mevrouw en ze kan zij mee.’ 

(…) En benk blijven hameren op school van daar is iets mis (…).” (mama Clara, 10 jaar) 

 

“(…) ik wist dat er iets aan de hand was, maar ik had nog geen idee wat of… of of 

hoe… en heel veel mensen zeiden ook en euh… zo van ja, die klik zal wel komen, het 

zal er ineens wel zijn zo, hé. Maar ik heb dat altijd geweten, ik weet niet hoe dat het 

komt (…).” (mama Pia, 10 jaar) 

 

“In februari-maart merkte ik dat er problemen waren, maar de leerkracht op zich had er 

geen oog voor. Uiteindelijk is dat in juni geëindigd als Stan die agressief was, die 

gedemotiveerd was tot en met, terwijl hij eigenlijk vrolijk gestart was in september. Hij 

moest zijn jaar opnieuw doen.” (mama Stan, 11 jaar) 

 
Drie mama’s geven aan dat dit vermoeden mede ontstond door hun kind te 

vergelijken met (hun) andere kinderen: gaat het kind even snel vooruit, leert het 

even rap rekenen, kon die broer dat net niet sneller, …? Het zijn vooral mama’s die zelf 

in het onderwijs staan, die dit snel zelf als eerste opmerkten. 
 

“(…) wij zelf hebben dat eigenlijk eum vrij snel gemerkt, zeker met de broer, dat er maar 

een jaar tussen is en dan kon de broer al met sprongen van twee of drie tellen wat 

totaal onmogelijk was voor Pieter-Jan. (…) ook eum de dingen zoals groter kleiner 

enzo, dat ging totaal niet; het getal nul eum in de kleuterklas ook niets aan invul aan 

kunnen geven. (…) Maar om daar dan een titel aan te geven. Dat hebben we zelf 

moeten zoeken.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 
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“(…) mijn oudste zus is ouder, euh… hoe oud is (haar dochter) nu? (…) Dus ik had 

zoiets van: ‘wanneer is die (dochter) beginnen lezen?’.Wist ‘k ik da verdorie ni meer. En 

Yutta, die was dan nog ouder, die was 15… da was zoietske, op diene moment was ‘k 

me niets anders bezig dan me mijn zuster haar kinderen hé seg... En wanneer dat die 

lazen en of dat die goe waren int school…” (mama Yutta, 16 jaar) 

 

“Die hiernaast zit in het eerste leerjaar en die is veel vlotter. (…) 10 - 8, die moet niet 

lang nadenken, die zegt direct twee.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

Dertien ouders daarentegen kregen de boodschap van de juf of het CLB. Zij hadden in 

eerste instantie helemaal niets door of het was hen nog niet zo opgevallen. Dit blijkt 

vooral het geval te zijn wanneer het om het eerste kind gaat. Ouders weten nog niet 

wat ze moeten verwachten en wat er ‘normaal’ en ‘niet normaal’ is. Deze boodschap 

was voor de ouders wel schrikken. 
 

“Neen. Ik had dat helegans niet door. Aléja, dat was mijn eerste kind, dus ik dacht dat is 

gewoon zo, alé ja, ’t zijn jongens hé.” (mama Kjell, 8 jaar) 

 

“Eum, de juffrouw van het eerste leerjaar, (…) zij had mij gezegd in juni, op het 

oudercontact (…) ‘kijk, ik voorzie voor Margot grote rekenproblemen.’ En ik zei ‘maar 

alé, Margot heeft bijna 80 procent, hoe kom jij daar nu bij van grote rekenproblemen te 

voorzien?’ (…) Maar naarmate het tweede leerjaar vorderde kwam die juffrouw meer en 

meer zeggen tegen mij ‘goh, Margot kan niet rekenen, ze kan niet rekenen, het gaat 

niet en het gaat echt niet goed in de rekenles…’.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

“(…) eind 2de kleuterklas zei de juffrouw wel: ‘tgoh, Pauline, tis toch een speciaal kind 

hoor. Ze is nooit bij de les en altijd verstrooid.’ Maar ja, een verstrooid kindje, er zijn er 

nog wel, dus je maakt je daar geen zorgen over. In het 3de kleuter zei de juf dat dan 

ook wel. (…) Maar ja, je stelt je daar geen vragen bij hé. (…) Maar dan begin je echt wel 

te beseffen dat het niet gaat lukken.” (mama Pauline, 10 jaar) 

 

Ouder vinden het enerzijds goed dat ze wisten dat er iets scheelde. Anderzijds merken 

vier ouders op dat ze de boodschap van het CLB of van de juf niet zo aangenaam 

vonden. Vooral het feit dat er nogal doorgedramd wordt over datgene wat niet goed 
gaat en dat datgene wat wel goed gaat verloren gaat, wordt als pijnlijk en ambetant 

ervaren. Daarnaast vertelt een mama ook dat dit een sterke indruk op haar maakte. 

Eén ouder is zelfs echt misnoegd over de manier van werken van het CLB. 
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“Vorig jaar, in het begin dat dat was uitgekomen, om de 2-3 maanden was dat op school 

met het CLB. Op een einde enerveerde mij dat wel omdat altijd hetzelfde was wat ze 

zeiden. Altijd ‘Kjell kan dat niet en Kjell kan dat niet’. En dat ik zei van ‘hebben jullie 

eigenlijk niets goed te zeggen?” (mama Kjell, 8 jaar) 

 

“(…) dan zijn wij bij de leerkracht en bij de, allé op school daar geroepen bij de (…) de 

coördinator (…) en alléja bij CLB en ik moet zeggen dat dat eigenlijk wel een beetje 

euhm, een indruk gemaakt heeft, want ze hebben daar zo op een rij, mij voor hen 

geroepen en ja, dat de directeur zelfs sprak van, een jaar overdoen dat dat zelfs nie zou 

geholpen hebben.” (mama Morgane, 10 jaar) 

 

“(…) je hoort dan de evaluaties van een CLB’er. Dat zijn zeer voorzichtige evaluaties, 

die meer aansturen om naar een andere categorie. De ouders zeer voorzichtig 

benaderen van “ja, ze zit daar niet goed hé, we hebben haar een programma gegeven, 

we hebben haar ordening gegeven…” Haja, het zal waarschijnlijk geen goed onderwijs 

zijn voor haar hé. Dus daarom is ze van wat ze wou doen, namelijk verpleegkunde, nu 

weggestoken naar een ander onderwijs.” (papa Lisa, 15 jaar) 

 

Wanneer ouders zelf als eerste het vermoeden hebben dat er iets met hun kind aan de 

hand is, gaan ze ook zelf op zoek naar informatie of uitleg. Een mama geeft tijdens 

het interview hiervan een voorbeeld. 
 

“(…) dan zelf ook beginnen zoeken zo gewoon op basis van symptomen, gewoon 

Internet is dan zalig, kheb daar uren en uren op gezeten. En dan op den duur kwam ik 

dingen tegen van euh dat bepaalde symptomen onder dyscalculie vallen. En kben daar 

dan mee naar school gestapt. En dan van he ja, hoh, misschien zou het dat ooit wel 

eens kunnen zien.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

Uiteindelijk beklemtonen elf ouders dat ze tevreden zijn dat er uiteindelijk een 

diagnose werd gesteld. Het label dyscalculie was een bevestiging van datgene wat 

ze al zo lang vermoeden. Het was ook een opluchting, omdat ze nu eindelijk wisten 

wat er met hun kind aan de hand was. Zoals verder nog besproken wordt, is het 

hebben van een kind met dyscalculie voor veel ouders niet zo eenvoudig. De diagnose 

zorgt hierbij toch voor enige verduidelijking: ze weten dat het kind er niet kan aan 

doen. Ouders krijgen hierdoor ook meer begrip voor hun kind.  
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“Ja wi, dat je dan toch weet dat er daar iets hapert hé… dat het niet alleen, alé, hoe zou 

ik dat nu zeggen, tis misschien cru om te zeggen maar dat het niet alleen droefheid is. 

Dat je weet dat er toch iets scheelt.” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

“(…) ja het gevoel was wel duidelijk van ‘eigenlijk kan ze er niet altijd zelf iets aan doen’. 

Dusja, dat je soms wat, ja, dat we dachten dat we niet te snel ons geduld mochten 

verliezen. Want op den duur zou je zeggen van ‘hoe is dat nu toch mogelijk’, ook al 

weet je dat ze haar inspanning doet. Dat gevoel is er nu wel.” (mama Ayla, 9 jaar) 

 

“(…) nu da’k weet wat da haar probleem is ben ik ook rustiger (…) maar daarvoor was 

ik ook dikwijls kwaad ‘en houd er uw aandacht bij’ (…).” (mama Clara, 10 jaar) 

 

“Ewel, aan de ene kant was het dus geen verwondering omdat je zegt ja...ik wist, ik zag 

wel dat er iets niet klopte, ook door mijn man. Maar aan de andere kant was ik toch 

verschoten dak zo zeg van ...alléja...” (mama Louisa, 9 jaar) 

 

Twee mama’s geven aan dat ze blij zijn met de diagnose omdat ze nu sneller hulp 

kunnen eisen en omdat ze nu gemakkelijker kunnen uitleggen wat er precies scheelt 

aan het kind.  
 

“(…) ik was echt wel blij dat dat daar eindelijk zo, dat da een naam gekregen had zo. 

Want ja anders dan moet je dat zo altijd omschrijven van euhm, Morgane heeft daar 

problemen mee en zo en nu heeft dat een naam.” (mama Morgane, 10 jaar) 

 

“Omdat het het gemakkelijker maakt eum, naar communicatie toe nu ook in de 

zoektocht naar en hulpmiddel he en ook dat ze niet moeten beginnen zeveren, dat je 

duidelijk iets hebt dat op papier staat en dat ge zegt van jamaar, kijkt eerst ne keer hier 

en oordeelt dan. (…) Je hebt iets concreets he waar da ge mee, ja het ergste is ni 

weten. Want dan blijft ge maar van alles proberen. Euh, terwijl nu ja, tis ni da ge 

voortdurend diene sticker d’r op plakt, maar ge weet daardoor veel van aleja, tis zus of 

zo.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

4.4.2 Zoektocht naar oorzaak 

Naast het zoeken naar een diagnose, zijn er ook heel wat ouders die op zoek gaan 

naar de oorzaak van het probleem. Men probeert verklaringen te zoeken om de 

rekenstoornis te begrijpen. Zeven ouders illustreren dit tijdens het interview: tal van 

argumenten worden aangehaald om de dyscalculie te verklaren: een slechte 

zwangerschap, (te) laat lopen, karakter…  
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“Ik heb een heel slechte zwangerschap gehad en ik steek dat ook een beetje daarop 

dat hij dat heeft.” (mama Kjell, 8 jaar) 

 

“En zij heeft nooit gekropen op handen en voeten, maar zij schoof zo vooruit en ze 

hebben ooit ook eens gezegd dat da, alléja, daar een rol bij zou kunnen spelen. Ik weet 

dat niet hoor. (…) Ze noemden dat poepschuiver.” (mama Morgane, 10 jaar) 

 

“Eum ja daar zit ik ergens mee, maar door zwangerschap en geboorte is daar wel één 

en ander vermoedelijk in de hersenen…” (mama Osaro, 14 jaar) 

 

“(…) hij heeft niet lang gekropen. Hij kon wel op zijn één jaar stappen en goh ja, in het 

begin hoor je dan allerlei theorieën zo van ja, ‘aja, eh ziewel hij heeft een fase 

overgeslaan’.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

Een mama geeft aan dat ze hierdoor lang schuldgevoelens heeft gehad.  
 

“Ik heb grote schuldgevoelens gehad, met dat ze zeiden dat dat ook te maken had met 

die vroeggeboorte. (…) dat ik zei van ‘ja ’t is mijn schuld’ of ‘kben niet goed bezig, ‘k zijn 

ik geen goeie mama’, ja.” (mama Jos, 10 jaar) 

 

Vijf ouders merken op dat ze zichzelf herkennen in de problemen van hun kind: ze 

denken dan ook dat ze dezelfde diagnose hebben.  
 

“(…) ik ken daar dus ook een stuksken erfelijk bepaald te zijn. (…) En ik had zoiets van: 

‘jamaja, de tafel van 2 en 5, ja, da konnekik toch ook wel… Ma vraag me ni oe kik dedie 

van 7 en 8 dee. Eneuh… die van 6 en 4, da lukt mij ook ni’. ” (mama Yutta, 16 jaar) 

 

“Maar omdat mijnen man zelf ook dyslexie heeft en bepaalde dingen erkend bij Louisa, 

had hij dat wel al direct gezegd van ‘hmm da klopt ier nie’ en al.” (mama Louisa, 9 jaar) 

 

“(…) papa heeft zelf problemen, vandaar dat ik denk dat hij zelf dyscalculie heeft. (…) ik 

zie bij mijn kinderen dat daar een aantal dingen terugkomen.” (mama Osaro, 14 jaar) 

 

“Ik vond dat ik vroeger ook euh, ik denk dat ik ook dyscalculie had, dus dat heeft ze 

waarschijnlijk ook van mij. en ik herken daar heel veel dingen in en ik voel haar heel 

goed aan op dat vlak.” (mama Lisa, 15 jaar) 
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“(…) ma ik ben ook ni ni direct de wiskundige hier in huis want ik heb ook mijn lichte 

vorm van dyscalculie.” (mama Yannick, leeftijd niet gekend) 

 

Tengevolge van dit vermoeden van erfelijkheid, vertellen een tweetal ouders dat ze 

zich ook zorgen maken over hun andere kinderen. Vijf kinderen hebben ook 

daadwerkelijk een brus met gelijkaardige moeilijkheden en problemen.  
 

“M’n broer is getest en die heeft ook ‘t zelfde dusja m’n zusje is nog nie getest (…).” 

(Christel, 14 jaar) 

 

“Mijn broer was ook geen held, die zegt altijd dat hij dat ook had. Maar ja, die, ja, mijn 

ouders hebn dat nooit zo ervaren (…) En 2 neefjes hebben ook in de torretjes gezeten. 

Welja, ik weet het niet, is dat erfelijk? Ik weet het niet.” (mama Pauline, 10 jaar) 

 

“We verwachten ons daar ook nog aan zeker. Ze zeggen dat als dat in de familie zit, dat 

je dan eigenlijk iedereen moet testen.” (ouders Dieter, 11jaar en Christel, 14 jaar) 

 

“(…) bij xxx (broer) zijn er ook wel wat zorgen. Hij heeft zijn eerste leerjaar gedubbeld, 

omwille ook van rekenproblemen en wiskundige problemen.” (mama Margot, 8 jaar) 

 
“Ja, diene (broer) heeft ook een jaartje overgedaan omda die met hetzelfde probleem 

zit. (…) Rekenproblemen en dyslexie.” (mama Yannick, leeftijd niet gekend) 

 

“Maar in de kleuterklas hadden we zo wel een aantal aanwijzingen dat we daar moeten 

opletten of toch in de gaten houden van of hij (broer) dyscalculie zou hebben. Tot nu toe 

lijkt dat mee te vallen. Maar hij had ook problemen met meer minder, eum met 

raamfiguren, die niet lukten enzo.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

4.4.3 Zoektocht naar hulp 

Het hebben van een kind met dyscalculie is niet eenvoudig. Als ouder het kind alleen 

ondersteunen, blijkt onvoldoende. Eenmaal ouders weten dat er iets aan de hand is, 

gaan ze dan ook op zoek naar hulp. De ene doen dit reeds vanaf het eerste 

vermoeden of vanaf de eerste opmerkingen, anderen wachten tot er daadwerkelijk een 

diagnose is. Deze zoektocht blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Vier mama’s merken op dat 

ze zich hebben laten adviseren door CLB, de juf, vrienden…  
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“Ja, ja, en wij hadden dan zoiets van, wat moeten wij nu doen? (…) En dan hebben ze 

van het CLB ook gezegd euh, dat is dan alles wat je kan doen, beginnen met 

logopedie.” (mama Morgane, 10 jaar) 

 

“Ik heb euh heel eenvoudig gezegd (…) ‘aan wie zou jij je eigen kinderen 

toevertrouwen?’. Dan krijgt ge altijd een eerlijk antwoord, haha. En dan euh, dan kregen 

we 2 of 3 namen door…” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

“Ewel, zij (= CLB) hebben mij aangestuurd op Elora (…). want ik wist dat ook totaal niet 

dat hij zoveel problemen had…” (mama Kjell, 8 jaar) 

 

“Goh, zij (= school) hebben toen, want ik kende niemand, (…) een lijst gegeven en toen 

ook wel iemand aangeraden die da eigenlijk gespecialiseerd was me, met 

rekenproblemen.” (mama Morgane, 10 jaar) 

 

Deze zoektocht verloopt echter niet bij alle ouders even vlot. Zo merken drie mama’s 

daarbij op dat hun kind ‘te goed’ bleek te zijn om hulp te krijgen. Twee mama’s 

vertellen dat ze op wachtlijsten botsten. Deze ouders hebben hierdoor het gevoel in de 

kou te blijven staan. Ze geven aan dat ze zich hierdoor machteloos voelen. Toch geven 

ze aan dat ze ondertussen wel de behoefte hadden aan ondersteuning. De ouders 

die met hun kind niet onmiddellijk in de hulpverlening terechtkonden, gingen daarom in 

eerste instantie zelf op zoek naar alternatieven.  
 

“De Reva (…) ze kon daar niet voor in aanmerking komen want je moet voor drie 

dingen uitvallen. Zij was te goed, maar zij zeiden: ‘ze zal wel later nog problemen 

krijgen en dan mag je terugkomen’. (…) Ondertussen voelden wij wel da wij nood 

hadden aan iemand, dus 2de leerjaar hebben wij dan (…) iemand zo aangesproken en 

heeft zij een jaar dus wiskunde gehad van een logopediste.” (mama Silke, 12 jaar) 

 

“(…) dat is ook zo een probleem: ge moet altijd al een jaar achterstand kunnen 

aantonen vooraleer je dus in aanmerking komt en dat je terugbetaling krijgt van de 

mutualiteit. Dus ge moet eigenlijk uw kind, uw kind moet eigenlijk een jaar achter zitten 

maar dan is het eigenlijk al verloren zal ik maar zeggen.” (mama Louisa, 9 jaar) 

 

“Euh, het heeft een jaarenhalf geduurd dan hem ‘k er uiteindelijk… ma ondertussen had 

‘k dan toch wel zelf, euh, contact opgenomen me een logopediste (…) voorda ‘k dan 

uiteindelijk bericht kreeg da zij (…) van ’t CLB terug zou mogen … En dan heb ‘k zoiets 

van: gaat ge haar ondertussen in den diepvriezer steken zeker? En, dat de vervaldatum 
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alé ja, dan voelde u toch wel moedeloos hoor. Anderzijds begrijp ik wel dat er ook veel 

te weinig mensen zijn hoor. Om dat inderdaad allemaal op te volgen. Ja, da snap ‘k ook 

wel, maar alé, ondertussen zit er toch wel mee hé.” (mama Yutta, 16 jaar) 

 

“Ik heb eigenlijk direct Elora gecontacteerd. Ze hadden zij gezegd op school dat ik rap 

moest gaan, want ‘k heb ik eigenlijk lang moeten wachten voor dat ik kon gaan (…) 

gowja, een half jaar ofzo iets wi.” (mama Kjell, 8 jaar) 

 

“Eum, en dan alle geluk dat er dan een kindje weggevallen is voor de reva en dat er 

plaats was voor Margot.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

Een aantal ouders hebben het gevoel dat ze niet echt geholpen worden. Zo zijn er 

vier onder die het gevoel hebben dat de school onvoldoende voor het kind deed/doet. 

Een mama merkt op dat alle ideeën op school eigenlijk van haar zelf kwamen. Twee 

andere mama’s geven aan dat ze weinig hulp kregen van de zorgjuffen. Deze ouders 

hebben het gevoel dat ze constant moeten vechten voor hun kind en dat ze op hun 

honger blijven zitten. Zoals eerder reeds besproken bij onderzoeksvraag twee (4.2.4), 

ervaren kinderen en ouders vaak heel wat weerstand op school wanneer ze willen 

ijveren voor sticordimaatregelen op extra hulp op school. 
 

“Ze zeiden ook altijd zoiets van ‘jamaar, we hebben ook maar één zorgcoördinator’ en 

zij had al zoveel kinderen en euh ze kon niet alles tegelijk doen.” (ouders Jos, 10 jaar) 

 

“Actief neen, alles is van ons uit gekomen.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

“Das constant in strijd met met de school e (…) ge moet constant vechten. (…) Heel 

vermoeiend. Absoluut. (…) hij ging me mij mee naar school en omda die leerkracht da 

ni wou, hij mocht geen voordeeldinges gebruiken voor rekenen, der werden punten 

afgetrokken voor, voor frans enzo dak kik zeg, ‘weg, gewoon weg van den ene op den 

dag op den andere van school veranderd (…).” (mama Yannick, leeftijd niet gekend) 

 

“Ja, wij moeten vragen stellen naar school toe en niet andersom. (…) gewoon, je moet 

ze altijd precies een beetje wakker schudden, de school. Terug in gang zetten van er is 

terug een probleem enzovoort.” (mama Silke vG., 11 jaar) 

 

“School staat daar wel open voor, eum maar de zorgjuffen zijn een beetje overbevraagd 

heb ik zo de indruk. (…) Maar we hebben dus eigenlijk wel alles zelf moeten 

aanbrengen. (…) Maar het is iedere keer opnieuw een schooljaar opnieuw beginnen en 
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euh nuja, hij zit in het vierde leerjaar en we zijn al drie jaar verder en eum, pff, ze 

hebben nog altijd geen plan. (…) Eumja, dus da is wel een beetje, da is wel lastig.” 

(mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

“En de laatste keer in de humaniora (…) dan zei de directrice tegen mij eerlijk: “ja, we 

gaan’t opzoeken op internet (…) We weten dat er een programma voor bestaat, maar 

we zouden moeten zoeken, opzoeken eigenlijk. En dat is er eigenlijk nooit echt, dat is er 

in de praktijk eigenlijk nooit echt van gekomen.” (ouders Lisa, 15 jaar) 

 

Ouders gaan hier verschillend mee om: enerzijds zijn er zes ouders die vertellen dat ze 

echt strijden voor de rechten van hun kind. Ze voelen zich hier soms ambetant bij, 

maar menen dat dit echt de moeite is. Anderen willen zich liever niet moeien met de 

school/het CLB/… en hopen dat deze toch het beste doen voor hun kind. Twee ouders 

geven dit tijdens het interview weer. 
 

“ik ben een ambetante moeder in CLB dan. Das gelijk ook hetzelfde me school. Ze 

weten dat Osaro dyslexie en dyscalculie heeft maarja…er iets mee doen..neen neen ik 

heb nie echt et gevoel da da gedaan wordt. Op den duur krijg ik ook et gevoel, alle ja eb 

ik zo een beetje et gevoel da eum kik de enige mama ben die er mee bezig is. Er 

moeten toch nog kinderen zijn…” (mama Osaro, 14 jaar) 

 

“‘k Heb heel lang gezwegen omdat, eh, ik stond een beetje in een situatie van: ’t zijn de 

collega’s en ik moe zwijgen, maar uiteindelijk ben je daar wel de mama en dan hebben 

we toch het laatste jaar, ja, toch ons gedacht eens gezegd.” (mama Celine, 9 jaar) 

 

“Dat zou normaalgezien niet mogen he, want ja die mensen van ’t CLB hadden wel 

gezegd van ze moet het gebruiken, ze heeft het nodig, maar ja, he. Ik heb ik nooit niet 

naar de juffrouw gestapt en dat zelf gevraagd zo, want ik ben zo niet iemand. Dat is zo 

altijd maar euh, aan een leerkracht hun oren gaan trekken van eej seg mijn dochter 

moet dit of dat euh, zo ben ik niet.” (mama Celine P., 8 jaar) 

 

“‘k heb al eens een brief geschreven naar de juf, ‘k zeg: ‘die zal zeggen van: ai, wat een 

ambetante mama is dat’ (…) ale, ze ging daar toch proberen dan rekening mee 

houden…” (mama Silke, 12 jaar) 
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4.4.4 Aanvaarding 

Wanneer ouders ontdekken of te weten komen dat hun kind een rekenstoornis heeft, is 

dit niet voor alle ouders even goed te aanvaarden. Zo geeft een mama aan dat de 

papa moeite heeft om de problemen van hun kind te aanvaarden.  
 

“Papa heeft het er sowieso heel moeilijk mee (…) maar hij is een hele goeie vader é.” 

(mama Osaro, 14 jaar) 

 

Vier ouders, daarentegen, merken op dat ze proberen het probleem te aanvaarden en 

er het beste van te maken.  
 

“Eum, in het begin was dat lastig hier in huis. Maar na een eind hebben we ons daar 

allebei bij gesteld, mijn vent en ik, en hebben we gezegd van ‘Margot kan niet goed 

rekenen en we moeten daar een gedacht van maken dat ze dat nooit goed gaat 

kunnen.’Ja, nu gaat dat wel beter. Nu stellen we ons veel minder vragen en maken we 

ons minder zorgen. Ze zal zij er ook komen, tzal op een andere manier zijn, maar ze zal 

zij er ook komen.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

Negen ouders merken op dat de situatie van hun kind hen veel verdriet doet.  
 

“Het is lastig en het is spijtig als je ziet dat ze het willen en dat je ziet dat ze het er 

moeilijk mee hebben.” (mama Celine, 9 jaar) 

 

“als je ziet dat je kind niet meer gelukkig is, is dat niet geestig wi.” (ouders Jos, 10 jaar) 

 

“Dat doe zeer, echt …” (mama Osaro, 14 jaar) 

 

“Wij hebben allebei het gevoel dat we hun heel hun leven gaan moeten begeleiden. Ik 

zou waarschijnlijk de hele tijd zitten wenen (als ze eens met iemand anders er zou 

kunnen over praten).” (mama Pauline, 10 jaar) 

 

Daarnaast geven een viertal ouders hierbij aan dat de reacties en de emoties 
evolueren: in het begin heb je bij alles enorm veel verdriet, maar dat wordt beter met 

de tijd. Zoals een andere mama omschrijft: ‘je wordt er sterker door’. 
 

“ja, int begin had ik het aan een kant wel een beetje moeilijk dat hij dat heeft.” (mama 

Kjell, 8 jaar) 
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 “Ja, ge verlegt uwe grens. De eerste jaren dat hij moet dubbelen, ge hebt daar verdriet 

van. Ma op den duur verlegt ge da altijd maar. Khad nooit gedacht da da zo was ma da 

is wel zo.” (mama Aaron, 10 jaar) 

 

“In’t begin heb ik mij daar verschrikkelijk aan geërgerd… af en toe doe ‘k da nog ma, alé 

ja vooruit… ‘k heb der toch al leren mee leven.” (mama Yutta, 16 jaar) 

 

“Maar we hebben er ons al doorgeslaan! Ge wordt daar sterker door, weet je dat?” 

(mama Freya, 11 jaar) 

 

Een mama merkt op dat het soms heel confronterend is wanneer ze het kind 

vergelijken met andere kinderen.  
 

“Ik heb dat gehad van: oei…wat gebeurt er nu met ons kind? Wat is da ier nu? Dat da… 

dat lukt ier niet. (…) En dan in contact komen met kindjes die het dan zéér goed doen… 

dat is ook iets… (…) Daar had ik ’t moeilijk mee toen.” (mama Freya, 11 jaar) 

 

Toch geeft een moeder ook aan dat deze reacties verschillen. De ene keer kunnen 

ze er beter mee om dan de andere keer. Ze vertelt bovendien dat ze geld zou geven 

opdat haar kind weer ‘genezen’ zou zijn. 
 

“Ja, de ene keer hard en zeggen dat ze moet stoppen dat we er ook niets aan kunnen 

doen. En de andere keer beginnen we zelf te wenen en de andere keer probeer je een 

beetje te babbelen en uitleg te geven. (…) Ik zou er al mijn geld voor geven dat zij in 

1,2,3 genezen is. Maar dat gaat zo maar niet.” (mama Pauline, 10 jaar) 

4.4.5 Hulp bieden 

Het hebben van een kind met dyscalculie zorgt ook voor een grotere taak voor de 

ouders. Wanneer het bij kinderen om huiswerk gaat, verloopt dit normaal relatief vlot. 

Bij deze kinderen is dit anders: zo nemen heel wat van deze kinderen veel minder snel 

iets op of hebben ze veel meer hulp nodig van mama of papa. Het merendeel van de 

ouders wil graag deze hulp aan hun kind geven. Dit werd reeds eerder besproken. 

Twee ouders vertellen echter dat ze er bewust voor kiezen om het kind thuis niet te 
helpen, omdat ze menen dat ze op deze manier de juffrouw op het verkeerde pad 

zetten: ‘hoe kan ze weten wat ons kind niet begrijpt, als wij alles uitleggen’. 
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“Nee. Omdat ze vinden dak dat alleen moet doen. Dan weet de juffrouw… alle ja, als 

mijn mama dan helpt of zo, en tis juist, dat de juffrouw dan denkt dat ik dat heb 

gemaakt, da’k het snap, als ik het dan niet snap.” (mama Freya, 11 jaar) 

 

“’t Is eigenlijk ik die dat wil. Omdat ik zeg: als ik help, lost het niet op. Als ik zeg: er 

staan zoveel fouten in en ‘k toon waar de fouten staan, dat is geen hulp. (…) zo naar de 

leraar toe vind ik dat dan niet juist handelen (…) Dan ziet de leraar niet of het gelukt is 

of niet.” (mama Glenn, 12 jaar) 

 
Deze hulp verloopt weliswaar niet steeds zo vanzelfsprekend. Zo geven negen 

ouders aan dat het huiswerk geregeld uitdraait op ruzie. Het kind wil niet meer 

meedoen, ouders kunnen maar niet vatten dat hun kind het nog steeds niet begrijpt, 

niets blijkt te helpen…  
 

“In het tweede leerjaar was dat (…) verschrikkelijk. Niets die hielp. Ze kroop onder tafel 

en ‘ik kan dat niet’ (…). Maar nu is dat veel verbeterd, tenzij dat het echt haar petje te 

boven gaat, dan zou ze nog eens durven, uit haar kram schieten.” (mama Ayla, 9 jaar) 

 

“(…) zeg, op den duur, ja, al je energie gaat daar in (…) Jah, op den duur enerveer je je 

dan ook. Je moet daar eerlijk in zijn hé (…).Dat mijn vent dan thuis kwam van zijn werk 

en zei ‘is dat nu weer van dadde’. Dat is dan ook niet geestig hé… Je wil niet altijd 

kwaad zijn op je kind, maarja, je moet toch iets doen hé…” (mama Anouk, 9 jaar) 

 

“Iedere avond was dat hier ruzie, gewoon ruzie voor dat huiswerk. Hij zei dan ‘maar ja, 

jullie verstaan dat niet, ’t is niet juist’. Dat ik dan zei ‘Jos, tis wel juist’ en hij ‘neen, tis 

niet juist’. Ja hele discussies…” (ouders Jos, 10 jaar) 

 

“(…) iedere keer dat hij ‘s avonds thuis kwam voelde je wel die spanning en dan was 

het elke avond gegarandeerd ruzie in huis. Eum, aleja, da is zo wel een fase die 

extreem lastig…” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

“Behalve als ‘t nie meezit, he papa! Als ‘t zo ne keer wiskunde of een dipke als ’t nie 

lukt, dan en dan, kun ’t ge der niks meer mee doen he. Dan smijt ze ’t daar…” (mama 

Silke, 12 jaar)  

 

“Mijn man heeft zo wel met haar ooit nog oefeningen gedaan en dat was tot schreiend 

toe allé echt zo…zodanig erg dat ze op mijn man kwaad werd.” (mama Lisa, 15 jaar) 
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Een drietal ouders vertellen dat ze zich hierdoor soms schuldig voelen: zo vinden ze 

het bijvoorbeeld niet fijn om steeds te moeten vitten op hun kind. Ze vinden het niet tof 

om steeds ‘juffrouw of meester’ te zijn: bovenal willen ze gewoon mama of papa van 

hun kind zijn. 
 

“Goh, met momenten hebben we het moeilijk gehad, dat we zo hadden van, goh zal ze 

dat nu nooit kunnen.” (mama Margot, 8 jaar) 

 

“(…) Maar ik snap dat niet hé. Er heeft hier nogal wat fruit op tafel gelegen hé toen dat 

ze in het begin rekende. 2 bananen, en drie appelsienen en twee peren. Hoeveel hebde 

nu in totaal? ‘Goch, mama, ik weet het niet’. Och, mensen, echt tranen. (…) Ik verstond 

dat niet. Ik versta dat eigenlijk nog altijd niet.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

“Ja, en ik weet ook niet meer, ik heb zelf nog les gegeven en bijles en ik deed dat 

graag, met jongens zien vooruit gaan. En als ze iets niet verstaan, dat is leuk. Maar nu 

van haar zie ik het dikwijls niet meer zitten. (…) Maar met haar is dat soms allez, heb ik 

er geen zin in om te helpen.” (mama Pauline, 10 jaar) 

 

Daarnaast blijkt, aldus vijf mama’s, nogal vaak één ouder beter om te kunnen met het 

helpen van het kind. 
 

“Euh… nu moet ik zeggen, mijne man (…) jonges toch, dan zou kik echt me momenten, 

een geluk da’k ier als bliksemafleider tussen de twee zat… Die hebben echt me 

momenten, die zouden elkaar in de haren gevlogen hebben. Hij begreep ook ni da ze 

da ni begreep.” (mama Yutta, 16 jaar)  

 

“(…) papa heeft dan ne keer overgenomen de zondag en dan ging da wa beter, hij kan 

al wa meer zijn kalmte bewaren…” (mama Clara, 10 jaar) 

 

“kzijn ik dan geen die daarin geduld heeft. Mijn vent kan daar zo 1 of 2 uur bij hem zitten 

en dat uitleggen, maar ik maak mij daar nerveus in. Ik zei dan ook van ‘alé, versta je dat 

nu niet, ‘k heb het al 3 keer uitgelegd, versta je dat nu nog niet?’” (mama Kjell, 8 jaar) 

 

“Ma ge kunt ter gelijk gij (papa) beter mee overweg hé.” (mama Britt, 8 jaar) 

 

“Ik kan beter met haar omgaan dan mijn man.” (mama Lisa, 15 jaar) 
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Bovendien zijn ook heel wat ouders onzeker of ze het wel goed doen. Zeven ouders 

vertellen tijdens het interview dat ze door deze onzekerheid af en toe hulp vragen aan 

de juf of extra uitleg vragen hoe ze het het best aanpakken. Deze ouders geven hierbij 

aan dat ze het proberen te doen op een aanvoelen. 
 

“Ik probeer ik dat haar uit te leggen maar of dat dat goed is, dat weet ik ook niet he…“ 

(mama Celine P., 8 jaar) 

 

“In het begin had ik dat wel een beetje… als in dan in de omgeving kwam van deze 

kinderen hier dan had ik zo wel ne keer… doe’k wel goed? Heb ik wel de goeie stap 

gedaan? Maar uiteindelijk is dat gevorderd.” (mama Freya, 11 jaar) 

 

“(…) da hebben we met juf ook besproken. Doen we het goed op de manier da wij het 

uitleggen? Want gij doet da op een ander manier. Das anders hé en we hebben nu al 

verschillende manieren geprobeerd.” (ouders Britt, 8 jaar) 

 

Twee mama’s merken op dat ze externe hulp inroepen wanneer ze voelen dat het 

echt niet lukt of wanneer ze het alleen niet meer aankunnen. 
 

“En toen voelde ik echt van ja (…) ik kon er zelf nimeer helpen en ik, ik werd er gewoon 

stapelgek van.(…) Dan heb ik zelf hulp ingeroepen bij het CLB en dan heb ik gezegd “ik 

zie da zo ni verder”. Alé ja, want ge wilt als moeder, wilde u kind toch helpen en als ge 

voelt da da ni, dat da ni lukt, ja eu…” (mama Caro, leeftijd niet gekend) 

 

“(…) gelijk dit weekend moeten ze meetkunde leren en ik zag daar gelijk geen doen aan 

en dat ik bij mij dacht, maar alé, hoe moet ik dat aan jou uitleggen, hoe moet ik dat leren 

aan jou. Ik heb die boek meegegeven en gezegd ‘kunnen jullie eens kijken’ (…).” 

(mama Margot, 8 jaar) 

 

Een vader geeft het jammergenoeg op. 
 

“In wiskunde ook niet genoeg te werken, maar wat ze ook zou doen, daar zou het 

volgens mij, dat heb ik opgegeven.” (papa Lisa, 15 jaar) 

4.4.6 Invloed op het gezinsleven 

Naast het feit dat het hebben van dyscalculie een grote belasting is voor het kind zelf, 

is dit ook een extra opdracht voor de ouders. Twee ouders duiden op het feit dat dit 

een enorme invloed heeft op het gezinsleven. 
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“In het tweede jaar is ze gewoon naar school gegaan en twee keer in de week, 

anderhalf uur naar het revalidatiecentrum. Ik kan u verzekeren, dat heeft een enorme 

deuk op het gezin ook, en zeker op het kind ook hé…” (mama Pia, 10 jaar) 

 

“(…) als hij in het gewoon onderwijs zat liepen wij hier ook op de toppen van onze 

tenen.” (ouders Jos, 10 jaar)  

 

Zoals aangegeven steken ouders heel veel tijd en energie in hun kind met 

moeilijkheden. Drie ouders merken hierbij op dat ze zich hierdoor soms schuldig voelen 

ten opzichte van hun andere kinderen. Ze zien hun kinderen even graag, maar toch 

blijkt het anders te zijn, aldus de ouders. 
 

“En ja, ’t is ook een beetje mijn zorgenkindje geweest he vroeger met al mijn miserie dat 

ik heb gehad… dat blijft daar ook een beetje inzitten. (…) ik zie hen alletwee even graag 

wi, maarja dat is anders he ja, je zorgenkindje…” (mama Kjell, 8 jaar) 

 

“Wel, ik ben gestresseerd soms, want ja, ik bedoel, ik heb er ook twee, ik kijk naar mijne 

zoon niet, da kind moet gewoon zijne plan trekken, ik help die nooit me zijn 

huiswerk.(…) Ik kijk daar nooit naar, gelukkig het gaat vanzelf…” (mama Clara, 10 jaar) 

 

“Soms denk ik dat wel. Ja… toch wel, ‘k denk dat dat toch wel…. Ja ze vraagt al meer 

aandacht. En gelijk bij mijn oudste zoon was het van ‘maak je huiswerk’ en in vijf 

minuten was het klaar en moest je er niet naar kijken. Jah, van haar is dat toch gans 

anders. (…) Maarja… het heeft wel een invloed.” (mama Ayla, 9 jaar) 

 

Dit alles neemt ook heel veel vrije tijd weg van de ouders. Ze moeten, naast hun job 

en hun ‘normale’ dagtaken ook nog heel vaak hun kind helpen, ze moeten heen en 

weer rijden naar de bijles, … Vijf ouders beklemtonen in het interview dat ze een 

overdruk leven hebben en dat er dan ook niet veel tijd meer overschiet voor 

ontspanning. 
 

“Euh.. zij gaat twee keer in de week...euh...naar logo-en ergotherapie dusja da is na het 

school moet je dus wel altijd over ent weer rijden.” (mama Louisa, 9 jaar) 

 

“Ja, want we doen zaterdag, zondag en maandag wiskunde. Soms 3-4 uur per dag. (…) 

Het is allemaal niet gemakkelijk hoor. Want je wil dat zij dat dan goed doen. Soms over 

reageer je.” (mama Silke vG., 11 jaar) 
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“Dat was echt zo van, goh, je ging hem een keer wegdoen om een keer op je gemak te 

zijn.” (ouders Jos, 10 jaar) 

 

“Veel vrije tijd heb ik niet. Alles gaat voor ’t gezin.” (mama Glenn, 12 jaar) 

 

“(…) allé ik ben dan al opgedraaid soms en van de ene activiteit, en dan moet mijne 

zoon voetballen en moet die naar de voetbal en dan moe’k thuiskomen en dan terug me 

haar bezig en dan een uur later moe’k die terug gaan halen naar de training, allé ja da’s 

zo constant euh…, rust, rust kenne we nie echt, vakanties merkt ge echt wel dat dat ne 

keer euh… (…).” (mama Clara, 10 jaar) 

 

Dit alles blijkt ook op de partnerrelatie een invloed te hebben. Zo merkt een mama op 

dat ze als koppel af en toe woorden hebben rond het kind: de ene ouder wil het anders 

aanpakken dan de andere, de ene vindt dat de andere te streng is, …  
 

“Ewel (mijn man) moet soms zeggen dat ik niet kwaad mag zijn op hem. Of dat ik het 

moet laten zijn… “ (mama Kjell, 8 jaar) 

 

Ook financieel heeft het hebben van een kind met dyscalculie gevolgen. Zo geeft een 

mama aan dat logopedie voor haar kind niet meer mogelijk was, gezien er geen 

terugbetaling meer was. Dit maakte het financieel onmogelijk. 
 

“De beurten zijn op en anders ist uit mijnen eigen zak. dak het moet betalen. (…) Ik ben 

een alleenstaande moeder en (…) da kost verschrikkelijk veel geld als ge met een kind 

met studieproblemen (…) wij hebben toevallig een onconventionele (…) logopedie (…) 

Ge moet meer betalen, ge krijgt minder terugbetaalt. (…) ge moet heel veel u, u 

voelsprieten zetten voor waar kan ik wat.” (mama Yannick, leeftijd niet gekend) 

4.4.7 Zorgen en toekomstdromen 

De dyscalculie van het kind brengt voor de ouders ook extra zorgen met zich mee. 

Enerzijds maken ouders zich druk over het heden: ze hopen dat hun kind gelukkig is, 

dat het kind niet gepest wordt, … Dit wordt door twee mama’s geïllustreerd.  
 

“Dus volgend jaar (…) ze moet allesinds blijven zitten (…) maar we hebben daar ook 

wat schrik voor... zo vo da pesten allé ja da kan ook zijn dat da nie zo is hé. Das toch 

wel iets waar je mee inzit...allé, ik toch allesinds.” (mama Britt, 8 jaar) 

 

“Het is eigenlijk wel een blij kind. Ja. Ik vind dat wel, ik hoop dat.” (mama Pia, 10 jaar) 



 

114 

 

Om te voorkomen dat kinderen ongelukkig zijn of ervaren dat ze iets niet kunnen, gaan 

ouders (on)bewust vermijden dat hun kind faalt. Dit werd reeds eerder aangehaald. 

 

Bovendien merken een achttal ouders op dat ze hun verwachtingen voor het kind niet 

zo hoog leggen. Ze zullen al blij zijn als het kind gelukkig is of een diploma behaalt. Dat 

is meer dan genoeg voor deze ouders. 
 

“(…) voor mij moet zij geen primus worden.” (mama Louisa, 9 jaar)  

 

“We zijn wij rap content! (lacht)” (mama Silke, 12 jaar) 

 

“Weet u, zelf leg je dan ook die lat niet zo hoog é. Als iemand vlot is in wiskunde, dan 

probeer je dat tempo op te drijven, maar ik vind bij haar ’t belangrijkste dat ze het 

verstaat.” (mama Tine, 9 jaar) 

 

Anderzijds hebben ze ook bekommernissen voor de toekomst. Kortbij maken drie 

ouders zich onder andere zorgen over nieuwe leerstof die er nog aankomt.  
 

“’k heb schrik een beetje, da ze, ze beginnen in ’t vierde met na de komma dat dat voor 

haar helemaal ga tilt slaan hé, denk ik, ma ja da zien we wel als ’t zover is (lacht), nu 

stap voor stap.” (mama Clara, 10 jaar) 

 

“(…) hij heeft nog geen andere talen, das pas van volgend jaar, daar heb ik pas schrik 

voor.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar)  

 

“En procenten en kommagetallen hebben ze ook nog niet gehad? God bespaar ons 

daarvan.” (ouders Britt, 8 jaar) 

 

Een moeder geeft aan dat ze hoopt dat het in het secundair onderwijs zal verbeteren. 
 

“We leven wel een beetje op hoop omdat je daar algebra meer in hebt en dat is 

abstracter (…) dat da eigenlijk wel zou kunnen gaan.” (mama Pieter-Jan, 9 jaar) 

 

Vijf ouders uiten ook hun hoop en dromen voor verder in de toekomst. Zo hopen ze 

dat hun kind niet bedrogen zal worden, dat het gelukkig zal zijn, dat het later een job 

zal vinden die het graag doet, …. Ze hopen dat hun kind er zal geraken en zijn plan zal 

kunnen trekken.  
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“De toekomst… (…) ik vind het belangrijk dat ze haar plan kan trekken, dat ze er haar 

bij manier van spreken niet laat opleggen in’t leven. Als ze moeten betalen, dat ze 

kunnen betalen. Dat ze kunnen hun weg maken in’t leven. Tis niet omdat ze het nu nog 

niet meehebben, dat (…) ze het in de toekomst niet zullen kunnen.” (mama Pia, 10 jaar) 

 

“(…) daar ben ik dan bang voor, als zij 18 gaat zijn, hoe zal zij dat dan moeten doen in 

het latere leven. In de auto ook bv. hoeveel rijd je. (…) ik weet het niet, gaat het vooruit? 

Gaat ze binnen 10 jaar kunnen zelfstandig leven? Ik weet het niet. Ik denk wel vaak zo 

ver. Je bent daar constant mee bezig.” (mama Pauline, 10 jaar)  

 

“Ik hoop echt dat ze iets kan gaan doen waar ze zich goed bij voelt. En waar het 

wiskunde niet teveel een rol speelt.” (mama Silke vG., 11 jaar) 

 

“Oh, gelukkig worden. Meer moet da ni zijn… (…) Ghot ja… gelukkig! Jonges toch, da 

moet eigenlijk niks meer zijn…” (mama Yutta, 16 jaar) 

 

Één ouder is zeer negatief tegenover de toekomst. Hij ziet geen vooruitgang en 

meent dan ook dat er niet veel verbetering meer mogelijk is.  
 

“(…) der is niets dat nog klaar ligt om in die dingen te dromen. (…) Ik kan dat niets 

helpen. Want al hetgene wat ik zie, vergt dus die basis die ze niet heeft. Niets hé.” 

(papa Lisa, 15 jaar) 

 

Een mama merkt op dat ze nu liever nog niet aan de toekomst denkt: ze houdt liever 

haar focus op het heden. Het zijn, zoals zij het benoemt, ‘zorgen voor later’. 
 

“Hij zegt zelf altijd da hij iets wil doen me dieren, omdat hij zo geïnteresseerd is in alles 

van de natuur en de dieren, maar ja, da zal beroepsniveau worden en da is allemaal 

technisch niveau he… da ga een beetje problemen geven, maar ja, da zijn eigenlijk 

zorgen voor binnen een paar jaar.” (mama Aaron, 10 jaar) 

 

Tot slot benadrukt een mama dat ze heel veel heeft gehad aan een informatieavond. 

Daar spraken jongvolwassenen met dyscalculie over wat ze uiteindelijk geworden zijn. 

Dit was voor haar zeer hoopgevend en dat heeft haar dan ook goed gedaan. 
 

“Ze hebben vbden naar voorgebracht van kinderen die hier naar school geweest zijn en 

die evengoe verpleegster geworde zijn (…) dat trof mij wel. Dat gaf hoop en een zeer 

goed gevoel. En dat geeft een goe gevoel aan uw kind ook.” (mama Freya, 11 jaar) 
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5 DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

5.1 Discussie 

Dyscalculie is een veelvoorkomende stoornis, maar werd tot op heden weinig 

bestudeerd in het academisch veld. Het is een onderbestudeerde problematiek, in 

vergelijking met bijvoorbeeld dyslexie (Ginsburg, 1997). Dit brengt met zich mee, dat er 

nog veel minder over bekend is. Dit komt ook in dit onderzoek naar voor. Zo geven 

twee mama’s aan dat heel wat mensen nog (te) weinig weten over dyscalculie (p. 59). 

Ook bij leerkrachten blijkt deze rekenstoornis nog ondergekend. Hieruit blijkt dat zowel 

de bestaande literatuur als deze bevindingen aangeven dat er nog te weinig geweten is 

rond deze problematiek. Het was en is dan ook de bedoeling van dit onderzoek om hier 

een wat verandering in te brengen.  

 

Door kwalitatief onderzoek te voeren is geprobeerd om de stem van het kind en hun 

ouders weer te geven. Alereerst is op zoek gegaan naar wat kinderen met dyscalculie 

en hun ouders aangeven als hun sterktes en zwaktes (onderzoeksvraag 1). Daarnaast 

is geprobeerd om na te gaan wat werkt en niet werkt in de aanpak, volgens deze 

kinderen en hun ouders (onderzoeksvraag 2). Ten derde zijn de kinderen bevraagd 

naar de invloed dat het hebben en/of het label dyscalculie heeft op het kind en zijn 

sociale relaties (onderzoeksvraag 3). Tenslotte is ook nagegaan wat de invloed van dit 

alles is op de ouders en het gezin (onderzoeksvraag 4). In deze discussie wordt de link 

gelegd tussen de literatuur en de onderzoeksresultaten.  

 

Een belangrijke voorbeschouwing hierbij is het feit dat de ‘aantallen’, die aangegeven 

worden, relatief zijn. Hiermee wordt bedoeld dat dit minimale aantallen zijn. Dit zijn 

namelijk opmerkingen die ouders of kinderen specifiek aanhalen. Het is echter mogelijk 

dat heel wat onder hen nog zaken vergeten te vertellen zijn of (on)bewust achterwege 

lieten. Vermoedelijk zouden deze aantallen nog hoger zijn als naar de geïnterviewden 

teruggegaan zou worden. Bovendien is het mogelijk dat een aantal kinderen of ouders 

wenselijke antwoorden hebben gegeven. Ook Maso (1996) geeft aan dat 

geinterviewden niet steeds zeggen wat ze in werkelijkheid doen of denken. 
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5.1.1 Sterktes en zwaktes die kinderen met dyscalculie en hun 
ouders aangeven 

Kinderen met dyscalculie zijn niet gelijk te stellen met hun moeilijkheden. Ouders 

merken dit heel duidelijk op. Tijdens het onderzoek merken twee ouders op dat ze het 

belangrijk vinden dat er ook aandacht geschonken wordt aan de kwaliteiten van hun 

kinderen (p. 59). Een kwaliteit die door twaalf ouders aangehaald wordt, is het feit dat 

hun kind een enorme doorzetter is (p. 52). Hoewel het moeilijk is en het kind veel tijd en 

energie moet investeren in zijn/haar problemen, blijken ze toch steeds door te bijten en 

toch datgene te doen wat van hen verwacht wordt. Een drietal onder hen doen zelfs 

meer dan wat gevraagd wordt, om toch maar geen uitzondering te moeten zijn (p. 86). 

Daarnaast beklemtonen ook drie ouders het belang dat hun kind een goede 

werkhouding heeft (p. 52). Dit blijkt zeer compenserend te zijn.  

 

Naast deze kwaliteiten ervaren deze kinderen ook moeilijkheden.  

Zo wordt vooreerst algemeen aangenomen dat kinderen met dyscalculie moeilijkheden 

hebben met het leren en onthouden van rekenkundige feiten (Geary, 1993; Ginsburg, 

1997; Jordan & Montani, 1997) en met het uitvoeren van rekenkundige procedures. Uit 

het onderzoek komt naar voor dat 27 van de 30 kinderen problemen hebben met 

hoofdrekenen (p. 23). Veertien blijken daarnaast ook problemen te ondervinden bij het 

leren en onthouden van rekenkundige feiten (p. 36). Daarnaast zijn kinderen met 

dyscalculie meer afhankelijk van immature strategieën, zoals op de vingers tellen 

(Butterworth, 2005). Dit wordt in het onderzoek door acht ouders en zes kinderen 

geïllustreerd (p. 28). Russel en Ginsburg (1984) merken hierbij op dat het merendeel 

van de kinderen met dyscalculie zowel problemen hebben met kennis van feiten als 

met kennis van procedures. Temple (1991) daarentegen, geeft aan dat dit niet 

noodzakelijk zo is. Gezien er in dit interview veel minder kinderen aangehaald worden 

met moeilijkheden met het onthouden van rekenkundige feiten, in vergelijking met de 

kinderen die moeite hebben met rekenkundige procedures, kunnen we aansluiten bij 

Temple. Daarnaast blijken moeilijkheden met basisrekenen een algemeen kenmerk: 

kinderen met dyscalculie zijn heel zwak op taken die het begrijpen van numerische 

concepten inhouden, vooral het concept van numerositeit (Butterworth, 2005). Dit geeft 

problemen bij de meest eenvoudige opdrachten, zoals tellen of hoeveelheden 

vergelijken. Ook dit wordt door een mama bevestigd: haar dochter moet steeds 

opnieuw beginnen tellen (p. 29). Dit wordt weliswaar maar door één ouder aangegeven. 
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Shalev en Gross-Tsur (2001) voegen hier aan toe dat dyscalculie zich anders 

manifesteert, afhankelijk van de leeftijd. Zo blijken kinderen uit de eerste graad 

voornamelijk problemen te hebben met het ophalen van basisrekenkundige feiten en in 

het uitoefenen van rekenkundige oefeningen: ze hebben immature telvaardigheden. In 

dit onderzoek zijn alle kinderen minimum acht jaar. Er werd dus weinig tot niets verteld 

over de eerste graad. Bij oudere kinderen (9-10 jarigen) gaan de moeilijkheden wat 

verder, aldus Shalev en Gross-Tsur (2001). Op deze leeftijd leren kinderen namelijk 

verderbouwen op de initiële telvaardigheden. Het gevolg hiervan is dat deze kinderen 

onefficiënte strategieën gaan hanteren. Ze maken fouten doordat hun procedurele 

kennis onvoldoende is om moeilijkere oefeningen te maken. Dit wordt doorheen het 

hele onderzoek door de ouders aangegeven. Heel vaak wordt opgemerkt: ‘de basis is 

niet zo goed’ (p. 41). Zo blijken ze foute tekens of getallen te gebruiken of maken ze 

oefeningen in de verkeerde volgorde of op een foute manier. Daarnaast blijken ze ook 

onoplettend te zijn voor rekenkundige tekens (voorbeeld ‘plus’ en ‘min’). Dit laatste 

wordt door drie ouders en drie kinderen aangegeven (p. 24). 

 

Kinderen met dyscalculie vallen meestal niet uit op alle vlakken van het rekenen. 

Vanuit die gedachte maakte Geary (2004) een onderscheid tussen drie subtypes: het 

procedureel subtype, stoornissen in het semantische geheugen en het visuospatiële 

subtype. Het bestaan van deze verschillende types heeft als gevolg dat kinderen met 

dyscalculie op bepaalde strategieën wél zullen uitvallen en op andere niet (Imbo, 

2009). Enkele onderzoekers, zoals Cornoldi en Lucangeli (2004) en Von Aster (2000), 

voegen hier nog een vierde type aan toe: getallenkennisdyscalculie. Zij noemen dit 

respectievelijk ‘moeilijkheden met getallenkennis’ en ‘arabische of pervasieve 

dyscalculie’. Over de eerste twee vormen heerst een relatieve consensus. De 

visuospatiële en vooral de getallenkennisdyscalculie worden echter nog door veel 

onderzoekers in twijfel getrokken.  
 

Het eerste subtype is de procedurele dyscalculie. Dit subtype werd voor het eerst 

aangehaald en beschreven door Hécaen, Angelergues en Houillier in 1961, aldus 

Stock et al. (2007). Zij  noemden het dan ‘Anaritmetria’. Hécaen et al. (1961) geven 

aan dat dit subtype inhoudt, dat de persoon moeite heeft met het uitvoeren van 

rekenprocedures. Hierbij zijn het lezen van getallen en de visuospatiële vaardigheden 

wel goed. Ook Cornoldi en Lucangeli (2004) zien dit als het hoofddeficit bij procedurele 
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dyscalculie. Bij dit subtype stellen er zich problemen met het kortetermijngeheugen of 

werkgeheugen (Landerl, Bevan & Butterworth, 2004). Geary (2004) merkt hierbij op dat 

kinderen met dit sybtype het moeilijk hebben met het bijhouden van tussenstappen bij 

complexe rekenopdrachten. Daarnaast gaan ze vaak veel trager werken en gebruiken 

ze geregeld immature rekenstrategieën: manieren die normaal door jongere kinderen 

gebruikt worden. Deze drie kenmerken worden door de ouders in dit onderzoek heel 

vaak opgemerkt. Zo goed als alle kinderen (27 van de 30) en hun ouders geven aan 

moeite te hebben met hoofdrekenen (p. 23). Zes kinderen blijken vooral te haperen bij 

lange oefeningen: ze maken fouten in tussenbewerkingen en hebben ook vaak nood 

aan het noteren van deze tussenstappen (p. 26). DeStefano en LeFevre (2004) 

toonden in hun onderzoek aan dat hoofdrekenen een beroep doet op dit 

werkgeheugen. Imbo (2009) verklaart dit moeilijk verlopen van hoofdrekenen door het 

feit dat het werkgeheugen van deze kinderen te sterk belast wordt. Rekenstrategieën 

met veel tussenstappen leggen namelijk een grotere belasting op het werkgeheugen 

dan rekenstrategieën met weinig tussenstappen. Vijftien kinderen merken bovendien 

op dat ze meer tijd nodig hebben (p. 27). Het lukt bij de meeste kinderen wel om de 

oefening op te lossen, maar het gaat niet zo vlot als bij hun leeftijdsgenoten zonder 

dyscalculie en bovendien sluipen er vaker fouten in. Bovendien blijkt ook de kwantiteit 

de moeilijkheid mee te bepalen, aldus twee mama’s (p. 50). Wanneer er teveel 

oefeningen zijn, geven heel wat kinderen aan dat ze hier geen beginnen aan zien, dit 

omdat ze veel meer tijd nodig hebben. Deze kinderen geven ook aan moeite te hebben 

met het uit het hoofd rekenen. Ze zijn meer gebaat wanneer ze hun oefeningen op 

papier krijgen of mogen zetten (p. 72). Ze kunnen het, zoals ze het zelf aangeven, ‘niet 

voor zich zien’. Badian (1983) verwijst hier naar: hij merkt op dat kinderen met dit 

subtype problemen ervaren met het visuele verbeeldingsvermogen. Vervolgens geven 

zes kinderen aan geregeld nog op hun vingers te tellen (p. 28). Acht ouders merken dit 

eveneens op. Bovendien geeft één mama aan dat haar kind steeds opnieuw moet 

beginnen tellen. Het lukt niet om vanaf een bepaald getal verder te tellen (p. 29). 

Met dit hoofdrekenen hangen ook de problemen samen die heel wat van de kinderen 

uit dit onderzoek ervaren wanneer ze moeten betalen (p. 34). Bij 28 van de 30 kinderen 

blijkt dit niet zo vanzelfsprekend te zijn. Het betalen op zich blijkt bij meer dan de helft 

van de kinderen goed te gaan. Het teruggeven van geld is een ander paar mouwen. Bij 

achttien kinderen is dit een drama. Het uit het hoofd rekenen van hoeveel je moet 

terugkrijgen of –geven is voor deze kinderen een echte opgave. Ze zijn dan ook vaak 
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afhankelijk van de winkeljuf of van de goedheid van anderen. Bij tien kinderen en hun 

ouders wordt opgemerkt dat dit onzekerheid met zich meebrengt. 

 

Een tweede subtype dat Geary (2004) naar voor schuift is de semantische 
geheugendyscalculie. Hij noemt dit ‘stoornissen in het semantische geheugen’. Bij dit 

subtype zijn rekenfeiten niet geautomatiseerd. Dit heeft als gevolg dat makkelijke 

bewerkingen steeds opnieuw uitgevoerd moeten worden. Deze kinderen hebben dan 

ook meer tijd nodig om dezelfde soort oefeningen te maken (Stock et al., 2007). 

Kinderen met dit subtype hebben moeilijkheden met het langetermijngeheugen. Het 

lukt hen soms wel om rekenfeiten op te roepen, maar nogal vaak is het antwoord dan 

toch fout (Stock et al., 2007). Geary (2004) merkt hierover op dat deze foute 

antwoorden vaak te maken hebben met getallen in de opgaven. Ook dit subtype wordt 

door heel wat van de kinderen en hun ouders geïllustreerd. Eerst en vooral merken 

veertien ouders op dat hun kind moeite heeft met het onthouden van leerstof (p. 36). Bij 

acht kinderen wordt verder opgemerkt dat ook reeds geleerde materie snel vergeten 

wordt. Dit vereist dan ook dat dit telkens opnieuw opgefrist wordt (p. 73). Zoals heel wat 

ouders het benoemen: ‘het blijft niet hangen’. Heel wat ouders geven dan ook de 

omschrijving ‘de ene dag weet/kan hij/zij het, de andere dag niet meer’ (p. 41). Dit uit 

zich bij zeventien kinderen vooral in moeilijkheden met het onthouden van tafels, het 

memoriseren van formules, … (p. 37). Bovendien merken vijftien ouders op dat, als ze 

wat meer tijd krijgen, dat het hen dan toch meestal lukt om het gememoriseerde terug 

boven te halen (p. 38). Tafelkampioen en rekenen tegen de tijd is volgens tien kinderen 

dan ook een hel. Ook hun ouders bevestigen dit (p. 40). Daarnaast geven een aantal 

ouders aan dat het kind soms gaat raden of dat het toeval is wanneer het kind iets juist 

heeft (p. 41). Acht kinderen uit dit onderzoek zijn echter heel goed in de tafels. Ze 

hebben er enorm voor gezwoegd om ze vanbuiten te leren, maar nu ze ze kennen, zijn 

ze er een krak in (p. 38).  

 

Ten derde is er de visuospatiële dyscalculie. Door Geary (2004) wordt dit het 

visuospatiële subtype genoemd. Volgens hem interpreteren kinderen met dit subtype 

vaak ruimtelijke informatie verkeerd. Zeven ouders uit dit onderzoek halen heel vaak 

het woord ‘inzicht’ aan (p. 42). Dit inzicht blijkt bij heel wat kinderen vooral te ontbreken 

voor vraagstukken. Elf kinderen en hun ouders geven aan hier moeilijkheden mee te 

hebben. Bij tien onder hen wordt opgemerkt dat vooral het analyseren van de 
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vraagstukken moeilijk is (p. 43). Vier kinderen hebben hoofdzakelijk problemen met het 

achterwege laten van irrelevante informatie (p. 44).  

Shalev (2004) kenmerkt dit subtype ook door moeilijkheden met het situeren van 

getallen op een getallenas en het door elkaar halen van cijfers in grote getallen. Bij 

zeven kinderen in het onderzoek wordt dit aangehaald (p. 30).  

 

Daarnaast wijst hij ook op moeilijkheden met meetkunde. Kinderen met dit type 

zouden, aldus hem, ook moeilijkheden hebben in het begrip van meetkunde. Dit 

onderzoek kan dit echter niet bevestigen (p. 50). Zo goed als geen ouders en kinderen 

praten duidelijk over hoe meetkunde lukt. De drie ouders die dit toch doen, menen dat 

hun kind hierin goed is. Metend rekenen daarentegen, blijkt wel moeilijk te zijn: 

hoeveelheden inschatten, omrekenen tussen verschillende maten: het is voor acht 

kinderen een uitdaging (p. 31). Dit niet goed kunnen inschatten leidt soms tot bizarre 

situaties, zoals reeds beschreven bij de resultaten (p. 32). 

 

Vervolgens blijkt uit dit onderzoek, dat een zestal kinderen heel sterk zijn in het zich 

oriënteren in de ruimte. Deze kinderen hebben een goed ontwikkeld ruimtelijk inzicht 

(p. 44). Toch zijn er ook heel wat kinderen die hier echt problemen mee hebben (p. 45). 

Ook het verschil tussen links en rechts blijkt moeilijk te zijn, aldus vier ouders. Deze 

moeilijkheden brengen ook problemen met zich mee in andere vakken. Zo geven 

bijvoorbeeld zeven kinderen aan moeilijkheden te ervaren bij aardrijkskunde (p. 46). 

 

Vzw Die’s-Lekti-kus (2004) brengt ook kloklezen in verband met dit subtype. Dit komt 

heel sterk naar voor in dit onderzoek. Zo goed als alle kinderen (24 van de 30) en hun 

ouders geven aan hiermee moeilijkheden te hebben (p. 46). Slechts een zestal 

kinderen vertellen goed te zijn in de klok. Uit dit onderzoek is echter niet duidelijk wat 

nu het moeilijkste is: de ene kunnen namelijk beter de analoge klok, anderen begrijpen 

beter de digitale klok. Wat betreft de eerstgenoemde lukken vooral de volle uren, kwart 

over, kwart na en half. De tijdstippen daartussen worden als moeilijk aangegeven. Er 

zijn tien kinderen waarbij deze analoge klok blijkt te lukken, maar waarbij de digitale 

klok een echt drama is. Daar tegenover zijn er zes kinderen die aangeven dat ze de 

digitale klok net veel eenvoudiger vinden. Daarnaast is er nog een derde groep 

kinderen: deze drie kinderen krijgen noch vat op de analoge, nog op de digitale klok. 

Naast dit louter aflezen van de klok wordt ook bij dertien kinderen aangegeven dat ze 

moeite hebben met tijdsbesef. Ook tijdsbegrippen en tijdgerelateerde thema’s zijn 
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moeilijk (vb: seizoenen, dagen van de week, …), aldus een mama. Moeilijkheden met 

tijd en ruimte worden ook door Smith (2002) aangehaald. Volgens haar zijn veel 

kinderen met leerstoornissen zeer ongeorganiseerd: ze zijn vaak niet in staat om hun 

kamer ordelijk te houden, een taak oplossen binnen een gegeven tijd is moeilijk en ze 

verliezen zich geregeld in tijd en ruimte. Daarnaast geeft ze aan dat dit aantoont 

waarom deze kinderen moeite hebben met het onthouden van de dagen van de week, 

de seizoenen, het alfabet, … 

 

Een vierde, eerder omstreden subtype, is de getallenkennisdyscalculie. Dit subtype 

is minder aanvaard dan de andere drie en werd dan ook minder beschreven (Stock et 

al., 2007). Het wordt gekenmerkt door een tekort aan inzicht in de getalstructuur. Zo 

vormt de positie van eenheden, tientallen en hondertallen een moeilijkheid. Deze 

problemen uiten zich vooral bij het lezen en schrijven van getallen, bij getalproductie en 

getallenkennis (Stock et al., 2007) Ook Cornoldi en Lucangeli (2004) spreken over dit 

subtype. In dit onderzoek geven zes kinderen aan moeilijkheden te ervaren met 

getallenkennis (p. 29). Een drietal kinderen merken op moeite te hebben met 

getaldictee en met het lezen van getallen. Ze benadrukken daarom ook het belang van 

het krijgen van hun oefeningen op papier (p. 30). Op deze manier maken ze namelijk 

minder fouten. Gezien niet alle kinderen spreken over moeilijkheden met deze 

getallenkennis, kunnen we er vanuit gaan dat er wel degelijk sprake kan zijn van een 

vierde subtype.  

 

Daarnaast geeft ook Von Aster (2000) kenmerken aan die dit subtype ondersteunen. 

Deze sluiten echter zeer nauw aan bij het derde subtype, het visuospatiale subtype. Hij 

maakt daarom geen onderscheid tussen deze twee. Vzw Die’s-Lekti-Kus (2004) geeft 

ook moeite met het lezen en schrijven van getallen en operatoren en symbolen als >,<, 

+, -, … aan als zeer verwarrend voor deze kinderen. Uit dit onderzoek blijkt vooral het 

onderscheid tussen eenheden, tientallen en honderdtallen moeilijk te zijn. Vijf ouders 

en twee kinderen illustreren dit (p. 29). Daarnaast merken ook een aantal ouders op, 

dat ze hun kind er steeds moeten op wijzen wanneer het ‘min’ is (p. 24). Vooral 

wanneer ze net een rijtje opteloefeningen gemaakt hebben komt dit voor. Dit leidt bij 

drie ouders tot vragen naar verstrooidheid en nonchalance. Dit wordt echter ook door 

een drietal kinderen geïllustreerd tijdens het interview zelf. Dit alles komt echter veel 

minder ter sprake bij de ouders en kinderen dan dat de kenmerken van het procedurele 

en semantische subtype aangehaald worden.  
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Bij dit alles is het interessant om na te gaan of er ook ‘gifted children’ zijn tussen de 

ondervraagde kinderen. Brody en Mills (1997) omschrijven deze kinderen als enorm 

intelligent en heel goed scorend op school. De vraag wordt hierbij gesteld of zo’n 

kinderen ook leerstoornissen kunnen hebben. Tijdens een colloquium in 1981, dat 

gehouden werd aan de John Hopkins Universiteit, waren de deelnemers overtuigd: 

‘gifted’ kinderen met een leerstoornis bestaan daadwerkelijk, maar ze worden weinig 

tot niet (h)erkend als dusdanig. Bovendien blijken deze kinderen dan meestal door de 

mazen van het net te vallen: door het talent valt het namelijk niet op dat het kind ook 

een leerstoornis heeft. Bij alle ondervraagde kinderen is het duidelijk dat er een 

leerstoornis is: er werd dan ook een diagnose gesteld of er is een zeer sterk 

vermoeden. Zo goed als alle kinderen hebben nood aan extra ondersteuning en 

begeleiding. Deze kinderen worden dus allemaal beschouwd als ‘kinderen met een 

leerstoornis’. Het feit dat er geen kinderen als ‘gifted’ worden benoemd, sluit dan ook 

aan met wat de deelnemers van het colloquium in 1981 meenden: deze kinderen 

worden veelal niet als dusdanig (h)erkend. Het is bijgevolg mogelijk dat er bij deze 

kinderen weliswaar zijn met bijzondere talenten, maar dat deze nog niet opgemerkt 

zijn. Enkele ouders spreken er wel van dat hun kind echt heel goed is in taal, maar 

voor de rest benadrukken ouders niet expliciet bijzondere talenten. 

 

Tot slot is het belangrijk om op te merken dat er geen kinderen zijn die enkel 

kenmerken hebben van één subtype. Alle kinderen hebben problemen op één of 

meerdere domeinen. Dit komt overeen met wat Rotzer et al. (2008) opmerkten: er zijn 

heel veel mengvormen. 

 

Onderstaand zijn de verschillende sterktes en moeilijkheden, die de kinderen en hun 

ouders aangeven, schematisch weergegeven. Deze is in Appendix (7.7; Figuur 1) in 

een grotere versie terug te vinden. 
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Figuur 1: Sterktes en zwaktes die kinderen met dyscalculie en hun ouders aangeven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Zinvolle/zinloze hulpverlening 

Dyscalculie is een stoornis die blijvend is. Deze rekenstoornis is er voor het leven: het 

is een ‘life-long disability’ (Silver, 1989). Het is dan ook niet de bedoeling om, nadat 

een diagnose van dyscalculie is gesteld, bij de pakken te blijven zitten. Deze diagnose 

vormt namelijk de voorbode om handelingsgerichte adviezen en sticordi-maatregelen 

eruit af te leiden. Het acroniem ‘sticordi’ werd voor het eerst gebruikt door Henneman 

in 1989 en kreeg in Vlaanderen vooral naam dankzij Van Vught (1994). ‘Sticordi’ is een 

acroniem dat staat voor maatregelen die genomen kunnen worden om kinderen met 

dyscalculie of een andere leerstoornis te STImuleren, te COmpenseren, te 

Remediëren/Relativeren en te Dispenseren/DIfferentïeren. Er is zowel aandacht voor 

de cognitieve dimensie (het kunnen rekenen), de dynamisch affectieve dimensie 

(durven rekenen) als de motivationele dimensie (willen rekenen) (Perkins, 1995). 
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Tijdens de interviews gaven de kinderen en ouders heel veel bruikbare tips voor het 

opstellen van sticordiplannen. Hieronder worden de verschillende facetten besproken. 

 

Eerst en vooral blijkt, dat het belangrijk is om kinderen met dyscalculie te stimuleren. 

Dit is nodig, aldus Van Vugt (1994) om de capaciteiten van deze kinderen te blijven 

benutten. Op deze manier is het de bedoeling dat kinderen positief blijven en dat ze 

niet gedemotiveerd worden of dat hun zelfbeeld nog naar beneden gaat (Tallon & Van 

Den Vreken, 2000). Ook McLean en Hitch (1999) wijzen op het belang van motivatie. 

Een gebrek aan motivatie en interesse kan namelijk, aldus hen, een reden zijn 

waardoor kinderen (nog) slechter gaan presteren op vlak van rekenen. Sierens en 

Vansteenkiste (2009) merken hier echter bij op dat niet alleen de kwantiteit van 

motivatie van belang is, maar dat ook de kwaliteit een heel belangrijke invloed heeft. 

Tijdens dit onderzoek is dit stimuleren een heel belangrijk aspect. Het belang van 

motivatie en interesse wordt namelijk heel sterk naar voor gebracht. Ondanks het feit 

dat 22 kinderen in eerste instantie aangeven dat ze niet graag rekenen op school (p. 

57), merken toch zestien kinderen op dat ze het wel graag doen onder bepaalde 

omstandigheden. Zo wordt door drie kinderen vertelt dat ze geboeid worden wanneer 

hun interesses worden aangesproken (p. 57). Op deze manier blijft de aandacht 

scherper en kunnen ze de nieuwe leerstof beter onthouden. Daarnaast wijzen dertien 

kinderen en hun ouders op het belang van de persoon (p. 58). Hoewel Tielemans 

(2001) duidt op de didactische driehoek, die aantoont dat een onderwijsleersituatie 

betrekking heeft op de leerstof, de leerling en de leraar, geven deze ouders aan dat de 

manier van zijn en doen van een leerkracht meer doorslaggevend is dan de leerstof. 

Vooral de interactie tussen leerling en leerkracht blijkt belangrijk. Ook Hattie (2003) 

wijst op het belang van de leerkracht. Hij geeft, op basis van een review van 50.000 

onderzoeken, aan dat leerkrachten voor de grootste variantie zorgen bij de 

leerlingresultaten. Ze kunnen een krachtig positief effect - meer dan dertig procent van 

de leerlingresultaten zijn aan hen toe te schrijven - op de leerling hebben. Daarnaast 

geven twee ouders ook aan dat de leerkracht een grote invloed heeft op hoe het kind 

naar zichzelf en zijn problemen kijkt (p. 59). Geduld blijkt hierbij belangrijk (p. 59). Maar 

ook een goed gevoel kunnen geven is essentieel, aldus twee mama’s (p. 59). Het is 

belangrijk dat de leerkracht het kind kan aanmoedigen en het kind kan erkennen in zijn 

dyscalculie. Drie kinderen merken dit ook op over de logopedist(e) (p. 60). Ook Smith 

(2002) stipt dit aan als aandachtspunt: het is belangrijk dat leerkrachten kinderen tonen 

dat het kind niet de enige is die moeilijkheden heeft. Bovendien wijst ze op het belang 
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van het kind te motiveren. De leerkracht moet het kind het gevoel geven dat hij/zij er is 

voor het kind. Ze geeft hierbij het voorbeeld van het beloningssysteem om kinderen 

hun eigen vooruitgang te visualiseren. Op deze manier voelen kinderen zich 

zelfzekerder en zien ze dat ze ook iets kunnen. Ook in dit onderzoek vertellen negen 

kinderen enthousiast over wat ze al ‘verdiend’ hebben bij de juf of de logopediste (p. 

63). Belangrijk hierbij is wel op te merken dat het essentieel is, dat kinderen met 

dyscalculie ook van dit beloningssysteem kunnen meegenieten. Een meisje geeft 

namelijk aan dat ze het niet fijn vond dat de beloning voor haar telkens wegviel (p. 64).  

 

Naast de manier van zijn is ook de aanpak van de leerkracht/logopedist(e)/… 

belangrijk. Deze blijkt namelijk ook een grote invloed te hebben op de motivatie van het 

kind. Ouders en kinderen hebben tijdens dit onderzoek een aantal methoden 

aangebracht die voor hen als meest zinvol ervaren worden. Eerst en vooral wijzen 

zeven ouders en kinderen op het belang van een realistische aanpak (p. 60). Hierbij 

leren kinderen op een praktische manier, waarbij ze een duidelijke link zien naar de 

realiteit. Hierbij wordt het voorbeeld gegeven van het gebruik van een kassa in klas. ze 

geven aan dat ze dit leuk en zinvol vinden. Daarnaast blijkt ook het concreet ervaren 

tijdens de rekenlessen belangrijk. Zes ouders geven hier voorbeelden van tijdens dit 

onderzoek (p. 61). Abstracte begrippen en moeilijkheden worden duidelijk door het 

rekenen te beleven en zelf te doen. Dit wordt, aldus deze ouders, nog te weinig gedaan 

in het gewoon onderwijs. Functioneel rekenen blijkt hier dan ook een werkpunt. Bij drie 

kinderen wordt verder nog het nut van een speelse aanpak aangebracht. Op deze 

manier worden de kinderen gemotiveerd en leren ze ondertussen onbewust (p. 62). 

Drie ouders geven dan ook aan dat ze hierop proberen in te spelen door het 

aanschaffen van didactische spelletjes (p. 62). Vier ouders wijzen ook nog op het nut 

van het aanleren van leerstof aan de hand van verhaaltjes (p. 63). 

Deze manieren van aanpak die ouders weergeven als zinvol, zijn belangrijke 

kenmerken van het realistisch rekenen. Hierbij wordt er namelijk uitgegaan van 

concrete verschijnselen in een wereld die de kinderen kennen. Dit is van belang omdat 

de abstracte wereld van het rekenen juist voor deze leerlingen zo weinig betekenis 

heeft (Nelissen, Boswinkel, & de Goeij, 2007). Daarnaast blijkt ook dit ‘ervaren’ een 

centraal kenmerk van het realistische reken-wiskundeonderwijs. Dit meent namelijk dat 

kinderen leren rekenen door zelf actief, productief of constructief aan de slag te gaan 

en door te reflecteren op het eigen wiskundig handelen (Nelissen, 1987).  
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Om de motivatie bij de kinderen hoog te houden geven twee kinderen tot slot nog aan 

dat het zo belangrijk is dat de leerkracht voldoende tussentijds opvolgt en verbetert. 

Deze kinderen vinden het namelijk enorm frustrerend en niet fijn als ze ‘weeral voor 

niets gewerkt hebben’ (p. 71).  

 

Daarnaast is compenseren bij een aantal kinderen ook essentieel. Met compenseren 

wordt bedoeld dat de problemen of tekorten, die specifiek zijn voor de leerstoornis, 

omzeild worden door middel van het aanreiken van hulpmiddelen of door het 

aanbieden van andere vaardigheden (Van Vugt, 1994). Uit dit onderzoek blijkt dat 

dertien kinderen hulpmiddelen mogen gebruiken (p. 65). Ze ervaren dit als een echte 

steun. Zonder hun hulpmiddelen voelen ze zich vaak verloren. Zo geven vier kinderen 

aan dat ze een rekenmachine mogen gebruiken. Dit gebruik varieert van hulp bij de 

start, hulp bij hoofdrekenen tot controlemiddel (p. 65). Daarnaast zijn er negentien 

onder hen die visueel materiaal gebruiken (MAB-materiaal, voorwerpen, …), gezien ze 

gebaat zijn bij het visueel voorstellen van de wiskunde (p. 66). Op deze manier kunnen 

ze de abstractie van de wiskunde beter vatten. Toch blijkt dit niet bij alle kinderen te 

helpen. Zo geeft een mama aan dat haar zoon veel auditiever ingesteld is en dat hij 

niet geholpen wordt door het visueel voorstellen (p. 67). Vervolgens vertellen tien 

kinderen dat ze een splits- of tafelkaart gebruiken in de klas en thuis (p. 67). Twee 

kinderen mogen cijferen (p. 67). Dit biedt hen meer structuur en zo lopen ze minder 

risico om de tussenuitkomsten ‘onderweg’ ergens te verliezen. Vijf kinderen, 

vervolgens, die moeite hebben met het memoriseren van regels, definities, … 

gebruiken een opzoekboekje of samenvatting (p. 68). Ook voor het kloklezen worden 

hulpmiddeltjes gebruikt. Zo geeft een mama aan dat het gebruik van een gsm, bij 

kinderen die goed de digitale klok kunnen, echt zinvol is (p. 68). Voor het aanbrengen 

van tijdsbesef brengt een mama herkenningsmomenten aan en een andere mama 

visualiseert de tijd met een time timer (p. 69).  

 

Ook aanpassingen zijn belangrijk bij deze kinderen, aldus zes ouders. Gezien deze ze 

vaak meer tijd nodig hebben dan andere kinderen, is het zinvol wanneer ze minder 

oefeningen krijgen of anderzijds meer tijd krijgen (p. 74). Ook het mogen uitschrijven 

van oefeningen in tussenstappen is voor heel wat kinderen noodzakelijk en zinvol (p. 

71). Daarnaast is het ook, aldus zes kinderen, ondersteunend wanneer er niet te veel 

op één pagina staat (p. 72). Structuur en overzicht zijn belangrijk voor deze kinderen. 
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Daarnaast blijkt het ook zinvol om trucjes aan te leren. Zeventien kinderen geven hier 

voorbeelden van tijdens het interview (p. 64-65). Van de Craats (2007) wijst er echter op 

dat er niet te veel trucjes mogen zijn. Hij zegt namelijk dat het aanleren van te veel 

trucjes kinderen tot wanhoop brengt, terwijl zij eigenlijk houvast willen. Gewoon veel 

oefenen is volgens hem dé truc.  

Bovendien blijken ook deze hulpmiddeltjes niet heilig te zijn. Een viertal kinderen geven 

namelijk aan dat deze toch nog geen mirakeloplossing zijn en dat ze nog steeds 

moeilijkheden ervaren (p. 69). 

 

Naast stimuleren en compenseren is er ook Remediëren/relativeren. Deze 

maatregelen zijn bedoeld om met hulp, de aspecten van het leren dat onder de 

dyscalculie lijdt, op een hoger niveau te brengen (reteaching). Hier wordt basisleerstof 

nogmaals uitgelegd, gericht op inzicht en op het memoriseren ervan (Desoete, 2002-

2003). Zoals zes kinderen in dit onderzoek aangeven, hebben kinderen met dyscalculie 

geregeld nood aan extra uitleg (p. 73). Ze vinden het zinvol als de leerkracht het nog 

even in andere – makkelijkere - woorden uitlegt. Wanneer deze hulp, evaluatie of extra 

uitleg van vriendjes mag komen, vinden ze dit helemaal super, aldus drie kinderen (p. 

74). Ook Fantuzzo et al. (1989) wezen reeds eerder op de positieve effecten van 

peertutoring. 

Daarnaast blijkt ook herhaling heel essentieel. Een achttal ouders en kinderen geven 

namelijk aan dat ‘het niet blijft hangen’ (p. 73). Twee mama’s vertellen vervolgens ook 

nog over de zinvolheid van ‘preteaching’ (p. 73). Ook Skehan (1996) duidt ‘preteaching’ 

als zinvol aan. Een van de grootste voordelen ervan is, aldus hem, dat het leerlingen 

reeds een eerste kans geeft om nieuwe zaken te leren kennen. Op deze manier wordt 

de ‘process-load’ bij het uitvoeren van de taak verminderd.  

Voor deze extra hulp en herhaling worden heel wat van de ondervraagde kinderen 

apart genomenen. Dit wordt door tien kinderen aangegeven als ondersteunend (p. 55). 

Op deze manier worden ze ook sneller terug bij het rekenen geroepen en kunnen ze 

zich beter concentreren. Daarnaast is dit ook, aldus twee mama’s, positief, gezien hier 

op het eigen niveau en tempo van het kind wordt gewerkt. Een ouder beklemtoont het 

nut hier nog even van door op te merken dat kinderen zich goed voelen wanneer ze 

ook even bij de leerkracht mogen blijven en wanneer ook de ‘slimme’ leerlingen even 

apart gaan (p. 56). Ook Chall (2000) maakt ons er op attent dat het werken met 

niveaugroepen nadeling kan zijn voor zwakke leerlingen en dat dit kan resulteren in 

verschillende statussen binnen de klas. Gelderblom (2007) ondersteunt dit en meent 
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dat er, omwille van niveaugroepen, een grotere kloof ontstaat tussen sterke en zwakke 

kinderen.  

 

Belangrijk bij dit alles is dat er voldoende variatie is. Een mama geeft namelijk aan dat 

té veel herhaling en té lang stilstaan bij hetzelfde niet positief is voor het kind en dat dit 

leidt tot demotivatie (p. 74). 

 

Als laatste facet is er het dispenseren of differentïeren. Hiermee wordt bedoeld dat 

het kind vrijgesteld wordt van leerstofinhouden die niet noodzakelijk zijn voor het 

bereiken van de eindtermen. Op deze manier wil men voorkomen dat een leerling 

gefrustreerd raakt en bijgevolg afhaakt omdat het niet lukt (Tallon & Van Den Vreken, 

2000). Enkele kinderen uit dit onderzoek krijgen dispenserende maatregelen. Zo merkt 

een kind op dat hij de klok letterlijk mag uitspreken. Dit maakt het voor hem veel 

eenvoudiger: ‘één uur dertig’ in plaats van ‘half twee’ (p. 68). Daarnaast geven zes 

ouders aan dat hun kind ofwel minder oefeningen moet maken ofwel meer tijd krijgt (p. 

74). Ook wijst een mama op het feit dat het goed is dat haar kind geen huiswerk krijgt 

op dagen van externe hulp (p. 75). Vervolgens zijn er ook kinderen die hun 

hulpmiddelen mogen gebruiken tijdens proeven. Zo geven twee onder hen aan dat ze 

vrijgesteld zijn van het hoofdrekenen en dat ze mogen cijferen (p. 67). Daarnaast 

mogen er ook enkelen hun opzoekboekje en hun tafelkaart gebruiken tijdens proeven 

(p. 66).  

 

Hoewel deze sticordimaatregelen voor heel wat kinderen een echte noodzaak zijn en 

dat deze zeer bruikbaar en zinvol zijn, botsen kinderen en ouders toch nog geregeld op 

weerstand. Dit wordt in dit onderzoek door een zevental kinderen geïllustreerd (p. 70). 

Meer openheid en goodwill voor deze aanpak lijkt dan ook aangewezen! Bovendien 

zijn heel wat van de tips naar zinvolle ondersteuning bruikbaar voor alle kinderen in de 

klas, niet alleen de kinderen met dyscalculie. Vooral de tips voor het stimuleren zouden 

gerust doorgetrokken kunnen worden naar de hele klasgroep. Dit zou voor iedereen 

positief kunnen zijn. 

 

In volgende figuur wordt dit schematisch voorgesteld. Ook dit schema is terug te 

vinden in een grotere versie in Appendix (7.7; figuur 2). 
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Figuur 2: Wat helpt (niet) bij de ondersteuning van kinderen met dyscalculie, volgens 

hun ouders en de kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.1.3 Invloed op het kind en zijn sociale relaties 

Een leerstoornissen, hier dan specifiek dyscalculie, stopt niet bij het academische 

domein. Integendeel, deze leerstoornis interfereert met de verschillende stadia van de 

psychosociale ontwikkeling en met peer- en familierelaties, aldus Silver (1989). Hij 

meent namelijk dat de meeste kinderen met een leerstoornis secundaire emotionele, 

sociale of familiale problemen hebben ten gevolge van falen op school in combinatie 

met frustratie en gevoel van falen van het individu zelf en van de ouders. Het is, aldus 

hem, dan ook belangrijk om, nadat de klinische evaluatie gebeurd is, ook aandacht te 

schenken aan de tegemoetkoming van het totale kind in zijn/haar totale omgeving en 

niet alleen de focus te leggen op de school. Ook uit dit onderzoek blijkt dat dyscalculie 

verder reikt dan enkel het schools vlak. Eerst en vooral geven ouders en kinderen aan 

dat het hebben van dyscalculie voor een extra belasting zorgt, ook buiten de 

school(m)uren. Deze kinderen moeten heel veel extra tijd en energie stoppen in hun 

rekenen. Zo gaan, op enkelen na, alle kinderen naar één of andere vorm van bijles (p. 
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67). Dit leidt tot een inperking van de vrije tijd, aldus zeven kinderen (p. 76). Ook binnen 

de school gebeurt het dat ze leuke dingen of ontspanning moeten missen omwille van 

extra hulp die ze nodig hebben. Vier kinderen geven hier voorbeelden van (p. 77). 

Daarnaast moeten ze vaak ook thuis nog extra oefenen: een negental kinderen spreekt 

hierover (p. 78). Een gevolg hiervan is dat veertien kinderen aangeven dat ze eigenlijk 

niet zo graag naar de bijles gaan (p. 77). Als ze dan toch iets positief erover moeten 

zeggen, dan spreken negen kinderen enkel over de beloning die ze krijgen wanneer ze 

er goed gewerkt hebben (p. 64). Deze kinderen zijn dus extrinsiek gemotiveerd 
(Sierens & Vansteenkiste, 2009). Als het van hen zelf afhangt, dan stoppen ze er liever 

mee. Deze extrinsieke motivatie is bepaald door een externe verplichting: het bekomen 

van een beloning. Toch geven zes kinderen ook expliciet aan dat ze niet graag een 

uitzondering zijn. Bij drie kinderen wordt zelfs opgemerkt dat ze toch proberen te doen 

zoals de rest, ondanks het feit dat ze bijvoorbeeld de toestemming hebben om minder 

oefeningen te maken (p. 86). In navolging van Sierens en Vansteenkiste (2009) kunnen 

we bij deze laatste groep kinderen dan ook spreken over kwantitatief sterk 

gemotiveerde kinderen. Ze kiezen er namelijk zelf voor om meer te doen dan verwacht, 

maar toch doen ze dit ook omdat ze zich ertoe verplicht voelen: ze willen het goed 

doen en willen dan ook voldoen aan de eigen verwachtingen of die van anderen.  

 

Het feit dat bij zes kinderen écht duidelijk wordt opgemerkt dat ze geen 

uitzonderingspositie willen hebben, hangt ook samen met de reacties die ze soms 

krijgen over hun moeilijkheden (p. 84). Enerzijds zijn er mensen die zich kunnen inleven 

in de situatie van het kind, anderzijds krijgen deze kinderen soms ook gemene en / of 

kwetsende reacties. Vier mama’s geven van deze laatste een voorbeeld. Daarnaast 

gebeurt het ook dat kinderen jaloerse reacties krijgen van medeleerlingen (p. 85). 

Desondanks geven negentien kinderen aan dat ze heel veel vriendjes hebben (p. 81). 

Dit staat in contrast met wat Silver (1989) en Smith (2002) aangeven. De 

eerstgenoemde merkt op dat kinderen met een leerstoornis vaak minder of geen 

vrienden hebben of kunnen houden. De laatstgenoemde geeft aan dat veel kinderen 

met een leerstoornis niet succesvol kunnen spelen met één kind en al zeker niet met 

twee. Dit werd echter in dit onderzoek door geen enkele ouder of kind opgemerkt. 

Ouders merken weliswaar wel op, dat deze vriendschappen soms onder druk komen te 

staan omwille van schoolwijzigingen (veertien kinderen) of het overzitten van een 

schooljaar (elf kinderen) (p. 82).  
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Hoe kinderen hiermee omgaan (coping) varieert van kind tot kind. Ook Silver (1989) 

geeft verschillende mogelijke reacties weer. Eerst en vooral zijn er kinderen die 

proberen om de moeilijkheden en de frustraties te vermijden en te negeren. Dit wordt 

door vier ouders in dit onderzoek bevestigd: hun kinderen zijn enorm creatief in het 

zoeken van alternatieven en afleidingen om toch maar niet te moeten rekenen en toch 

maar niet geconfronteerd te worden met hun moeilijkheden (p. 95). Drie kinderen en 

één ouder merken daarnaast ook op dat ze graag zoveel mogelijk het rekenen uit 

handen geven (p. 96). Deze kinderen worden, aldus Silver (1989), passief ten opzichte 

van rekenen. Daarnaast geven twee ouders aan dat hun kind heel sterk is in het 

verdoezelen van zijn/haar problemen (p. 95). Hierdoor hebben ouders dit in eerste 

instantie niet door. Ook Smith (2002) geeft dit aan: heel vaak gaan kinderen zich 

anders gaan gedragen of afleiding zoeken wanneer een taak te veel van hen eist. Als 

kinderen aangeven dat ze iets haten, is dit, aldus haar, veelal een signaal dat iets te 

moeilijk of onmogelijk is. Bij twaalf ouders uit het onderzoek wordt huistaak maken als 

een nachtmerrie aanzien: dit leidt geregeld tot ruzie, kinderen zien het niet meer zitten, 

ouders worden radeloos, … (p. 109). Dit kan aanlsuiten bij deze boodschap van ‘het 

lukt niet, dit is te moeilijk voor mij’. Dit is een aangrijpingspunt voor ouders en anderen 

die het kind willen helpen. Attent zijn voor dergelijke signalen is dan ook belangrijk. Een 

andere reactie, aldus Silver (1989) is regressie. Dit wordt ook door twee mama’s naar 

voor gebracht: het kind gaat zich anders gaan gedragen en doet zich kinderlijk voor. 

Een derde mogelijke reactie is een verplaatsing van de stress of angst. Dit kan zich 

uiten in angst op andere terreinen of somatische klachten. Dit wordt echter door geen 

enkele ouder aangebracht. Daarnaast is het ook mogelijk dat het kind de diagnose als 

excuus gaat gebruiken. Ook dit wordt door niemand aangehaald. Een vijfde mogelijke 

reactie is een verminderd zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld. Dit komt heel sterk 

naar voor in de interviews. Zo geven elf ouders aan dat het zelfvertrouwen van hun 

kind toch niet zo ideaal is: het kind is onzeker of beschaamd en ook faalangst wordt 

door twee ouders genoemd (p. 89). Bovendien gaat deze onzekerheid verder dan 

alleen wiskunde. Drie mama’s tonen dit aan (p. 90). Door dit tekort aan zelfvertrouwen 

geven twee ouders aan dat hun kind blokkeert (p. 90). Bij drie kinderen wordt ook 

aangegeven dat het kind nieuwe leerstof op voorhand niet ziet zitten (p. 90). Bovendien 

gaan elf kinderen hierdoor enorm gaan piekeren. ’s Avonds wakker liggen in bed is 

geen uitzondering bij deze kinderen (p. 93). Maar ook het zelfbeeld blijkt van velen niet 

zo goed te zijn, aldus zeven ouders (p. 91). Twee mama’s merken bovendien op dat het 

kind zich gaat gaan afvragen waarom net hij/zij dyscalculie heeft. Dit leidt soms tot 
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diepgaande vragen (p. 93). Een andere ouder spreekt zelfs over suïcidegedachten die 

haar zoon reeds uitte (p. 94). Rogers en Salkofske (1985) wijten dit aan het feit dat 

kinderen conflicten gaan internalizeren waardoor ze een laag zelfbeeld ontwikkelen. 

Bovendien geeft een mama hierbij aan dat haar zoon zijn succes extern attribueert (p. 

91). Ook Smith (2002) wijst hierop als mogelijke reactie: deze kinderen hebben een 

kritisch superego, waardoor zij lof niet kunnen aanvaarden: complimenten worden van 

de baan geveegd. Dit wordt weliswaar maar door één mama aangegeven in dit 

onderzoek. Dit is misschien ook het geval bij meerdere kinderen, maar dit wordt 

althans niet opgemerkt. Als laatste veel voorkomende reactie is er het clownesk 
gedrag. Silver (1989) geeft aan dat dit vaak voorkomt, gezien dit enige vorm van 

controle biedt aan het kind: het kind weet namelijk dat het een clown wordt genoemd, 

maar dat dit komt omdat het kind er zelf voor gekozen heeft en bijgevolg hierdan ook 

mee kan stoppen, dit in tegenstelling tot de dyscalculie. Slechts één mama geeft 

hiervan een voorbeeld: haar dochter gaat zich grappig gaan gedragen of ambeteert 

andere kinderen (p. 96). Dan wordt ze daarop aangesproken en niet op haar 

rekenstoornis. 

 

Dit laag zelfbeeld en dit gebrek aan zelfvertrouwen ontstaat bij een aantal kinderen ook 

door de vergelijking te maken met leeftijdsgenootjes (p. 87). Smith (2002) merkt 

hierover op dat kinderen geleidelijk aan beseffen dat andere kinderen taken heel 

gemakkelijk kunnen maken, terwijl zij er enorm veel moeilijkheden mee hebben. 

Hierdoor gaan kinderen zich slecht voelen. 

 

Tot slot blijkt dat deze kinderen zich heel bewust zijn van hun moeilijkheden. Dit uit zich 

bij een meisje in het besef dat ze minder mogelijkheden heeft op vlak van 

studiekeuzes. Zo geeft ze duidelijk aan dat ze minder studiekeuzes had omwille van 

haar moeilijkheden met het rekenen (p. 87). Toch spreken de kinderen in het onderzoek 

hier niet zo veel over. Wanneer ze gevraagd worden wat ze later willen worden, 

hebben ze het volop over hun dromen, zonder nu al na te denken over het feit of dit 

eventueel haalbaar zal zijn of niet. Dit blijkt nog een ‘ver van hun bed show’.  

Desondanks is een leerstoornis permanent en blijft deze aanhouden, ook in de 

volwassenheid (White, 1992). Deze problemen manifesteren zich wel meestal op 

andere vlakken, gezien men in de volwassenheid niet meer het schoolse rekenen moet 

doen. Dit heeft bijgevolg ook consequenties. Zo geven Fairweather and Shaver (1990), 

op vlak van verder studeren, aan dat slecht 17,1 procent van de personen, die ze 
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tijdens een onderzoek opvolgden, met een leerstoornis terecht was gekomen in een 

hogere opleiding na het secundair onderwijs. Cruickshank, Morse en Johns (1980) 

merken bovendien op dat het vinden van een job één van de meest kritische items is 

voor een jongere met een leerstoornis. Ook Reiff en deFur (1992) geven aan dat 

jongeren met een leerstoornis veel meer moeilijkheden ervaren bij de overgang naar 

een job en naar onafhankelijkheid, in vergelijking met hun leeftijdsgenoten zonder deze 

stoornis. White (1992) voegt hieraan toe dat vijftig procent van de volwassenen met 

een leerstoornis niet onafhankelijk of zelfvoorzienend zijn. Deze personen hebben, 

aldus hem, over het algemeen minder een job en zijn ook vaker minder tevreden over 

hun sociaal en professioneel leven. 

 

De relaties tussen de verschillende gevolgen en de invloed die dit heeft op het kind met 

dyscalculie en zijn sociale relaties wordt hierond schematisch weergegeven. Dit is 

eveneens in grotere versie toegevoegd in Appendix (7.7; figuur 3). 

 

Figuur 3: Invloed van het hebben van en/of het label dyscalculie op het kind en zijn 

sociale relaties. 
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5.1.4 Invloed op de ouders en het gezin 

Het is niet eenvoudig om een ouder te zijn, het is zelfs nog moeilijker om ouder te zijn 

van een kind met speciale noden (Smith, 2002). Wanneer deze beperking niet zo 

duidelijk en zichtbaar is, blijkt dit zelfs nog meer frustrerend en stresserend (Willmer & 

Crane, 1979) Het ontdekken van de problemen van het kind is dan ook voor heel wat 

ouders een verwarrend en pijnlijk proces. Het herkennen van de eerste seinen verloopt 

echter niet bij alle ouders even snel. Zo zijn er in dit onderzoek enerzijds zeven ouders 

die reeds lang een vermoeden hadden dat er iets mis was met hun kind (p. 98). 

Anderzijds wordt bij dertien ouders aangegeven dat ze in eerste instantie helemaal 

niets door hadden (p. 99). Vooral voor deze ouders was het een shock. Ze hadden 

namelijk geen vermoeden. Smith (2002) merkt op dat dit voornamelijk bij ouders is 

waarbij dit kind het eerste kind is: ouders hebben nog niet echt een idee van wat 

‘normaal’ is en wat niet. Bovendien meent hij dat leerproblemen vaak subtiel, complex 

en moeilijk te duiden zijn. 

 

Toch blijkt uit dit onderzoek, dat het krijgen van het label dyscalculie voor veel ouders 

belangrijk is. Elf ouders beklemtonen dit (p. 100). Wanneer ouders te horen krijgen dat 

hun kind dyscalculie heeft, dan kan dit zich, volgens Heiman (2002) uiten in drie 

soorten reacties. Ook in dit onderzoek komen deze drie soorten reacties naar voor, 

de een al wat duidelijker dan de andere. Zo zijn er ouders die aantonen dat ze negatief 

emotioneel reageerden. Voornamelijk bij de ouders die in eerste instantie niets 

doorhadden, is het horen van de vermoedens en/of diagnose enorm schrikken (p. 99). 

Enkelen onder hen kunnen het in eerste instantie niet geloven. Een mama geeft ook 

aan schuldgevoelens te hebben. Ook Smith (2002) merkt op dat ouders van kinderen 

met een leerstoornis zich vaak schuldig voelen (p. 102). Daarnaast geven ook zeven 

ouders tijdens het interview voorbeelden van verklaringen voor de dyscalculie (p. 102). 

Bovendien merken vier ouders op dat dit bericht op hen een heel sterke indruk heeft 

gemaakt (p. 99). Eén ouder is zelfs echt misnoegd (p. 100). Daarnaast zijn er ook 

ouders die positief emotioneel reageerden. Vooral bij de ouders die al een vermoeden 

hadden, is het krijgen van de diagnose een bevestiging van wat ze reeds vermoeden. 

Voor een aantal was het ook een opluchting (p. 100). De derde soort reactie, de 

negatief psychologische respons, komt ook in deze onderzoeksresultaten naar voor, 

weliswaar in zeer beperkte mate. Enkele ouders merken namelijk op dat ze echt bang 
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zijn en zorgen hebben voor hun kind (p. 113). Hierbij kunnen we dus vaststellen dat de 

literatuur en deze onderzoeksresultaten dezelfde conclusies geven. 

Een viertal ouders merken echter wel op dat er een zekere evolutie is in de gevoelens 

rond deze problemen. Ze geven aan dat hun emoties en reacties evolueren (p. 107). 

Bovendien wisselen de soorten reacties elkaar ook af, aldus een mama (p. 108). Ook 

Kearney en Griffin (2001) hebben dit dualisme reeds aangegeven met hun onderzoek.  

Kubler-Ross (1980) werkte vijf stadia in een rouwverwerkingsproces uit. Zij 

benoemt deze als: ontkenning, protest of boosheid, onderhandelen of vechten, 

depressie en aanvaarding. Enkele van deze stadia komen ook voor bij de ouders uit dit 

onderzoek. Het hebben van een kind met dyscalculie kan namelijk ervaren worden als 

een verlies van een ideaal, een verwachting, dromen voor hun kind.  

Eerst en vooral komt ontkenning voor, vooral bij diegene die in eerste instantie geen 

vermoeden hadden. Het krijgen van de boodschap brengt dan ook bij deze ouders heel 

wat ongeloof (p. 99). Ze zien niet in dat hun kind echt moeilijkheden heeft: ‘het haalt 

toch goeie punten op school?’. Deze fase wordt volgens Kubler Ross afgerond door 

het feit dat ouders op zoek gaan naar oorzaken, naar verklaringen, naar feiten. Ook dit 

wordt door de ouders aangegeven. Een slechte zwangerschap, te laat lopen, …: 

allerlei verklaringen die ouders geven. Zeven ouders geven hiervan voorbeelden (p. 

102). Daarnaast is er ook een mama die zichzelf de schuld geeft van de moeilijkheden 

van haar kind (p. 102). Een tweede fase is de protest of boosheidsfase. Ook deze 

fase komt naar voor. Zo is er een vader die enorm kwaad is op het onderwijs: deze is 

de schuld van het feit dat zijn dochter niet meekan (p. 102). Ten derde is er de 

onderhandelings- of vechtfase. Gezien men merkt dat kwaad zijn of protest niet 

helpen gaat men vechten voor zijn doelen. Ook in deze fase kunnen een aantal 

uitspraken van ouders uit dit onderzoek gesitueerd worden. Zes ouders geven namelijk 

aan dat ze constant proberen te vechten voor de rechten van hun kind, ze proberen 

zich constant in te zetten om toch maar enige verbetering te bekomen, … (p. 105). Als 

vierde fase is er de depressie. Deze fase komt niet zo sterk naar voor bij de ouders 

die werden bevraagd. Toch zijn er kleine seinen hiervoor. Zo merken enkele ouders op 

dat ze het niet meer zien zitten en dat ze het opgeven om telkens hun kind te helpen: 

ze zien toch geen vooruitgang (p. 109). Een vader geeft hierbij sluitend aan dat zijn 

dochter ‘verloren’ is, niets kan haar nog helpen (p. 111). Als laatste is er de stap naar 

aanvaarding. Vier ouders illustreren dat ze deze fase zo goed als bereikt hebben. 

Hiermee wordt bedoeld dat ze aangeven dat ze het in momenten nog moeilijk hebben, 

maar er toch proberen het beste van te maken. Deze ouders leggen zich neer bij de 
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problemen van hun kind (p. 107). Zoals dus duidelijk blijkt, komen deze verschillende 

stadia, de één al duidelijker dan de andere, naar voor in dit onderzoek.  

 

Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat het hebben van een kind met dyscalculie niet 

eenvoudig is. Bovendien strekken de problemen, die ouders met een kind met 

dyscalculie ervaren, zich verder uit dan enkel de symptomen van de rekenstoornis 

(Karande et al., 2008). Het hebben van een kind met dyscalculie blijkt een grote 

invloed te hebben op de ouders en op het gezinsleven. Zo geven Hellinckx en 

Ghesquière (2005) aan dat een aantal gezinnen soms het gevoel krijgen dat de 

leerstoornis dag in dag uit hun leven beheerst. Ook tijdens dit onderzoek merken 

heel wat ouders dit op. Zo geven negen ouders aan dat hun kind geregeld boos of 

gefrustreerd thuis komt wanneer het van school komt. Dit lijdt bij deze gezinnen tot 

spanningen thuis. Ook tijdens het helpen bij het huiswerk ontstaat regelmatig ruzie. Het 

kind wil niet meer meedoen, ouders kunnen maar niet vatten dat het kind het nog 

steeds niet begrijpt, … (p. 109). Een mama merkt hierbij op dat ze zich af en toe 

afvraagt of het is van ‘niet kunnen’ of niet willen’ (p. 110). Ook Smith (2002) geeft dit in 

haar literatuur weer: het verschil tussen ‘niet kunnen’ en ‘niet willen’ kan bij ouders tot 

heel wat verwarring leiden. Bovendien moeten heel wat ouders extra tijd en energie in 

hun kind investeren (Hellinckx & Ghesquière, 2005). Ook dit wordt door de ouders 

bevestigd in dit onderzoek. Ze geven aan een grotere opdracht te hebben. Zo merken 

drie ouders op dat ze bij hun andere kinderen veel minder moeten helpen en dat hun 

kind met dyscalculie dan ook veel meer aandacht vraagt. Ze vertellen dat dit gepaard 

gaat met schuldgevoelens (p. 112). Ze zijn bovendien steeds op zoek naar nieuwe 

dingen die kunnen helpen, alternatieven, hoe ze hun kind het best kunnen 

ondersteunen (p. 104). Ook Smith (2002) merkt dit op als kenmerk van ouders. Ten 

gevolge hiervan geven ouders aan minder tijd te hebben voor zichzelf. Heiman 

(2002) gaf ook aan dat ouders van kinderen met een beperking heel wat in hun sociale 

leven moeten aanpassen. Vijf ouders merken in dit onderzoek hierbij op dat ze veel 

minder vrije tijd hebben: ze moeten hun kind thuis helpen, heen en weer rijden naar de 

bijles, informatie zoeken, … (p. 112) 

 

Daarnaast heeft het hebben van een kind met dyscalculie ook financiële en 
relationele gevolgen (Heiman, 2002). Zo merkt een mama in dit onderzoek op dat 

logopedie voor haar kind niet meer mogelijk is, gezien er geen terugbetaling meer 

mogelijk is (p. 113). Bovendien heeft dit ook een invloed op de partnerrelatie. Een 
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mama vertelt hierbij dat ze met haar partner geregeld woorden heeft over hun kind (p. 

113). Maar tegelijkertijd merkt een andere ouder op dat ze sterker geworden zijn door 

de problemen van hun kind (p. 113). Dit werd ook reeds duidelijk in het onderzoek van 

Heiman (2002). 

 

Ondanks al deze inspanningen, ondanks het feit dat ouders alles aangrijpen om hun 

kind te helpen en te laten ‘groeien’, maken heel wat ouders zich zorgen over het feit of 

ze het wel goed genoeg doen (Smith, 2002). Ook tijdens deze interviews geven zeven 

ouders deze bezorgdheid aan. Ze proberen het zo goed mogelijk te doen als ouder en 

proberen hun kind zo goed mogelijk te helpen. Toch zijn heel veel onder hen onzeker 

of het wel goed is zoals ze het doen (p. 111). 

 

Een andere moeilijkheid is het feit dat ouders van kinderen met een beperking een 

evenwicht moeten zoeken tussen enerzijds de normale taken van en het ouder zijn op 

zich en anderzijds ook de extra ondersteuning, behandeling, …. (Pain, 1999). Ook in 

dit onderzoek geven vier ouders expliciet aan dat ze het vaak moeilijk vinden: ze willen 

hun kind wel helpen, maar willen bovenal gewoon mama en papa zijn. Ze vinden het 

niet fijn om steeds te moeten vitten op het kind. Ze willen geen ‘juffrouw’ of ‘meester’ 

zijn (p. 110). 

 

Daarnaast merkt Pain (1999) op dat het krijgen of hebben van informatie essentieel is 

voor het begrijpen van wat de implicaties zijn van de beperking en om er aan tegemoet 

te komen. Ook dit wordt door een aantal ouders bevestigd. De ene gaan zelf op zoek 

naar informatie en hulp (p. 103). Anderen vragen informatie aan CLB, leerkrachten, … 

(p. 103). Ook een infoavond wordt als zeer zinvol ervaren (p. 115). Bovendien geven ook 

Donceel en Ghesquière (1998) aan dat er nood is aan het krijgen van adequate 
ondersteuning, begeleiding en informatie in verband met de leerstoornis. Uit dit 

onderzoek blijkt dat zo goed als alle ouders nood hebben aan extra ondersteuning. Ze 

zien het niet zitten of zien het niet als haalbaar om het kind volledig zelf te 

ondersteunen. Daarom maken veel ouders de keuze voor bijles, logopedie, … (p. 104). 

Zoals vijf ouders opmerken verloopt deze zoektocht weliswaar niet altijd even vlot (p. 

104). Thompson et al. (1992) beschouwen het zoeken naar informatie als een vorm van 

coping-strategie: een manier om met de problemen van het kind om te gaan. Het 

hebben van deze ondersteuning, begeleiding en informatie kan de interacties tussen 

kind en ouders dan ook verbeteren, aldus Donceel en Ghesquière (1998). Ook elf 
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ouders uit dit onderzoek bevestigen dit: door de diagnose en extra uitleg krijgen ouders 

meer verduidelijking: ze weten dat het kind er niet kan aan doen. Hierdoor geven 

ouders aan meer begrip te hebben voor hun kind (p. 101). Smith (2002) eindigt hierover 

treffend met het leggen van nadruk op het feit dat zelfzorg een prioriteit zou moeten 

zijn voor ouders met een kind met een leerstoornis.  

 

Gezien deze ouders zoveel doen voor hun kind in soms zo’n moeilijke omstandigheden 

en zo’n zware last met zich meedragen, is het dan ook essentieel dat professionelen 

dit gaan realiseren, erkennen en appreciëren. Door de ouders zelf aan het woord te 

laten werd geprobeerd om hier enigszins aan tegemoet te komen.  

 

Deze invloed op de ouders en het gezin wordt in een schema hieronder weergegeven. 

Dit schema is in een grotere versie te vinden in Appendix (7.7; figuur 4). 

 

Figuur 4: Invloed van het hebben van en/of het label dyscalculie op de ouders en het 

gezin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste signalen 
Vermoeden 

Dyscalculie en 
moeilijkheden kind 

Weerstand 

Financiële 
moeilijkheden 

frustraties Relationele 
moeilijkheden 

zorgen 

Veel tijd en energie in kind 

↓ vrije tijd 

schuldgevoele
 

onzekerheid 

Zoektocht naar 
verklaringen 

Ruzie/ 
 

Zoektocht 
naar hulp 



 

140 

 

5.2 Sterktes en beperkingen van het onderzoek en implicaties 
voor verder onderzoek 

Dit onderzoek heeft enkele sterktes die zeker aandacht verdienen.  

Eerst en vooral betekent de keuze voor een kwalitatief onderzoek zeker een 

meerwaarde voor dit onderzoek naar dyscalculie. Dit omdat dit in het verleden nog te 

weinig is gebeurd. De stem van de kinderen en de ouders zijn essentieel in dit thema. 

Daarnaast is het positief dat deze masterproef vertrok vanuit een reeds bestaande 

pilootstudie. Op deze manier kon dit onderzoek rusten op een degelijke basis.  

 

Ondanks deze sterktes, werd er tijdens de uitvoering en analyse van dit onderzoek ook 

gebotst op verschillende beperkingen. De auteur geeft deze mee aan de lezer, opdat 

vervolgonderzoek op een nog betere en nog efficiëntere manier zou kunnen verlopen. 

Eerst en vooral zijn de resultaten van dit onderzoek niet te veralgemeniseren naar 

alle kinderen met dyscalculie. Dit om verschillende redenen.  

Als eerste is de steekproef een ad randum gekozen steekproef. Dit betekent dat 

deze niet volledig representabel is voor de populatie van kinderen met dyscalculie. 

Daarnaast gaat het om een beperkt aantal kinderen. Om algemene besluiten te 

kunnen trekken zijn meer narratieven nodig. In vervolgonderzoek zouden dan ook 

meer kinderen en hun ouders bevraagd moeten worden en bovendien zouden 

verschillende niveaugroepen moeten genomen worden (vb: vijf kinderen derde leerjaar, 

vijf kinderen vierde leerjaar, …). Op deze manier is een betere vergelijking mogelijk. 

Ten derde zijn de resultaten gebaseerd op uitspraken/naratieven van de mensen, wat 

het heel individueel maakt. De auteur is hiermee aan de slag gegaan, omdat deze 

geïnteresseerd was in hoe de kinderen en hun ouders hun dyscalculie ervaren en hoe 

ze dit beschrijven. Zij was meer geïnteresseerd in het begrijpen van deze kinderen en 

hun ouders, veeleer dan het testen van specifieke hypothesen. Ten vierde werden 

deze interviews door de auteur alleen geanalyseerd. Dit kan er toe geleid hebben dat 

de resultaten geïnterpreteerd werden op een manier die niet honderd procent gelijk is 

aan wat de respondenten oorspronkelijk bedoelden. 

 

Een tweede beperking is het feit dat de interviews door verschillende interviewers 

zijn afgenomen. Hierdoor zijn niet steeds dezelfde accenten gelegd in de verschillende 

interviews. In vervolgonderzoek zouden alle interviews door eenzelfde interviewer 

moeten afgenomen worden. Dit zou de resultaten ten goede komen. 
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Tot slot is het mogelijks een beperking dat de auteur ervoor koos om te beschrijven 

hoe vaak iets voorkwam. Dit is misschien in tegenstelling met de ‘geest’ van 

kwalitatief onderzoek. Zij koos hier echter voor om aan te geven dat iets vaak of niet 

vaak voorkwam. Hierbij is het wel belangrijk aan te merken dat het niet is omdat een 

bepaald aantal kinderen niet over een zeker thema gepraat heeft, dat dit bij hen niet 

het geval is. Dit werd echter niet meer gecontroleerd in een focusgroepje. In 

toekomstig onderzoek zou het zinvol kunnen zijn om deze terugkoppeling naar de 

kinderen en hun ouders te maken. 

 

Ondanks deze beperkingen, is het voor de auteur een hele eer en is haar opzet 

geslaagd, indien dit werk ook voor anderen en voor vervolgonderzoek een meerwaarde 

vormt. 

5.3 Conclusie 

Hoewel de diagnose dyscalculie meer en meer wordt gesteld, is er tot op heden weinig 

wetenschappelijke literatuur voorhanden rond deze rekenstoornis. Daarnaast is er vrij 

weinig bekend over wat kinderen met rekenproblemen zelf denken over hun problemen 

en rond wat volgens hen helpt of net niet helpt. Bovendien is over de kennis van de 

uitvoerder en de omgeving van zorg, namelijk de ouders, evenmin veel bekend. Met dit 

onderzoek werd nagegaan wat kinderen met dyscalculie en hun ouders aangeven als 

hun sterktes en zwaktes. Daarnaast werd gepeild naar wat zinvolle/zinloze 

hulpverlening is. Tot slot werd ook gekeken welke invloed het hebben van en/of het 

label dyscalculie heeft, enerzijds op het kind en zijn sociale relaties, anderzijds op de 

ouders en het gezin. Door deze onderzoeksvorm, waarbij gepeild werd naar de stem 

van het kind en zijn ouders, zijn heel waardevolle items naar voor gekomen. Deze 

omvatten namelijk heel veel nuances en gaan dan ook verder dan de pure 

testgegevens. Zo werden eerst en vooral kenmerken van de vier subtypes van 

dyscalculie geïllustreerd door de kinderen en hun ouders. Vervolgens werden een 

goede werkhouding en doorzettingsvermogen heel vaak als sterktes van deze kinderen 

aangegeven. Wat betreft zinvolle ondersteuning blijkt vooral de persoon van de 

leerkracht een essentiële rol te vervullen. Dit geeft een duidelijke boodschap naar de 

lerarenopleiding: deze dient expliciet verder te gaan dan enkel een ‘inhoudelijke’, 

theoretische opleiding. Naast de persoon, is ook herhaling en extra uitleg voor deze 

kinderen heel belangrijk. Bovendien blijkt dat kinderen, die aangeven dat ze enorm 
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baat hebben bij sticordi-maatregelen, nog vaak weerstand hiertegen ervaren. Naar de 

toekomst toe verdienen deze dan ook meer aandacht, vertrouwen en openheid. 

Daarnaast blijkt het hebben van een rekenstoornis een duidelijke (negatieve) invloed te 

hebben, zowel op het kind en zijn sociale relaties, als op de ouders en het gezin. Deze 

rekenstoornis reikt dan ook verder dan de school(m)uren. Het is daarom essentieel om 

aandacht te schenken aan de tegemoetkoming van het totale kind in zijn/haar totale 

omgeving en niet alleen de focus te leggen op de school. Hier situeert zich dan ook 

een zeer belangrijke opdracht voor (toekomstige) orthopedagogen.  
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7 APPENDIX 

7.1 Interview kind 

- Wie ben jij? Stel jezelf eens voor (wat doe je graag, wat kun je goed). Vertel eens… 

- Wie zijn jouw vriendjes? Wat doen jullie zo allemaal samen? Vertel eens. 

- Wat doe je in je vrije tijd?  

- Heb je huisdieren? Zorg jij daarvoor? Vertel eens. 

- Heb je vriendjes in de klas? Vertel daar eens wat over. 

- Heb je nog broers en zussen? Vertel daar eens wat over.  

- Heb je grootouders? Zie je die vaak? Wat doen die? 

- Neem je medicatie? Slaap je goed? Welk eten vind je lekker? 

- Als je nu drie dingen zou moeten opnoemen waar je goed in bent, wat zou je zeggen? 

- Noem eens 3 dingen op die jou niet zo goed lukken, wat zou je zeggen? 

- Kun je me iets vertellen over vroeger van toen je klein ging? Hoe verliep school dan? 

- Doe je graag wiskunde op school?  

- Wat vind je leuk aan wiskunde op school?  

- Wat vind je minder leuk aan wiskunde op school? 

- wat is er makkelijk of moeilijk in de rekenles/wiskundeles? 

- Hoe gaat het lezen/ de taalvakken? Vertel daar eens wat over. 

- Wat heeft men al geprobeerd om het rekenen/wiskunde makkelijker te maken? Wat 

hielp volgens jou en wat niet? 

- Volg(de) je bijles? Therapie op school of erbuiten? Vertel eens iets hierover. Hoe 

verloopt dat, wat doet men dan? Wat helpt er jou vooral? Wat helpt helemaal niet? 

- Heb je veel huiswerk? Hoe gaat dat? Vertel daar eens wat over. 

- Kun je goed het uurwerk lezen? Op tijd zijn? Hoe doe je dat? Vertel me eens 

daarover. 

- Kun je goed hoofdrekenen? Hoe doe je dat? Vertel me eens daarover. 

- Ken je snel tafels? Hoe doe je dat? Vertel me eens daarover. 

- Kun je goed betalen en omgaan met getallen? Hoe doe je dat? Vertel me eens 

daarover. 

- Kun je goed tabellen lezen, kaarten uit je atlas verstaan? Hoe doe je dat? Vertel me 

eens daarover. 

- Kun je goed rekenen met breuken, procenten, kommagetallen? Hoe gaat dat? 

- Wat zou je willen doen als beroep later? 
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7.2 Interview ouder(s) 

- Kan je jezelf eens voorstellen aub 

- Hoe zou je je kind voorstellen?  

- Zijn er nog broers en zussen? Waar gaan die naar school en hoe gaat dat? 

- Zijn er grootouders? Zie je die vaak? Wat doen die? 

- Neemt je kind medicatie? Slaapt hij/zij goed? Zijn er algemene problemen? 

- Als je nu drie dingen zou moeten opnoemen waar je kind goed in is, wat zou je 

zeggen? 

- Als je nu drie dingen zou moeten opnoemen die niet zo goed lukken, wat zou je 

zeggen? 

- Kun je me iets vertellen over vroeger van toen hij/zij klein was? Hoe verliep school 

dan? … 

- Doet uw zoon/dochter graag wiskunde op school?  

- Wat vindt hij/zij leuk aan wiskunde op school?  

- Wat vindt hij/zij minder leuk aan wiskunde op school? 

- Wat is er makkelijk of moeilijk in de rekenles/wiskundeles? 

- Hoe gaat het lezen/ de taalvakken? Vertel daar eens wat over. 

- Wat heeft men al geprobeerd om het rekenen/wiskunde makkelijker te maken? Wat 

hielp volgens jou en wat niet? 

- Volg of volgde je kind bijles? Therapie op school of erbuiten? Vertel eens iets 

hierover. Hoe verloopt dat, wat doet men dan? Wat helpt er? Wat helpt niet? 

- Hebben ze veel huiswerk? Hoe gaat dat? Vertel daar eens wat over. 

- Kan je kind goed het uurwerk lezen? Op tijd zijn? Hoe doe je dat? Vertel me eens 

daarover. 

- Kan hij/zij goed hoofdrekenen? Hoe doe je dat? Vertel me eens daarover. 

- Kan hij/zij snel tafels? Hoe doe je dat? Vertel me eens daarover. 

- Kan hij/zij goed betalen en omgaan met getallen? Hoe verloopt dat? Vertel me eens 

daarover. 

- Kan hij/zij goed tabellen lezen, kaarten uit je atlas verstaan? Hoe verloopt dat? Vertel 

me eens daarover. 

- Kan hij/zij goed rekenen met breuken, procenten, kommagetallen? Hoe gaat dat? 

- Aan welk beroep denk je voor later? 



 

156 

 

7.3 Kwantitatieve data  

Kolom 1: naam 

Legende tabel: 

Kolom 2: leeftijd 

Kolom 3: score Tempotest Rekenen (TTR; De Vos, 1992) 

Kolom 4: score Kortrijkse Rekentest Revisie (KRT-R; Baudonck et al., 2006), 

Kolom 5: score Eén-minuuttest (EMT; Brus & Voeten, 1999) 

Kolom 6: score Klepel (Van den Bos et al., 1994) 

Kolom 7: PI-dictee (Geelhoed & Reitsma, 2000). 

Kolom 8: Comorbide stoornis 

Kolom 9: diagnose dyscalculie  

 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Aaron 10 Zwak tov M2 Klinisch (G, H & T) Subklin. tov M4/E4 Zwak tov M4/E4 Klinisch tov M4/E4 OCD ja 

Anouk 9 4m achter tov 

E2 

Klinisch tov E2 Lftdsad tov E2 Klinisch tov E2 Subklinisch tov E2 / Ja 

Ayla 10 Goed tov M3 G: subklinisch tov M3 

H: klinisch tov M3 

T: subklinisch tov M3 

Lftdsad tov M3 Lftdsad tov M3 zwak tov M3 ADHD Ja 

Ben Geen data! 

Britt 8 Lftdsad tov M3 G: lftdsad tov M3 

H: klinisch tov M3 

T: subklinisch tov M3 

Lftdsad tov M3 

Zwak tov E3 

Lftdsad tov 

M3/E3 

Klinisch tov M3/E3 / ja 

Caro Geen data! 

Celine 9 28m achter tov 

M2 

G: subklinisch tov M2 

H: klinisch tov M2 

T: Klinisch tov M2 

Klinisch tov M4 Klinisch tov M4 Klinisch tov M4 Dyslexie 

ADHD 

Ja 

Celine P. 8 Lftdsad tov M3 G: lftdsad tov M3/ 

zwak tov E3 

H: klinisch tov M3/E3 

T: klinisch tov M3/E3 

Lftdsad tov E2/M3 Lftdsad tov 

E2/M3 

Lftdsad tov M3 

Goed tov E2 

/ ja 

Christel 14 Dyscalculium: klinisch. tov 16j ASO 

CDR: lftdsad 

Klinisch tov eind 

brugklas 

Subklinisch tov 

eind brugklas 

Lftdsad tov M 

groep 8 

Dyslexie ne

e 

Clara 10 lftdsad tov M4 G: lftdsad tov M4 Lftdsad tov M4/E4 Lftdsad tov Lftdsad tov M4  / ja 
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H: klinisch tov M4 

T: subklinisch tov M4 

M4/E4 zwak tov E4 

Dieter 11 Klinisch tov M5 G: zwak tov M5 

H: lftdsad tov M5 

Totaal: lftdsad tov M5 

Subklinisch tov 

M5/E5 

Klinisch tov E5 

Subklinisch tov 

M5 

Klinisch tov M5/E5 / ne

e 

Freya 11 Subklinisch 

(delen: E) 

G: klinisch tov M5/E5 

H: klinisch tov M5/E5 

T: klinisch tov M5/E5 

Klinisch tov M5/E5 Klinisch tov 

M5/E5 

Klinisch tov M5/E5 / Ja 

Glenn 12 43m achter tov 

M2 

G: lftdsad tov M2 

H: lftdsad tov M2 

T: lftdsad t.o.v. M2 

Klinisch tov E6 Klinisch tov E6 Klinisch tov E6 / / 

Jos 10 Klinisch tov M3 Klinisch tov M3 Lftdsad tov E3 Lftdsad tov E3 Lftdsad tov E3 ASS Ja 

Kjell 8 Lftdsad tov E1 lftdsad tov E1 Lftdsad tov E2 Lftdsad tov E2 Lftdsad tov E2 ADHD ja 

Lisa 15 Dyscalculium: subkinisch / CDR: klinisch Goed Goed Goed / Ja 

Louisa 9 Geen data! dyslexie Ja 

Margot 8 Goed tov E2 G: subklinisch tov E2 

H: klinisch tov E2 

T: klinisch tov E2 

Goed tov E2 Goed tov E2 zwak tov E2  

lftdsad tov M3 

/ Ja 

Morgane 10 Subklinisch tov 

M3 

G: subklinisch tov M3 

H: klinisch tov M3 

T: subklinisch tov M3 

Lftdsad tov M3/E3 Lftdsad tov 

M3/E3 

Klinisch tov M3 / Ja 

Osaro 14 Dyscalculium: subklinisch tov 16j BSO Klinisch tov eind Klinisch tov eind Klinisch tov M6 Dyslexie Ja 
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CDR: klinisch brugklas brugklas ADHD 

Pauline 10 38m achter tov 

M2 

G: Klinisch tov M2 

H: Klinisch tov M2 

T: Klinisch t.o.v. M2 

Klinisch tov M5 Klinisch tov M5 Klinisch tov M5 Dyslexie  

NLD 

Ja  

Pia 10 Goed tov M2 G: klinisch tov M2/E2 

H: klinisch tov M2/E2 

T: klinisch tov M2/E2 

Lftdsad tov M4/E4 Lftdsad tov 

M4/E4 

Klinisch tov M4/E4 dysortho

grafie 

Ja 

Pieter-Jan 9 Lftdsad tov M4 G: subklinisch tov M4 

H: klinisch tov M4 

T: klinisch tov M4 

Zwak tov M4/E4 Klinisch tov 

M4/E4 

Klinisch tov M4/E4 / Ja 

Silke 12 Klinisch tov M3 Klinisch tov M3 Klinisch tov M5 Klinisch tov M5 Klinisch tov M5 / Ja 

Silke vG 11 14 m achter 

tov E5 

G: Klinisch tov E5 

H: Klinisch tov E5 

T: Klinisch tov E5 

Goed tov E5 Goed tov E5 Goed tov E5 Nee / 

Stan 11 32m achter tov 

M4 

G: Lftdsad tov M4 

H: klinisch tov M4 

T: Subklinisch  t.o.v. M4 

Klinisch tov M6 Klinisch tov M6 Klinisch  tov M6 Dyslexie Ja  

Stefanie Geen data! 

TIne 9 Goed tov M4 B(makkelijk = E) tov M4 Lftdsad tov M4/M5 Lftdsad M4/M5 Goed tov M4/E4 /  

Wim 45 Geen data! / 

Yannick Geen data! 

Yutta 16 Geen data! dyslexie Ja 



 

 

7.4 Gecodeerd interview kind 

Goed, eum, Margot. Wie ben jij, stel jezelf eens voor aub. 

Ik ben Margot xxx. En ik woon in xxx, xxx. 

Ja. En ik ken jou nog niet goed he. Wat zou ik nog moeten 

weten van jou. Als je zegt, ik ben Margot, als je iemand nieuw 

leert kennen. Wat zeg je dan meestal? 

eum,… 

Hoe oud ben je bijvoorbeeld? 

8jaar. 

8 jaar ben je. Ben je al verjaard of moet je nog verjaren? 

‘K ben al verjaard, maar ‘k moet nog m’n verjaardag vieren. 

Ah, je gaat het nog keer vieren. 

ja. 

En wanneer ben je verjaard? 

28 juni. 

En dat moet je nu nog eens vieren? ja, goed. Margot, eum, 

wat doe jij graag? Wat kan je goed? 

Lezen schrijven en eum, springtouwen en met de bal spelen. 

Amai, zo veel, das wel veel dat je goed kan. Das goed he. 

En wie zijn jou vriendjes? 

Lobke, Joyce, eum, dat is alles. 

Dat is alles. En zijn dat jouw vriendjes van op school? 

Ja. 

Ja, en heb je nog vriendjes buiten de school, die je niet ziet in 

school? 

Ja mijn nichtje. 

Je nichtje. En wat doen jullie dan zo samen? 

Maar ze is nog een beetje klein. 

Ajaja, en hoe oud is jouw nichtje? 

1jaar. 

Tis nog een baby, dan kan je nog niet veel doen he tesamen. 

En met jouw vriendjes op school, wat doen jullie dan? 

Tikker spelen en eum, Joyce doet kopstand en ik kijk dan naar 

haar. 
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En kan jij dat ook? 

Nee 

Das een beetje moeilijk he. Kan dat ook niet zo goed, 

kopstand? 

En jullie zijn vriendinnetjes op school he. Maar zien jullie 

elkaar ook soms buiten de school? 

Eum, ik heb 1 keer Joyce gezien buiten de school. Twas in 

onze straat. 

Aja, en hebben jullie dan gespeeld? 

Ja. 

En was dat leuk? 

Ja.  

Oke, en als jij niet naar school moet, wat doe jij dan? 

Eum, beetje spelen. 

Ja 

En eum werken. 

En wat doe je dan van werk? 

Eum, ‘k heb gisteren zo een, eum, eum, eum, Wo mee naar 

huis gekregen om op te schrijven en eum, kheb dat heel de 

week ervoor geleerd. 

Amaai! 

En, kmoet ook proef meetkunde doen, en nu leer ik het. 

Meetkunde moet je doen. 

Ja en kheb het, kheb ook godsdienst moeten doen voor proef. 

Amaai, al die proeven zeg. Vind je dat leuk? 

Ja. 

Ja? Amaai, je vindt dat ook nie veel, hihi. 

Maar proef rekenen vind ik niet leuk. 

Rekenen niet, ja dat is. En zijn er nog andere dingen dat jij 

leuk vindt? 

Eum. 

Zit jij in een sportclub, of zit je in de chiro? 

Nee, kzit nie in de Chiro en ook ni in een sportclub. 

Of doe je muziekschool? 

Nee. 
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Dus, meestal als je thuis bent, als je niet naar school moet, 

ben je bij je zusjes en je broertjes? 

Ja 

Ja, en heb jij huisdieren? 

Nee, geen huisdieren 

En je hebt nog broertjes en zusjes, ja. Vertel daar eens over. 

Eum, kheb nog drie zussen en nog een broer. En, soms op 

school speel ik met een zus. 

Dus je zus zit in dezelfde school? 

Ja. 

En hoe oud zijn je broers en zussen? 

Eum, mijn broer is ook acht jaar, Marlies is ook acht jaar. 

Allemaal acht jaar? 

Ja, en Daphné is negen jaar. 

Zijn jullie een drieling misschien? 

Eum, ja. 

Aaah, amaai, das speciaal. 

Ja. En mijn grote zus is elf jaar. 

Amai, dus jullie zijn allemaal hetzelfde van leeftijd. Zitten jullie 

dan in dezelfde klas? 

Eum, mijn broer nie. 

Maar met je tweede zus wel? 

Mijn ene zus ni. 

Dus je zit met je ene zus wel samen. 

Ja. 

En is dat leuk om tesamen te zitten? Das met Marlies dan dat 

je samen zit? 

Ja. 

Amaai. En hoe noemt je broer die niet in jouw klas zit? 

Mathias. 

Mathias, Marlies en Margot. Amaai. En vind je dat leuk om 

een drieling te zijn? 

Ja. 

En wat zeggen de mensen daar dan van? 

Niks. 
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Vinden ze dat ni speciaal? 

Nee. 

Nee? Amaai, ik vind dat speciaal hoor. Met drie dezelfde. Dus 

jullie hebben dan jullie verjaardag allemaal op dezelfde dag. 

Alle drie op dezelfde dag. 

Amaai. En heb jij nog grootouders? Bijvoorbeeld de mama 

van je mama. 

Ja. 

En wie heb je nog? 

Kheb twee tantes. 

Ja en heb je nog een oma en een opa? 

Ja. Maar mijn opa is gestorven. 

En wie is dat dan? Is dat dan de papa van jouw mama of van 

jouw papa? 

Van mijn mama. 

Ja. Die is gestorven. Maar de mama van je mama die leeft 

nog.Ja. En zie je dan nog de mama en de papa van jouw 

papa? 

Ja. 

En hoe noem je die? 

Gewoon meme. 

Meme en pepe en oma en opa. Of alle twee meme en pepe? 

Nee. Meme en pepe en oma en opa. 

Ok. Bij mij ist ook zo. Das geestig. Ok, neem jij soms 

medicatie, Margot. Moet jij soms een pilletje nemen of siroop? 

Da weet ik niet. 

Dat weet je niet. Oke. Maar je bent niet ziek he nu? 

Nee. 

Ok. En slaap jij goed. Als jij van je mama naar je bed moet, 

slaap je dan direct? Wanneer moet jij naar je bed van je 

mama en papa? 

Eum, gisteren heb ik, alst school is om 7uur, maar kweet niet 

hoe laat het gisteren was. 

Aja. Gisteren was het een beetje anders. Dus int weekend 

mag je meestal een beetje langer opblijven? 
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Ja. 

Maar anders om zeven uur? 

Ja. 

En als je dan naar je bed moet van je mama. Slaap je dan 

direct? 

Dan blijf ik nog een beetje wakker. 

Dan blijf je nog wat wakker. En hoe komt dat? 

Omdat ik dan nog niet kan slapen. 

En ben je dan nog niet moe of denk je dan nog aan sommige 

dingen of heb je nog geen zin om te slapen? 

Kben nog niet moe. 

Ok. En lees je dan nog een boekje of lig je dan gewoon in je 

bed? 

Gewoon in mijn bed. 

Ja. Goed. En, welk eten vind jij lekker? 

Eum, spruitjes en frietjes. 

Amai, spruitjes. Der zijn der zo niet veel. Kdenk dat jij een 

speciaal kindje bent, als je graag spruitjes eet. Das sjiek dat. 

Goed Margot. Als je eens goed goed moet denken en je moet 

drie dingen zeggen waarvan dat je denkt: ‘amaai, dat kan ik 

goed’. Wat zou je dan zeggen? En tmoeten daarom geen 

dingen zijn van de school. Tmogen ook dingen zijn van op 

school. Maar als je zo zegt ‘Goh, dat kan ik echt goed.’. Aan 

wat denk je dan? 

Eum, lezen 

Lezen, ja. 

Eum, schrijven en eum tekenen. 

Tekenen kan je goed. 

Ja, maar kzit niet in de tekenacademie. 

Maar je kan toch goed tekenen. En maak je dan dikwijls een 

tekening voor je mama ofzo? 

Eum, op school als we tijd over hebben, teken ik , eum, teken 

ik dingen van Halloween. 

Amaai. Oejoej, en ben je daar niet bang van? 

Neen. En ook nog een pompoen. 
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Nen pompoen. Heb je dat zelf zo al eens gemaakt, zo nen 

pompoen waar er een lichtje in zit? 

Neen. 

Heb je dat nog nooit gemaakt? 

Nee. 

En als je dan eens moet denkt wat je niet zo goed kan. 

Waarvan dat je zegt, dat vindt ik eigenlijk wel moeilijk. Dat 

vindt ik eigenlijk ook niet zo leuk. 

Een skelet maken vind ik moeilijk. 

Een? 

Een skelet. 

Ah, een skelet. 

Ja. Met spaghettitjes. 

Met spaghettitjes? 

Ja, kheb dat op school moeten maken. 

Ah. En met lange, euh, met zo’n lange? 

Neen. 

Met welke dan? 

Met zo’n krulletjes, zo. 

Ah, en je hebt daarmee een skelet gemaakt? En hoe ging dat 

dan? 

Eum, je moest de kop maken eum, en eum, dan de oogjes en 

die oogjes, je mocht kiezen wat je gebruikte en kheb zo’n 

kleine rondekes gebruikt. 

Ah, en moest je dat dan op een blad doen? 

Op een zwart blad. 

Ahja,amaai, dat is wel moeilijk dat. 

En zijn er nog dingen daj zegt, da vindt ik eigenlijk niet zo 

leuk, dat vind ik moeilijk? 

Rekenen. En eum, … mijn meetkunde met de stompe hoek, 

we hebben dat nog nie geleerd met de stompe hoek. 

Ja. Maar eigenlijk zijn er dus meer dingen die je goed kan dan 

dat je niet goed kan. 

Ja. 

Ok, das goed he. Dat is het beste he als je niet veel niet goed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenen is moeilijk 

 

Meetkunde 

 

 

 

 

 



 

166 

 

kan. En dan is dat eigenlijk niet zo erg he. 

Eum, goed Margot, weet jij nog iets van als je klein was. Of 

zijn er dingen die je mama ooit heeft verteld, zo bijvoorbeeld 

je bent te vroeg geboren, of jij sliep niet goed, of… Weet jij 

daar nog iets van? 

Eum… 

Weet je daar nog iets van? 

Eum, maja, kweet nog van mijn broer, dat als hij klein was, dat 

hij kaka heeft gedaan in zijn bed en hij heeft dat met zijn hand 

helemaal open gewreven. 

Oej, dat is jouw broer van de drieling? 

Ja 

Aja, juist, je hebt maar één broer. Ok. En weet je nog iets van 

jezelf? 

Nee. 

Nee, dat weet je niet. Ok. Wat heb ik nog van vraagjes… 

Eum, als je klein was, weet je nog iets van als je naar school 

ging? Van vroeger, nu zit je in het derde leerjaar he, maar 

weet je nog ies van vroeger op school? 

Nee. 

Nee, is er niets dat je zegt van dat weet ik nog? 

Nee 

OK. Margot, doe jij eigenlijk graag wiskunde? 

Nee. 

Je vindt dat niet leuk? 

Nee. 

Je vindt enkel dat wat je… eum, zijn er dingen van wiskunde, 

stukjes, die je wel goed kan? 

De maal en gedeeld door. 

De maal en gedeeld door vind je leuk? De tafels? 

Ja 

Dat vind je leuk. En waarom vind je dat leuk? 

Omdat, we , omdat ik ze heel goed kan. 

Omdat je dat goed kan. Ja. En ging dat altijd al goed maal en 

gedeeld door, of heb je dat veel veel veel geoefend? 
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Kheb dat veel geoefend, maar nu kan ik ze goed. 

Je hebt veel geoefend, maar je kan dat nu goed. Dat is leuk. 

En wat vindt je niet zo leuk aan rekenen? 

Eum, zo als bijvoorbeeld 40+38, dat vind ik niet zo leuk. 

Ja, dus TE+TE vind je niet zo leuk? Dus de brug? 

Nee. 

Maar er zijn veel kindjes he die de brug moeilijk vinden. 

Ja. En eum, kheb gisteren een proef, eum een proef 

meegekregen, van eum, vraagstukjes en khad 2/10.  

Oej. En wat vind je moeilijk aan vraagstukken? 

Eum, moesten zeggen van een vraag, eum, zelf een vraag 

maken en khad dan heel de oefening mis. 

Oej. En moeten jullie…  Hoe moeten jullie vraagstukken 

oplossen? Is dat volgens een bepaalde methode of …? 

Eum, we moeten dat eerst een tekening maken en dan 

moeten we da, de bewerking opschrijven. 

Ja. En eum, de tekening maken, gaat da? 

Eum, de tekning gaat.  

Ja, dus de tekening kan je tekenen, maar de bewerking  moet 

je dan maken van de tekenening? 

Ja. Maar we moeten niet altijd een tekening maken, maar we 

moeten dan zo de omgekeerde pijl tekenen. 

Ahja. En dat is om een beetje de vraag te begrijpen he. Maar 

de bewerking is dan moeilijk? 

Ja. 

En, je zei dus, maal en gedeeld door , dat is makkelijk en 

eum, wat vond je moeilijk: de vraagstukjes. 

Ja 

En zijn er nog dingen die je moeilijk vindt? 

Ja, eum, de brug. 

Aja, ok, de brug. Dus jij zit nu in het derde leerjaar. 

Eum, lezen, hoe gaat dat? 

Goed. 

Dat is goed. Op welk niveau lees je weer? 

Acht. 
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Avi Acht. Dat is inderdaad goed he. En zit jij dan bij al kindjes 

van je klas, of zitten er ook oudere kindjes? 

Eum kzit bij, ma kzit bij, kben naar een andere school geweest 

en kzit nu bij nieuwe kindjes. 

Aja. En sinds wanneer zit je in een andere school? 

Eum, van… , dat weet ik niet meer. 

Dat weet je niet meer. Eum, en weet je nog in welke school je 

vroeger zat? 

In De zonnebloem. 

En was dat ook in Roeselare? 

Nee, hier in Hooglede. 

Aja, en weet je nog waarom je veranderd bent van school? 

Eum, ja, omdat ze heeltijd ons pesten. 

De kindjes? Of de juffrouw? 

Nee, de kindjes. 

Oej, dat is niet zo leuk. En dan ben je dus verhuisd. 

Ja. 

En heb je dat zelf mogen kiezen om te veranderen van 

school, of heeft je mama dat gezegd? 

Mijn mama heeft dat gezegd en wij mochten dan de beslissing 

nemen. 

Dus jullie mama heeft gevraagd of jullie dat leuk vinden en 

jullie hebben dan mogen beslissen. 

Ja. 

En ben je nu blij dat je veranderd bent? 

JA! Heel blij! (grote nadruk) 

Ah das goed, want dat is het belangrijkste he. En ging je dan 

nog graag naar school hier in Hooglede? 

Nee. 

Maar nu vind je het wel terug leuk? 

Ja.  

En, de taalvakken, hoe gaat dat in school? 

Goed. 

Goed en wat heb je dan allemaal van taal? 

Eum, van, eum, de spin en de mug. Ze waren vriendjes en we 
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moesten dan op een blad schrijven wat ze gingen doen. 

Eneum… 

Was dat dan voor begrijpend lezen? Dat je dan zo vraagjes 

moest invullen over een verhaaltje? 

Eum, da was een verhaaltje lezen en vraagjes op te lossen. 

Om vraagjes op te lossen, ok. En moeten jullie dat verhaaltje 

dan zelf lezen of leest de juffrouw dat dan voor? 

Eum, we moeten dat zelf lezen. Eerst stilletjes, wie groen 

mannetje heeft moet het blauw blikje lezen en wie groen 

heeft, het groene blikje lezen. 

En, wat is dat groen en blauw? 

Eum, wie niet goed kan lezen moet het groene boekje lezen 

en wie wel goed kan lezen moet het blauwe boekje lezen. 

En jij zit al in… 

Het blauwe boekje! En mijn zus heeft dat ook, maar mijn broer 

weet ik niet. Hij zit in een andere klas, in het tweede leerjaar. 

En jij spreekt over ‘blik’  Is dat dan jullie boek die ‘blik’ noemt 

of wat bedoel je daarmee? 

Eum, mja, maar tstaan daar blikjes in, en ja, je kunt dan zien 

wat wat kleiner gedrukt is en wat groter gedrukt is. 

Ahja, en jullie moeten dan het klein gedrukte lezen, omdat dat 

al een beetje moeilijker is? 

Ja.  

Ah, nu begrijp ik het. 

En er staan ook nog moeilijke woorden in dan in groen. 

En moeten jullie dan in twee groepjes of hoe gaat dat? 

Eum, we mogen dat allemaal tesamen doen, maar al diegene 

die groen hebben moeten het groene blaadje lezen en de 

andere moeten het blauwe kantje lezen. 

Aja, ok. Dus jij zit dan bij de goeie lezers. Ik begrijp het. En je 

zegt, rekenen, dat is een beetje moeilijk. Hebben ze in jou 

school al iets geprobeerd om jou te helpen, dat dat beter zou 

gaan? 

Eum, alleen diegene die niet goed kunnen rekenen, moeten 

mee met juffrouw in een groepje. 
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Ja, en wat doen jullie dan in dat groepje? 

Eum, in ons wiskundeboek werken en of in ons contractwerk 

verder werken. 

Ok. En legt de juffrouw dat dan nog eens extra uit of moeten 

jullie gewoon meegaan om nog wat extra te oefenen? 

Eum, juffrouw legt dat uit. 

Juffrouw legt dat uit, ok. En zijn er zo nog dingen waarvan je 

zegt: ‘dat heeft mij toch wel een beetje geholpen en ze 

hebben dat of dat gedaan en dan ging het wel beter, of khad 

dan betere puntjes’? 

Eum, om mij te helpen, moest ik in mijn huiswerkboekje van 

wiskunde maar alleen oefening één helemaal af maken, maar 

‘k heb het dan toch volledig gemaakt. 

Amai, dus eigenlijk moest je het niet helemaal maken, maar je 

hebt het toch gedaan. Amaai, das goed. 

Maar, eum, juffrouw heeft van één oefening één blaadje 

afgezegd. Maar we hebben al tot duizend geleerd en dat ging 

wel makkelijk.  

Dat ging goed? 

Ja, maar we hebben nog geen sommen tot duizend geleerd, 

alleen nog maar zo 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000. 

De hondertallen, ja. En, als jij dan alleen maar de eerste 

oefening moest maken, kreeg jij dan evenveel puntjes als de 

rest of kreeg je dan alleen punten op dat deeltje of? 

Maar, twas geen proef, twas een huiswerk en daar krijgen we 

geen punten voor. 

Ok. En heb jij ook een rekenboek zoals al de rest?  

Ja. 

Ok, ze hebben niet iets speciaal gedaan met je boek? 

Nee. 

Ok. En een rekenmachine, mag je dat gebruiken? 

Neen. 

Eum, en hebben jullie ook al geleerd van de staafjes? Ken je 

de staafjes? 
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Ja. Dat is van de honderdtallen, tientallen, eenheden. 

Ja, inderdaad. 

En heb je de grote blok gebruikt? 

Het honderdveld? En het duizendveld. 

Ja, inderdaad. Ewel als je tien staafjes hebt, je weet wel he de 

staafjes… als je tien tientallen hebt dan heb je een vierkant.  

Heb je dat al gezien? 

Ja, het honderdveld. 

Ok. En wat als je tien zo’n honderdvelden op elkaar legt? 

Dan heb je een duizendveld. 

Ok. Heel goed. En dan heb je zo’n grote blok he. De juf zal 

dat nog wel eens tonen. Zeg, en helpt dat? Mag je soms de 

staafjes gebruiken? 

Ja, maar je kan dat dan niet zo goed zien, alleen maar met de 

eilandbolletjes. 

En wat zijn dat die eilandbolletjes? Zijn dat die blokjes voor de 

eenheden? 

Neen, dat zijn zo op kaartjes… 

Ah, de dominobeelden of de getalbeelden? 

Ja, de getalbeelden. 

Aah, en lukt dat goed? 

Ja, dat zie ik wel, maar die staafjes zie ik niet. 

Die staafjes zijn moeilijk, ok. En mag jij dan die bolletjes 

gebruiken? 

Neen. 

En gebruik je die thuis soms? 

Nee.  

En wanneer gebruikt de juffrouw dan die bolletjes? 

Eum, int tweede leerjaar hebben ze alleen maar het telraam 

en gebruiken ze nog die eilandbolletjes. Maar, ik heb ook nog 

een telraam in de kast zitten, maar ‘k mag dat niet meer 

gebruiken van mama. 

Ahzo, en vind je dat jammer? 

Ja. 

Ok, nu, we zijn al aan de helft Margot. Is het moeilijk? 
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Nee. 

Vind je het nog leuk? 

Ja. 

Ja, ok, dan ist goed. OK. Margot, ga jij nog naar de bijles? 

Naar de studie? 

Nee, euh, je gaat naar school, maar daarnaast, bijvoorbeeld 

deze morgen ben je naar de reva geweest he? 

Ja. 

Ewel, dat is eigenlijk een beetje bijles. 

Ja. Eum, de maandag ga ik elke keer vroeger van school af 

om naar de reva te gaan. 

Ja. Dus de maandag moet je naar de reva en de zaterdag? 

Ja. 

Ok, en wat doe je daar dan in de reva? 

Eum, bij Liesbeth heb ik nu mijn meetkunde gedaan en bij 

Christine ook mijn meetkunde. 

Ok. En is dat dan de meetkunde voor jouw proef? 

Ja. 

En mag je dan zelf zeggen wat je wil doen of is dat de juf die 

dat zegt of…? 

Eum, maar euh, we krijgen altijd ons wiskundeboek mee en 

de juf geeft dan altijd iets mee om te leren en dan euh moeten 

we dat doen. Ik moest nu van pagina 45 tot 48 leren. 

Ja. Eneuh, doe jij nog iets anders bij de reva? Moet jij nog 

naar een andere mevrouw of meneer? 

Nee. 

Ok, er is geen andere therapie. Gewoon de reva. En eum, 

Margot, vind jij dat leuk de reva? 

Ja. 

Je vindt dat niet erg om te gaan? 

Neen. 

Ok. En dat is ook in Roeselare he? 

Ja. 

En hoe lang doe je dat al? 

Eum, dat weet ik niet? 
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Dit jaar ging je en vorig jaar? Ging je dan ook al? 

Eum, dat weet ik niet. 

Ok. Geen probleem. ‘k ga dat dan eens vragen aan je mama. 

Eum, en eum, dus jij gaat graag naar de reva. En vind jij dat 

de reva jou helpt? 

Ja. 

Ok. Dus eigenlijk zou je het jammer vinden als je niet meer 

naar de reva zou kunnen gaan? 

Ja. 

En als je naar de reva gaat, heb je daar dan veel hulp van 

gehad, of is het al een klein beetje beter of hoe vind jij dat? 

Eum, ze helpen mij met mijn wiskunde, maar bij Liesbeth doe 

ik geen wiskunde. 

En wat doe je dan bij Liesbeth? 

Dat weet ik niet. 

En wat heb je bijvoorbeeld vandaag bij Liesbeth gedaan? 

Mijn meetkunde, aja tis juist, je meetkunde. En weet je nog 

wat je vorige week hebt gedaan bij haar? 

Neen. 

Ok. Goed, en Margot, heb jij dat zelf mogen kiezen om naar 

de Reva te gaan of heeft mama dat beslist? 

Dat weet ik niet. 

Ok. Goed, Margot, heb jij veel huiswerk? 

Eum, niet zo veel. 

En wanneer heb jij dan huiswerk? 

Eum, dinsdag, donderdag, vrijdag. 

Drie keer in de week dus. 

Ja. Maar, eum, vrijdag moeten we tafels leren omdat we de 

vrijdag tafelproef doen. 

Ok. En wat heb je dan de dinsdag als huiswerk? Is dat dan 

bijvoorbeeld altijd iets van taal of iets van rekenen.  

Eum, dat weet ik niet. 

Wat heb je bijvoorbeeld donderdag als huiswerk moeten 

doen? 

Rekenen denk ik. 

 

 

 

Logo effectief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

174 

 

En eum, is dat dan… Eum, wat heb je dan moeten doen voor 

huiswerk? 

Eum, tafels in ons wiskundebundeltje en ook nog rekenen tot 

honderd en vorige week hebben we tot duizend gewerkt. 

Ja, ok. En vind je dat leuk je huiswerk? 

Ja 

En doe jij dat dan alleen of helpt je mama soms een beetje? 

Met mijn rekenen helpt mijn mama. 

Ok. En wat doet ze dan? 

Eum, maandag helpt Christine of Jan van de reva mij om mijn 

huiswerk te maken en te rekenen in mijn rekenboek. 

En als je mama helpt, wat doet ze dan? 

Eum… Ze helpt dan om de beentjes te zetten om te splitsen. 

Aja, en helpt dat met die beentjes? 

Ja. 

Goed.  En eum, kan jij al het uurwerk lezen? 

Ja 

En wat kan je daar al van? 

Kwart voor, kwart na, kwart euh, half uur, eum, half en uur. 

Aja. Dus eum nu kan je al die klok daar lezen. Hoe laat is het 

nu? 

Nu is het half elf. 

Ja, heel goed. En kan je alleen maar de wijzers lezen of heb 

je bijvoorbeeld ook op de oven zo’n klok met alleen maar 

cijfertjes? 

Ja. 

En lukt dat al om te lezen? 

Neen, 

Dat is moeilijk. 

Ja, maar boven in ons kamer hebben wij zo’n klokje met 

alleen maar cijfers en dan zeg ik zo, eum, zeven uur vier… 

Ja, maar niet ‘vier over’? 

Neen. 

Ok. En hoofdrekenen hoe lukt dat? 

Eum, kweet niet meer wat dat is. 
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Eum, hoofdrekenen is zoals ik nu zeg 15+12, hoeveel is dat? 

27. 

Ja, dus nu lukt dat. Dus als jij sommetjes krijgt, kan je dat 

allemaal oplossen. 

Ja. 

En is dat soms moeilijk? 

Een beetje. 

En wat is er dan moeilijk? 

Eum, is dat ook hoofdrekenen ‘15+35’? 

Ja, dat is ook hoofdrekenen. 

Zo met die beentjes en als het met tientallen moet zijn en 

helemaal langs is het met eenheden, dan vind ik het moeilijk 

om te weten welk getalletje dat dan is. 

Ahja, dus de brug vind je eigenlijk moeilijk. Goed, eum, de 

tafels dat lukte goed. Maar, kan je dat dan ook rap? 

Ja. 

En doen jullie zo ook ‘tafelkampioen’ op school? Of hoe noemt 

dat bij jullie? 

Tafelkampioen ben ik vorig jaar geweest op mijn vorige 

school. ‘k heb mijn diploma in mijn nachtkastje zitten. 

Amaai, waw, dat is sjiek. En dan was je blij waarschijnlijk. 

Ja. En doen jullie dat nu ook nog op school dat de juf iemand 

aanwijst, bijvoorbeeld ‘hup Margot’.  

Eum, in het begin van het schooljaar. Maar in het tweede 

leerjaar bij mijn broer is Mathias al klaskampioen geweest van 

de tafels en hij is gisteren rijkampioen geweest en mijn broer 

heeft dat telraam gekregen van Anemie, de buren. 

Aja. Amaai, das wel sjiek. Zeg, en je zei dat jullie de vrijdag 

proefje hebben van tafels. Moet dat dan ook rap of krijg je 

daarvoor zoveel tijd als je wil? 

Neen, eum, juffrouw zegt een tafel en dan telt ze tot ik weet 

niet hoeveel en dan zegt ze een nieuwe tafel. 

Aja. Dan moet je ze wel rap kunnen. 

Ja. 

Ok. Zeg en kan jij al betalen met geld? 
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Gepast geld wel, maar zelf betalen nog niet. 

Ok, en als jij dan bijvoorbeeld met mama naar de bakker gaat, 

weet jij dan ongeveer hoeveel een brood kost? 

Neen, maar kheb het op een proefje geschreven, er stond 

‘kost een brood vijf euro’ en kheb ja aangekruist, maar kwist 

het niet zeker. 

Dat zijn veel centjes he, tis een beetje veel he vijf euro voor 

een brood. Weet jij wat je voor vijf euro kan kopen? 

Neen. 

Eum, voor vijf euro kan je eigenlijk al veel, aleja, nog niet heel 

veel, maar kan je toch eigenlijk al iets voor kopen. Je kan er 

twee en een half brood voor kopen. 

Ja en je kan er ook een spaarpot voor kopen. 

Aja? Hih, tis ook te zien welke spaarpot he, als je een mooie 

wil… Heb jij al ene gekocht misschien? 

Neen. 

Ok, moet jij al tabellen lezen? Bijvoorbeeld wanneer je mee 

wil gaan met de bus, moet je weten wanneer de bus komt en 

dat kan je zien op een tabel. Moeten jullie dat al kunnen? 

Neen. 

Ok. 

We hebben wel al zo met hokjes geleerd, zoals honderdveld, 

duizendveld… 

Ok. Aja. Zo dat je moet invullen zoveel bij de tientallen, zoveel 

bij de eenheden, jaja… 

En moet jij al kaarten uit de atlas lezen? Voorbeeld heb jij ooit 

al eens met je mama en papa gaan wandelen en dat mama 

zegt ‘welke weg zouden we nemen’? 

Neen. 

Ok, dat heb je nog niet moeten doen. En zou je dat al kunnen 

denk je? 

Neen. 

Ok. Int derde leerjaar hebben we wel al de kaart van 

Hooglede gezien. 

Aja, ok. 
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Zeg, en heb jij al breuken geleerd? Zo bijvoorbeeld: neem ¼ 

van de taart. 

Jajaja (herkent het!) 

En lukt dat? 

Ja. 

Is dat moeilijk? 

Neen. 

Ok. En bijvoorbeeld, 5/6, is dat moeilijk? 

Neen. Maar eum, in mijn contractwerk had ik eentje mis. Er 

waren zes bolletje en kmoest er 1 groepje van maken, maar 

khad maar 1 bolletje aangeduid. 

Aja, en dat was mis. 

Ja, maar juffrouw Marie helpt en kijkt rond. Dat is wel onze 

juffrouw niet, maar die kijkt gewoon en juffrouw Nele, dat is 

wel onze juffrouw, die kijkt ook rond. 

Aja, dus jullie hebben twee juffrouwen? 

Maarja, juffrouw Marie, die kijkt denk ik in alle klassen. 

Aja, en is dat dan ook met die juffrouw dat je soms mee apart 

moet? 

Neen. Dat is met juffrouw Nele. 

Aja. Ok. En, je zei meetkunde, vind je dat moeilijk? 

Neen. 

En wat vind je dan van rekenen eigenlijk het moeilijkste? 

Vraagstukken en de brug en de vraag opschrijven. 

Aja, maar de rest vind je niet zo moeilijK? Tis alleen daarbij. 

Weet jij nog hoeveel procent je had op je rapport voor 

rekenen? 

Neen. 

Ok. Zeg, Margot, weet jij al wat jij later wil worden? 

Eum, paardrijdster, maar kvolg geen paardeles. 

En zou je dat graag doen? 

Ja. 

Dus dat zou je graag worden. Amaai, das wel speciaal he. 

Goed, ok, we zijn klaar. Dankuwel! 
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7.5 Gecodeerd interview ouder 

Goed. Kan je jezelf eens voorstellen aub. 

Ik ben Cindy, kben 35 jaar, ‘k ben mama van vijf kindjes. ‘k 

ben gehuwd. Eum,  kheb vier dochters en een zoon. Eum, 

kben altijd thuis. ‘k ben fulltime mama. 

Huismama? 

Ja. Eum. Dat is het zowat. 

Bewust fulltime mama? 

Ja. ‘k ben heel tevreden dat ik die beslissing genomen heb. 

Ja. En de papa gaat gaan werken. 

Ja. Dat kan niet anders he. 

Jamoja… Goed, eum, Als je Margot zou moeten voorstellen, 

hoe zou je Margot voorstellen. Dat je zo zegt: ‘das Margot’. 

Mijn welgezinde, praatzame dochter. 

Ja. En zijn er nog zo dingen die typisch aan haar zijn, dat je 

kan zeggen, kheb nog mijn andere kindjes, maar dat is nu 

Margot. 

Als ze verliest met een spelletje is dat hier poppekast 

ongehoord. 

Ja. En hoe uit ze dat dan? 

Eum, wenen, stampen, boos zijn, gooien met vanalles en nog 

wat… 

Ja. En is dat juist in die momenten dat ze verliest? 

Ja. Dat is haar zwakke puntje. Maar als ze wint, dan is dat ook 

voor heel het huis he. Dan is dat van joepiejoepie, mama kben 

aant winnen, papa kben aant winnen… 

Jajaja. Zeg, er zijn ook nog broertjes en zusjes. Eum, waar 

gaan die naar school, hoe loopt dat, …? 

Eum, mijn oudste dochter is nu begonnen in het eerste 

middelbaar. Die zit in Kortemark, TSO richting. Ze had een 

aanbeveling gekregen voor ASO, maar ze zag dat niet zitten 

omwille van de wiskunde en omwille van het feit dat ze wil 

leren voor kok.  Dusja, hebben we er dan van den eerste keer 

voor gekozen van, kijk, ga gij maar naar TSO. En de vier 
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jongste zitten allemaal in dezelfde school, de Octopus in 

Roeselare. Eum, eentje in het tweede leerjaar, twee in het 

derde en één in het vijfde leerjaar. Dat gaat daar van allemaal 

goed, eum, bij Margot maken we ons natuurlijk een beetje 

zorgen, maar bij Mathias zijn er ook wel wat zorgen. Hij heeft 

zijn eerste leerjaar gedubbeld, omwille ook van 

rekenproblemen en wiskundige problemen. Eum, maar 

Daphné in het vijfde leerjaar is een vlotte leerling tot zeer vlotte 

leerling en Marlies is eigenlijk ook wel een vlotte leerling.  

Ja. Ok. Marlies is van de drieling he? 

Ja. Inderdaad. Marlies, Margot en Mathias. 

Goed. Eum, Margot vertelde dat ze veranderd zijn van school. 

Eum, van wanneer is dat dat ze veranderd zijn? 

Van nu, van 1 september. 

Aja, ok. Tis dus nog maar van dit schooljaar. 

Ja. 

En waarom was het juist die verandering? 

Eum, twas, tging hier niet meer, twas altijd wel iets. Altijd 

schremen en ongelukkig zijn en niet welgezind zijn.  

Ja. 

Ja. Eigenlijk hadden we, eigenlijk hadden we het vorige 

schooljaar al gezegd van we gaan ze versteken, maar ton 

waren de kindjes nog sceptisch en wat terughoudend, van 

mama gaan we het nog eens proberen. En toen hebben we 

gezegd van ‘kijk, tis goed, probeer nog een keer, met die 

wetenschap dat als je start, dat je er blijft voor de rest van het 

schooljaar, gelukkig of niet gelukkig. Als je kiest om te blijven, 

dan blijf je ook.  

Jajaja, in Hooglede dus. 

Ja.  

En uiteindelijk hebben ze het dan zelf gezegd? 

Uiteindelijk hebben ze dan met Pasen gezegd, ale, vorig jaar, 

dit schooljaar, dat de gasten zelf zeiden van ‘mama, dat gaat 

niet meer’. 

Ja. En was dat dan ook nog met de oudste dochter? 
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Jaat.  

En vind je het nu beter dat ze veranderd zijn? 

Ja hoor, veel beter. Ze zijn weer welgezind. ‘k hoor niets meer 

van ‘we mogen niet meespelen of ze lachten met onze kleren 

of ze lachten met ons haar. ‘k hoor daar niets meer van. Dat is 

allemaal over. 

Ok. En hier in Hooglede was dat wel? 

Ja dat was constant ‘wat heb je nu weer aan, wat is er met je 

haar’. Op verjaardagsfeestjes ook, nooit uitgenodigd zijn.  

Ja. 

De uitnodiging passeerde wel voor hun neus. ‘lalala, ik ga die 

uitnodigen, maar jij mag niet komen’. 

Amaai, das inderdaad niet bevorderend. 

Neen, das niet plezant.  

OK. Eum, zijn er nog grootouders? 

Eum, aan mijne kant heb ik nog mijn mama. Mijn papa is 

overleden vijf jaar geleden. En aan mijne man zijn kant zijn ze 

er nog alletwee. 

Ja. En zien de kindjes die vaak? 

Eum, mijn schoonouders elke week tot om de veertien dagen 

en mijn mama alle veertien dagen / drie weken.  

 Ja. Komt oma soms helpen of meme of pepe? 

Neen. 

Dus als ze komen is het om te ontspannen? 

Ja. 

Eum, neemt Margot medicatie? 

Neen. 

En slaapt ze goed? 

Ja. Niet lang, maar ze slaapt goed. 

Ja. En als ze dan vroeg wakker is, is ze dan uitgeslapen? 

Ze is fris. Ze is nooit lastig omdat ze moe is. 

Ja. Eum, zijn er problemen dat je zegt van, niet met het 

schoolse te maken daarom, maar andere problemen, eum, 

naar medisch of welbevinden of… 

Kheb de indruk van niet.  
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Goed. Eum, zijn er dingen van vroeger dat je zegt van dat is 

wel belangrijk? Bijvoorbeeld de geboorte, de zwangerschap, 

hun eerste keer naar school, eum, hun kleuter? Hoe verliep 

dat? 

Eum, Margot heeft als baby een heel zware operatie gehad, ze 

had een stuk darm dat niet goed functioneerde. Als ze vijf 

dagen oud was hebben ze haar weggevoerd met de 

ambulance naar brugge. Ze is daar dan geopereerd geweest, 

met het gevolg een stoma. Ze heeft die stoma dan vier 

maanden gehad. Er is dan ook een hersteloperatie geweest 

om dat terug weg te nemen. Alé, maar tot nu toe is ze gezond. 

Ja. Dus ze heeft daar geen last meer van. 

Neen. Behalve dat ze een groot litteken heeft op haar buik. 

Maar tot nu toe gaat dat goed. En maakt ze er eigenlijk geen 

probleem van. 

Ok. En tis van een drieling he. Zijn zij te vroeg geboren? 

Vijf weken. 

Vijf weken. En heeft dat invloed gehad, bijvoorbeeld hun 

geboortegewicht, was dat dan weinig? 

Eum, Margot woog  2.170 kg,  Mathias 1,920kg en Marlies 

1,550 kg. Maar het valt wel op dat Marlies, de kleinste, aleja, 

een kilo nalf dat is niet veel, dat dat toch wel de rapste en de 

vinnigste is.  

Uhu. Ze zeggen dat wel he… 

Ze heeft waarschijnlijk het meest moeten vechten voor haar 

brokken. 

Jaja. 

De meeste stress ervaren tijdens de zwangerschap, maar dat 

is dus de meest vinnige. Dat is eentje waarvan als je iets zegt, 

dat Margot ga zeggen van ja, das waar je hebt gelijk, maar 

Marlies zal zich rechten en zeggen van ‘mo’. Zij zal nog eens 

een antwoord geven. 

Jaja. Tis een vechterke he. 

Ja, tuurlijk. 

Goed, eum. Als je moet zeggen van Margot, drie dingen waar 
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ze echt goed in is. Dat hoeft niet alleen schools te zijn, dat 

mag anders zijn ook. 

Eum. Kging zeggen ‘kletsen’, maarja, da klinkt soms zo 

negatief. Soms niet. 

Hihi, assertiviteit he… 

Ja, ze is wel, ja hoe moet ik dat zeggen, ze heeft een redelijk 

scherpe tong. Ze gaat nog rap zo als er iets gezegd wordt, 

gaat ze er nog rap een kluchtje van maken en zo een typisch 

antwoord op geven. Eum, tis een hele lieve, tis een knuffelbeer 

tot en met. Eum, en lezen, daar is ze heel goed in. Alle dagen 

leest ze. 

Ze doet da graag. En ga je dan naar de bibliotheek? 

Ja. 

Ok. En wat leest ze dan? 

Vanalles. 

Verhaaltjes en informatief? 

Vanalles. Zo nu heeft ze hier een boek gevonden in de kast 

over ridders en kastelen in Belgie, en ze is zij nu bezig met die 

boek te lezen. Ze leest dat graag. 

Ja. Ze is dus wel in veel geïnteresseerd ook? 

Jaas.  

Eum, en dingen die niet zo goed lukken, waar denk je dan 

aan? 

Eum, faalangstig, dat is ze allesins. Vooral, ze zoekt vre veel 

bevestiging, Als ze bezig is met iets zoekt ze heel veel 

bevestiging. Zo van ‘ist nog goed, ist nog goed, doe ik het nog 

goed?’. Eum, tegen haar verlies kunnen, dat lukt zeker niet, 

eum, wat kan ze nog niet goed… ja eum, lang slapen. 

Ja. Eum, ok. Das tof dat je veel goeie dingen weet. Veel 

ouders vinden dat moeilijk. Eum, ok, maar je zei faalangstig. 

Heeft ze dat al altijd? Of heb je het gevoel dat dat ergens is 

ontstaan aleja? 

Voor mij is dat begonnen in het tweede kleuterklasje.  

Ok. En heb je er een idee van waarom toen juist? 

Kpeis dat ze in het tweede leerjaar te weinig bevestiging heeft 
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gekregen van de kleuterjuf van het is goed wat je doet Margot, 

het is juist wat je doet. Kdenk dat daar een beetje is ontstaan. 

Ok. En is dat sterk of? Kbedoel, je zegt ze heeft veel 

bevestiging nodig. Maar is dat puur op het schoolse of op 

andere dingen ook. 

Oh, maar dat is bij andere dingen ook. Bijvoorbeeld als ze aan 

het kleuren is gaat ze tien keer komen vragen ‘is dat vakje 

mooi gekleurd? Is dat erg, kben een klein beetje buiten de 

lijntjes geweest, vind je dat erg mama?’ 

Jaja. 

Tis erg, tis eigenlijk bij alles dat ze zo is. 

Jaja. 

Ook zo van ‘moeke, passen mijn kleren bij elkaar?’ Ja, tis bij 

alles. 

Oeioei, inderdaad. Maar euh, als je dat dan bevestigd, als je 

bijvoorbeeld zegt ‘ja het past, tis mooi’, is het dan over? 

Goja, zo efkes, maar ze gaat het dan wel nog een keer 

vragen. Of bijvoorbeeld de buurvrouw, we hebben een redelijk 

goed contact met de buurvrouw en ze gaat het dan nog eens 

aan haar vragen. Zo van ‘Annemie, wat denk je, zijn mijn 

kleren mooi?’ 

Jaja.  

Ze heeft dat nodig om dat te horen. 

Eum, ok. Rekenen is moeilijk, maar ze doet ze dat graag? 

Eum, kheb de indruk dat dat dit schooljaar wel beter is dan 

vorig schooljaar. Vorig schooljaar was dat heeltijd schremen 

als dat rekenles was. Khad de indruk dat ze wiskunde moe 

was. Maar kheb de indruk dat dat nu, in die andere school, dat 

ze beter omkaderd is en omringd is. Goe, maar eum, tis ook 

nog veel herhaling van het tweede leerjaar he nu.  

Jajaja. 

Dus wat ze nu voor haar neus krijgt, herkent ze waarschijnlijk 

van vorig schooljaar en weet ze van zo en zo en zo. Kvrees 

een beetje voor als er nieuwe leerstof komt, dat het weer 

minder zal zijn. 
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Ja. Eum, en heb je een idee van wat ze leuk vindt van 

wiskunde? 

Haar tafels. 

Haar tafels vind ze leuk. En is dat omdat ze het goed kan of 

omdat … 

Omdat we dat zodanig goed gedrild en gedrild en gedrild 

hebben, dat ze dat nu goed kan.  

Ja. En dat aanleren van de tafels? Heb je daar moeite mee 

gehad of … 

Ze heeft daar veel slaap voor gelaten. 

Ja. En tis door daar heel veel mee te oefenen dat dat gelukt 

is? 

Ja. 

En hoe heb je dat gedaan? 

Eum, int begin hebben we dat gedaan via de computer, 

spellekes van de tafels gezocht via internet. Eum, stap voor 

stap. Niet van de eerste keer alle tafels door elkaar. Niet maal 

en gedeeld door door elkaar. Eerst als bijvoorbeeld maal 2 

goed ging, dan pas gedeeld door 2 erbij nemen. 

Ja. 

Ja, geduld, ja vooral engelengeduld. 

Ja. Geduld van jullie twegen. Ok. Is dat voor jullie ook moeilijk 

geweest? 

Goh, met momenten hebben we het moeilijk gehad, dat we zo 

hadden van ‘goh zal ze dat nu nooit kunnen’. 

Ja. En euh, als je zegt, we deden dat met de computer. Was 

dat voor haar een motivatie dat ze dat kon doen op de pc? 

‘k had de indruk van wel, gelijk als ik zo een keer een 

diplomatje liet uitprinten van de computer en dat ze een 

beloning kreeg had ik wel de indruk dat en dat we bijvoorbeeld 

ook zeiden van ‘Margot, als je nu 10 minuten de tafels oefent 

op de computer, dan mag je 10 minuten iets doen op de 

computer die je zelf kiest. 

Ja. En wat is dan eigenlijk voor haar het moeilijkste? 

‘k heb de indruk alles die te maken heeft met inzicht, dat dat 
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chinees is voor haar. 

En heb je een idee waar dat het misloopt? Is het als ze start of 

is het … 

Eum, kdenk dat als ze bijvoorbeeld vijf vraagstukken voor haar 

neus krijgt, dat ze al geen beginnen ziet. Ze leest dat wel, 

maar ze leest dat zo danig snel, omdat haar technisch lezen 

zo goed is leest ze dat zodanig snel dat ze eigenlijk niet beseft 

van eigenlijk lees ik dat wel, maar dat ze niet weet van er 

zitten daar nu sommen of maal of deeltafels in. 

Ja.  

Kpeis dat daar het grote probleem zit. Ze kan bijvoorbeeld ook 

niet als er staat van ‘er zijn twee kindjes, ze gaan samen gaan 

wandelen. Ze wandelen drie kilometer. En der zal nog een 

vertellingske bijstaan van het bos en tis herfst. En dan zal ze 

dat belangrijker vinden, maar hoeveel kindjes er zijn en 

hoeveel kilometer ze wandelen zal ze niet weten. Maar weten 

van ah, twas herfst en dan vallen de blaadjes af en is het koud 

en nat, dat gaat ze dan wel weten. 

Ok. Dus de bewerking er uit halen kan ze niet? 

Neen, dat kan ze niet.  

En de irrelevante informatie vindt ze even belangrijk. 

Ja. 

(onbegrijpbaar). 

Eum, en zijn er nog andere dingen die moeilijk zijn of is het 

juist dat inzichtelijke? 

Eum. Kwete dat lijk niet. 

Tis niet dat je zegt bijvoorbeeld van ze heeft vraagstukken, 

maar eens ze de bewerking er uit gehaald heeft, dan kan ze 

het…? 

Ja, dat gaat dan lukken, da peis ik wel. Haar technisch 

rekenen moet dan wel lukken. Natuurlijk als ze dan geen 

telfouten maakt . 

Ja, maar inzichtelijk, vooral dat inzichtelijke is moeilijk. 

Jaat. En zelfs ook de opbouw van een getal: een tiental en een 

eenheid. Alé, nu begint ze een beetje onderscheid te zien, 
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maar in het begin van het tweede leerjaar  als er daar stond 

22+20, dan was dat voor haar 4. Aleja, die 20 dat dat 2 

tientallen waren en dat dat bij die eerste 2 tientallen hoorde, 

dat zag ze niet. 

Uhu. 

Aja, 22+20, dat was 4. 

Ja. Goed. Eum, en wat vind ze makkelijk?  Vooal haar tafels, 

dat vindt ze gemakkelijk en moeilijk haar vraagstukken? 

Ja.  

Eum, lezen dat gaat goed he zei je. Maar is dat van alles dat 

dat goed gaat? Technisch lezen gaat goed, maar begrijpend 

lezen hoe gaat dat? 

Dat is weer moeilijker. 

Moeilijker, ja. Tis weer dus als ze de vraagjes krijgt? Als ze de 

vraagjes krijgt, kan ze dat dan? 

Laat ons zeggen tot de helft dat ze dat kan oplossen. Maar 

alles begrijpend lezen is met een beetje uitbreiding, gaat ze 

mis zijn. 

Heb je het gevoel dat bijvoorbeeld als ze iets leest, 

bijvoorbeeld ze leest een boek, dat ze vat heeft van wat ze 

gelezen heeft? 

Niet altijd. Neen. 

Vertelt ze soms over het gene wat ze leest? 

Als ik vraag van wat heb je gelezen, dan wel, maar anders 

eigenlijk niet. 

En als je dat dan vraagt, weet ze het dan? 

Meer en meer wel… 

Meer en meer wel, ok. 

Waarschijnlijk wel omdat ze beseft van owla, kben aan het 

lezen, kga moeten opletten want mama gaat dan sebiet het 

een en ander vragen. 

Ahja, dus eigenlijk kan ze het wel. 

Ja, eigenlijk kan ze het wel, als ze er op let. 

Ok. En de taalvakken, de andere taalvakken? Heb je daar een 

idee van? 
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Eum, spelling dat gaat vlot, taalbeschouwing dat gaat ook 

redelijk vlot. 

En het interesseert haar ook? 

Jaat jaat. 

Ja, eum, voor rekenen, int school, wat hebben ze al 

geprobeerd voor haar, eum voor haar te lhelpen? 

Eum, ja, nu gaat zij naar een rekengroepje, waar ze dan op 

een andere manier, met nog meer geduld, nog eens uitgelegd 

wordt van zo en zo werken we. 

Ja. 

Eum, er zijn plannen naar de toekomst toe om met een 

rekenmachine te werken, maar dat is nog niet officieel 

bevestigd. 

Ja. En zijn er nog dingen dat je weet? 

Eum, ze heeft ook een klein boekje bij zich met de oefeningen 

in, bijvoorbeeld een brugoefening los je zo op, een oefening 

met tiental + eenheden los je zo op. Omdat ze niet altijd goed 

weet van moet ik hier nu de brug gebruiken of moet ik ze niet 

gebruiken. 

Ja. En als ze dat dan heeft, lukt dat dan? Als ze dat 

stappenplan heeft, of is dat ook moeilijk? 

Eum, bij de eerste oefeningen wel, maar als er te veel 

oefeningen door elkaar staan ziet ze er ook geen klaar meer 

in. 

Ja. Eum, en heb je het gevoel van, je zegt ze gaat in een 

rekengroepje, heb je het gevoel dat dat haar helpt? Dat ze 

daar uit komt en dat ze het dan wel vast heeft of is dat nog 

moeilijk? 

Het is dan nog moeilijk. 

Eum, en zeg je van, misschien zouden ze dat nog kunnen 

doen op school ,of dat? 

Eum, voorlopig niet, omdat ik de indruk heb dat ze wel aan het 

werken zijn met Margot en dat ze wel aan het zoeken zijn van 

hoe kunnen we Margot helpen. Want tis wel  allemaal nieuw. 

Ze moeten Margot nog leren kennen en ze moeten nog 
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uitzoeken op welk niveau ze juist zit. Dus voorlopig heb ik niet 

het gevoel dat ze nog meer kunnen doen. 

Ja.  En eum, in de vorige school, deden ze daar ook dingen? 

Eum, in het begin van het schooljaar was dat uitgebreid, dat ik 

zei van ‘er zijn rekenproblemen’ en dat ze zeiden van ‘jamoja, 

kzal er voor zorgen en ‘k ga dat allemaal doen’, maar naar het 

einde van het schooljaar gaf die leerkracht dat eigenlijk ook 

wel een beetje op. Omdat ze toen zelf ook op het oudercontact 

in juni zei van ‘kzag niet veel vooruitgang’.  

Ja. 

Maar tis juist als je zo hoort van ‘ze moet dubbelen he’… 

Uhu… En zijn er zo dingen dat je zelf hebt geprobeerd? Dat je 

zegt van ‘ze had dat dan nog niet mee en kheb dat dan zelf zo 

of zo of zo geprobeerd.’ 

Eum, kheb er al heel veel bijgezeten voor ze zoveel mogelijk 

te proberen helpen en nog eens en nog eens uit te leggen en 

voor te tonen en nog een keer tekeningen maken en de 

legoblokjes nemen. 

Ja. Je hebt al veel geprobeerd. 

Jaak. 

En lukt dat dan of? 

Soms wel, soms niet. 

Ja. En hoe, ale ‘t feit dat ze moeilijkheden heeft, heeft dat een 

invloed op het eum, op het gezinsgebeuren of valt dat mee. 

Eum, in het begin was dat lastig hier in huis. Maar na een eind 

hebben we ons daar allebei bij gesteld mijn vent en ik en 

hebben we gezegd van ‘Margot kan niet goed rekenen en we 

moeten daar een gedacht van maken dat ze dat nooit goed 

gaat kunnen.’ 

Ja. En nu voel je je daar wel beter bij?  

Ja, nu gaat dat wel beter. Nu stellen we ons veel minder 

vragen en maken we ons minder zorgen. Ze zal zij er ook 

komen, tzal op een andere manier zijn, maar ze zal zij er ook 

komen.  

Uhu. Eum, dus ze volgt bijles, ze gaat naar de reva. Wat wordt 
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daar zo allemaal gedaan? 

Eum, ze krijgt een half uur in de week psychomotorische 

begeleiding en dan een uur en een half rekentherapie waarbij 

ze hoofdzakelijk werken een uur hoofdzakelijk technisch 

rekenen en een half uur een beetje uitbreiding en een beetje 

inzichtelijk te werken. 

Uhu.  

En ze proberen eigenlijk gelijkaardig te werken met school. 

Dus als ze bijvoorbeeld bezig zijn op school tussen 0 en 1000 

en de honderdtallen, dan proberen ze dat daar een beetje te 

herhalen voor Margot. 

Ja. 

Eum, als er een proef is mag ik haar boek meegeven en 

werken ze dan eens specifiek een halfuur naar die proef toe. 

Euh, tenzij dat ik het zelf doe, dan gaan ze dat halfuur daar 

niet voor gebruiken. Maar gelijk dit weekend moeten ze 

meetkunde leren en ik zag daar gelijk geen doen aan en dat ik 

bij mij dacht, maar alé, hoe moet ik dat aan jou uitleggen, hoe 

moet ik dat leren aan jou. Ik heb die boek meegegeven en 

gezegd ‘kunnen jullie eens kijken’ en ze hebben zij extra 

oefeningen meegegeven en opgeschreven voor mij welke 

oefeningen ze nog niet kan, wat z enog altijd niet goed kan. 

Zodat ik daar vant weekend een beetje weg mee kan. 

Ok. Dus daar werken ze verder op school en op datgene wat 

nog moeilijk is. 

Ja. 

Is dat dan ook datgene wat ze nog niet goed kan in de les of is 

dat meer een beetje extra herhalen? 

Eum, tis eigenlijk nog altijd voort inoefenen van wat ze nog niet 

kan. 

Van wat ze nog niet kan. Ok. En , is er ook communicatie 

tussen school en de reva? 

Ja. 

Ok. Dus zij zeggen van dat is nog moeilijk en dan werkt de 

reva daar op verder. 
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Ja. Om de zoveel weken zitten ze ook eens samen op school, 

dat ze babbelen met elkaar. Ze bellen ook nog eens 

gemakkelijk naar elkaar en zeggen van dat gaat niet goed of 

dat gaat niet goed. 

Ja. En daar ben je nu wel content van? 

Jaak. Dat is nu wel in orde. 

Ok. En doet ze dat nu al lang? 

Eum, ze is begonnen in mei. 

Ja. En ge zegt psychomotoriek doet ze daar ook. Heb je er 

een idee van wat er daarin gebeurt? 

Eum, ze hebben nu al heel veel gewerkt rond eum, hoe noem 

je dat, stipfiguur, punt… eum, tzijn allemaal stipjes zo en ze 

moet dan een figuurtje tekenen. 

Ahajaj, kbegrijp het al. 

En ook, eum, spiegelbeeld en eum leren op ruitjespapier 

werken. 

En dan meer gericht op rekenen of algemeen? 

Algemeen. 

En lukt dat goed? 

Ja. 

Eum. Huiswerk, hoe loopt dat? 

Vrij vlot. 

Vrij vlot ok. En begint ze daar zelf aan? 

Ja. 

En moet je daar soms aan helpen? 

Ja. 

En, dan specifiek weer voor rekenen of ook… 

Specifiek voor rekenen. Nu, Margot heeft graag altijd dat ik me 

hier placeer aan tafel, dat ik er bij zit. En dat ik zie van aja, ze 

is bezig en dat ik kan zeggen ‘kom Margot, nog een oefening, 

kom nog een beetje voortdoen. 

Ja. En moet je ook helpen uitleggen? 

Euh, tzou gebeuren als ze moet een lange rij uitschrijven. Dat 

het bijvoorbeeld 48 moet zijn en dat ze 84 schrijft en dat ik dan 

moet zeggen ‘kijk eens goed Margot naar je oefening, je hebt 
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je cijfers omgedraaid’. 

Ja. En eum, is dat veel huiswerk? 

Eum, laat ons zeggen, elke dag 10 minuten. Euh, neen niet 

alle dagen, maandag, dinsdag en donderdag zijn huiswerk 

dagen. Woensdag is huiswerkvrij en vrijdag is huiswerkarm. 

Ja. 

Dus nu vant weekend moeten ze meetkunde leren, maar als 

ze nu geen meetkunde had moeten leren had ze geen 

huiswerk. 

Ja. En vind je dat goed? Vind je dat veel? 

‘T is ideaal. 

Ok. Ideaal, tmoet niet meer zijn maar ook niet minder. 

Ja. Goed en eum, het uurwerk, hoe lukt dat? 

Het uur gaat goed, het halfuur gaat ook goed. De verwoording 

is niet altijd gemakkelijk. Aleja, in school leren ze natuurlijk niet 

tis twaalf nalf, maar leren ze het is half één. Dus we letten daar 

nu altijd thuis op dat we zeggen tis half één of half twee. Eum, 

kheb de indruk dat kwart voor en kwart over, moest je nu 

zeggen dat het kwart na is dat dat moeilijk is. 

Ja. 

Dat het voor het uur is of na het uur, dat is niet altijd duidelijk 

voor Margot. 

Jaja. En heeft ze besef van tijd? 

Kdenk het. 

Bijvoorbeeld als je zegt ‘Margot, je hebt nu een half uur om je 

gereed te doen’. 

Jaas, dat gaat lukken. 

Ok. En orientatie in de ruimte? Heeft ze dat? 

Eum, niet altijd. 

En kan je dat duiden of… 

Eum, kzie ze gemakkelijk, bijvoorbeeld als ik zeg ‘haal nu eens 

een leesboek uit’, dat ze zou naar de gang lopen, euh, in 

plaats van daar naar de kast, terwijl dat ze weet dat die kast 

hun kast is met hun leesboeken in, zie ik ze wel gemakkelijk 

eens verloren lopen. 
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Jaja. En hoe komt dat? 

Verstrooidheid zeker… 

Eum, hoofdrekenen, hoe lukt dat? 

Eum, kdenk goed. Als er niet te veel sommen zijn. Als er niet 

te veel oefeningen zijn. Het is vooral de hoeveelheid die haar 

afschrikt. 

Dat is moeilijk. Ja. Eum, en als je zegt de hoeveelheid, 

gisteren zei je ze moet dan minder oefeningen maken. Is dat 

altijd zo? 

Eum, ze komt dan naar huis en de juffrouw heeft dan gezegd 

‘kijk Margot, jij hebt hetzelfde blad mee, maar je moet die en 

die oefening maken. Of bijvoorbeeld van elk blokje maak jij er 

maar 2 of 3. Maar meestal is Margot dan zo koppig en wil ze 

dan op haar tanden bijten en zeg ik dan, leg dat nu eens een 

half uur aan de kant. Maar dan wil ze toch eerst al die 

oefeningen eerst afmaken. 

Maar dat lukt wel? 

Als we dan lang genoeg er mee bezig zijn wel en als je ze lang 

genoeg tijd geeft. 

Ja. 

En als ze dan efkes mag spelen of efkes iets anders mag 

doen, dan pakt ze weer die boek of dat blad vast en lost ze 

toch eerst die oefeningen op. 

Dus eigenlijk is het wel een doorzetter? 

Tis zeker een doorzetter. Ze heeft een heel goeie 

werkhouding. 

Jaja. Inderdaad. Als ze het niet moet doen en het toch doet, 

amaai. 

Eum, betalen, hebben ze dat al geleerd? 

Eum, kdenk het niet… 

En moet ze dat al doen? Bijvoorbeeld als je naar de bakker 

gaat. 

Neen, eigenlijk niet. 

Eum, zou ze een benul hebben van bijvoorbeeld: hoeveel kost 

een brood? 
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Neen. Want toevallig, op een proefje van metend rekenen 

heeft ze ingevuld: 1 brood kost 5 euro. Ze kon kiezen een 

brood kost 2euro, 5euro of 10 euro en Margot heeft ingevuld 5 

euro. 

Ja, dus ze weet het niet. 

Neen. Want toen ik haar vroeg ‘Margot, denk je nu echt dat 

een brood vijf euro kost’ toen zei ze ‘ik weet het niet’. 

Jaja. Maar ze heeft er ook nog geen voeling mee. 

Neen. 

Omgaan met getallen, bijvoorbeeld een getallenas, 

bijvoorbeeld sprongetjes, lukt dat? 

Neen. 

Das moeilijk. Ok. Dus das weer door dat inzicht? 

Ja. Want bijvoorbeeld als je een getallenas hebt met sprongen 

van 2, dan is dat in principe de tafel van 2, dan kan Margot dat 

niet invullen. Maar als je heel de tafel van 2 door elkaar 

opschrijft, dan kan Margot dat perfect invullen. Maar als daar 

niet staat 2x2, maar als er staat ‘spring met sprongen van 2 

vooruit’, dan ziet Margot dat niet. 

Ja. En gelijk het honderdveld, lukt dat? Als er bijvoorbeeld 

kotjes zijn weggelaten? 

Eum, ook niet altijd helemaal juist. 

Dus, das moeilijk. 

Eum, tabellen lezen, moet ze dat al doen? 

Eum, kdenk het niet. 

Ok. Kdenk het ook niet. 

Alhoewel, kheb nu wel gezien dat ze bijvoorbeeld doen van 

een tv-programma begint om 10uur. En de volgende vraag is 

dan bijvoorbeeld ‘het volgende programma is om 11uur, hoe 

lang duurt het programma?’ maar ze moet dat nu nog niet 

doen. 

Ok. Eum, en breuken en procenten? 

Neen, das later. 

Ok. Eum, wat moet ik nog vragen, eum, … 

Wel eum van breuken, 3 gelijke delen bijvoorbeeld van 36. Dat 
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wel al. 

Ja. En lukt dat? 

Ze moeten dat nog leren. 

Eum, wie heeft er eigenlijk de problemen opgemerkt, wie heeft 

dat eigenlijk ter sprake gebracht van Margot zal naar de reva 

gaan? Is dat de juffrouw geweest of was dat jullie? 

Eum, de juffrouw van het eerste leerjaar, hier in Hooglede, 

eum, was een strenge leerkracht, maar die wel zicht had op 

haar leerlingen en zei had mij gezegd in juni, op het 

oudercontact in juni, zei die leerkracht tegen mij van ‘kijk, ik 

voorzie voor Margot grote rekenproblemen.’ En ik zei ‘maar 

alé, Margot heeft bijna 80 procent, hoe kom jij daar nu bij van 

grote rekenproblemen te voorzien?’ en ton heb ik gezegd van 

kijk, kga daar niet te veel complimenten rond maken, kga haar 

op de wachtlijst van de reva zetten en testen aanvragen. Nu, 

toen zij in het tweede leerjaar terechtkwam zei de juffrouw van 

die problemen dat dat al niet zo erg ging zijn en ze dacht dat al 

die problemen niet zo erg gingen zijn.  Maar naarmate het 

tweede leerjaar vorderde kwam die juffrouw meer en meer 

zeggen tegen mij ‘goh, Margot kan niet rekenen, ze kan niet 

rekenen, het gaat niet en het gaat echt niet goed in de 

rekenles…’. Nuja, ik zei dan ‘ziejewel dat er dan toch 

problemen zijn’.dus tegen dat ze kon getest zijn was het dan al 

3/4de van het tweede leerjaar voorbij. Eum, en dan alle geluk 

dat er dan een kindje weggevallen is voor de reva en dat er 

plaats was voor Margot.  

Ja. En je zegt, er zijn testen afgenomen, heb je daar zicht op 

op die testen? Heb je daar resultaten van? 

Eum, kheb op gesprek gemoeten voor die resultaten. 

En wat zeiden ze dan? Op wat viel ze dan uit? 

Vooral op die wiskunde 

Op die wiskunde, ok. 

En het is zij die dan gezegd hebben, in februari dan, hebben 

ze dan gezegd van ‘we hebben een heel sterk vermoeden dat 

Margot dyscalculie heeft’. 
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Ok. En werd er toen al gesproken van klinische scores of 

hebben ze dat niet gezegd of was het puur van ‘we hebben 

een vermoeden’? 

Neen, twas nog niet, wel percentielen uitgerekend. Eum, maar 

zij zat toch hier en daar op percentiel 3 van resultaten. Anders 

ging ze ook niet mogen gaan hebben naar de reva. Als je te 

hoog scoort mag je niet gaan he naar de reva. 

Jaja, tis dat, percentielscores worden omgezet in scores. En 

een Iq-test hebben ze dat afgenomen? 

Ja. 

En heb je daar een idee van? 

Eum, ze heeft een IQ van 98. 

Een totaal iq? 

Ja. 

En, verbaal en performaal heb je daar een idee van? 

Een groot verschil.  

En verbaal dan zwakker? 

Ja. Ze zeiden dan ‘een dysharmonisch profiel van intelligentie’. 

En hebben ze dat ook uitgelegd? 

Ja.  

Ok.   

Maar we zagen dat ook op haar rapport van het tweede 

leerjaar. Er was bijna 30 procent verschil tussen haar taal en 

haar wiskunde. 

Ja. Nu, 98 is nog altijd een goed IQ he, dat is normaal, in de 

middenmoot. 

Eum, heb je al een idee voor een beroep voor Margot voor 

later? 

Eum, ’t zal vermoedelijk wel wat worden waar ze met haar 

handen kan werken. Kzie dat nu al dat ze ijverig en naarstig is 

en tzal vermoedelijk wel iets worden waar ze weinig haar 

hoofd zal moeten gebruiken. 

Ok, dat was het zo. Bedankt! 
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7.6 Codeboom 
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7.7 Figuren 
 

Figuur 1 Onderzoeksvraag 1: Sterktes en zwaktes die kinderen met dyscalculie en 

hun ouders aangeven. 

 

Figuur 2 Onderzoeksvraag 2: Wat helpt en wat helpt niet bij de ondersteuning van 

kinderen met dyscalculie, volgens hun ouders en de kinderen. 

 

Figuur 3 Onderzoeksvraag 3: Invloed van het hebben van en/of het label dyscalculie 

op het kind en zijn sociale relaties. 

 

Figuur 4 Onderzoeksvraag 4: Invloed van het hebben van en/of het label dyscalculie 

op de ouders en het gezin. 
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Figuur 2: Wat helpt (niet) bij de ondersteuning van kinderen met dyscalculie, volgens de kinderen en hun ouders. 
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Figuur 3: Invloed van het hebben van en/of de diagnose dyscalculie op het kind en zijn sociale relaties. 

 
vriendjes 

Extra belasting: 
bijles, extra’s op 
school en thuis 

moe 

 
DYSCALCULIE 

↓ vrije tijd, ↓ leuke dingen 
kunnen doen 

ruzie 

Meer hulp nodig 

 
Uitzonderings- 

positie 

Reacties: positief én 
negatief 

 
schoolwijziging 
jaar overzitten 

 
 

 
↓ zelfbeeld 

↓ zelfvertrouwen 

compenseren 

Verdoezelen 
Afleiding 



 

205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste signalen 

Vermoeden 

Dyscalculie en 

moeilijkheden kind 

weerstand 

Financiële moeilijkheden 

frustraties 
Relationele moeilijkheden 

zorgen 

Veel tijd en energie in kind 
↓ vrije tijd 

schuldgevoelens 

onzekerheid 

Zoektocht naar 
verklaringen 

Ruzie/ spanningen 

Zoektocht naar 
hulp 

Figuur 4: Invloed van het hebben van en/of de diagnose dyscalculie op de ouders en het gezin. 



 

 

 


	MARLIES ULEYN  20053364 Academiejaar 2009-2010 - Eerste examenperiode
	Kwalitatief onderzoek naar dyscalculie.
	De impliciete kennis van ouders van en kinderen met dyscalculie.
	Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek.
	MARLIES ULEYN  20053364 Academiejaar 2009-2010 - Eerste examenperiode
	Kwalitatief onderzoek naar dyscalculie.
	De impliciete kennis van ouders van en kinderen met dyscalculie.
	Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek.
	Promotor: Prof. Dr. Anne Desoete
	DANKWOORD
	TOELATING TOT BRUIKLEEN
	ABSTRACT
	INHOUDSTAFEL
	LIJST VAN FIGUREN
	Inleiding
	Dyscalculie
	Definitie: een poging
	Prevalentie en comorbiditeit
	Oorzaak
	Rekenproblemen bij kinderen met dyscalculie
	Diagnostiek

	Ouder zijn van een kind met een leerstoornis
	Kwalitatief onderzoek
	Ouders van en kinderen met dyscalculie: impliciete kennis
	Implicaties voor het onderzoek

	Onderzoeksvragen
	Methodologie
	Participanten
	Onderzoeksopzet en procedure
	Instrumenten
	Rekentests
	Leestests
	Spellingstest
	Semigestructureerd interview


	Resultaten
	Sterktes en zwaktes die kinderen met dyscalculie en hun ouder(s) aangeven
	Hoofdrekenen en bewerkingen
	Getallenkennis
	Breuken, procenten en decimale getallen
	Betalen en besef van geld
	Geheugen
	Tafels
	Inconsistente prestaties
	Inzicht
	Vraagstukken
	Oriëntatie en ruimtelijk inzicht
	Meetkunde
	Kwantiteit en door elkaar
	Comorbiditeit met een andere stoornis
	Kwaliteiten en sterktes

	Wat helpt (niet) bij de ondersteuning van kinderen met dyscalculie, volgens ouders van en kinderen met dyscalculie
	Eénduidigheid
	Individuele aanpak of kleinere groepjes
	Motivatie en interesse
	Hulpmiddelen
	Structuur en overzicht
	Extra uitleg en herhaling
	Peertutoring
	Aanpassingen

	Invloed van het hebben en/of het label dyscalculie op het kind en zijn sociale relaties
	Extra belasting
	Invloed op sociale relaties
	Vriendjes
	Schoolwijziging en jaar dubbelen
	reacties
	Uitzonderingspositie
	Toekomstperspectief
	Visie op zichzelf
	Zelfvertrouwen
	Zelfbeeld
	Emoties
	Coping
	Aanvaarding

	Invloed van het hebben en/of het label dyscalculie bij een kind op het gezin en de ouders
	Van eerste seinen en vermoedens naar een diagnose
	Zoektocht naar oorzaak
	Zoektocht naar hulp
	Aanvaarding
	Hulp bieden
	Invloed op het gezinsleven
	Zorgen en toekomstdromen


	Discussie en conclusie
	Discussie
	Sterktes en zwaktes die kinderen met dyscalculie en hun ouders aangeven
	Zinvolle/zinloze hulpverlening
	Invloed op het kind en zijn sociale relaties
	Invloed op de ouders en het gezin

	Sterktes en beperkingen van het onderzoek en implicaties voor verder onderzoek
	Conclusie

	Referentielijst
	Appendix
	Interview kind
	Interview ouder(s)
	Kwantitatieve data
	Gecodeerd interview kind
	Gecodeerd interview ouder
	Codeboom
	Figuren


