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Dit boekje bevat een verzameling van artikels die geschreven werden door leden van een expertgroep die 
gevormd werd door de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/Wiskunde Onderwijs
(NVORWO). Alle auteurs belichten vanuit hun perspectief een aspect van dyscalculie. In zijn geheel biedt 
het boekje een vrij volledig overzicht van de huidige kennis over dyscalculie. Dit boekje is een aanrader 
voor iedereen die op een vlugge manier zijn kennis over het onderwerp wil actualiseren.

Maarten Dolk schetst in een eerste bijdrage de doelstellingen van de expertgroep. Hierbij wordt het belang 
van een consensus over dyscalculie benadrukt. Ook staat de auteur stil bij het doel, nut en effect van een 
dyscalculieverklaring.

Ernest van Lieshout brengt in zijn bijdrage enkele niet-specifieke cognitieve verklaringen van rekenstoornis-
sen en dyscalculie onder de aandacht. Hij bespreekt een drietal recente onderzoeken waaruit volgens hem 
blijkt dat de moeite die kinderen bij het rekenen ervaren kunnen verklaard worden vanuit het proble-
matisch werken van een aantal cognitieve processen zoals het gebrek aan automaticiteit en een beperkt 
werkgeheugen.

Erik van Loosbroek heeft het dan weer over de biologische basis van ontwikkelingsdyscalculie. Hij weer-
houdt een specifiek numeriek informatieverwerkingsprobleem als verklaring voor rekenproblemen en 
dyscalculie.

Hans van Luit bespreekt de achtergronden, betekenis en handelingsconsequenties van dyscalculie. Hij staat 
in het bijzonder stil bij de ontwikkeling van het getalbegrip bij jonge kinderen om het belang van het voor-
bereidende en het vroege rekenen te onderstrepen. Belangrijk zijn zeker ook zijn stukjes over de diagnos-
tiek en behandeling van rekenproblemen.

Koeno Gravemeijer bespreekt dyscalculie en ernstige rekenproblemen vanuit het perspectief van de vak-
didactiek. Bij momenten is hij zeer kritisch over het gebruik van de term dyscalculie. Dit valt beter te 
begrijpen als je in zijn besluit leest dat hij het betreurt dat de term dyscalculie zo veel en zo gemakkelijk 
wordt gebruikt terwijl er heel wat mogelijke onderwijsgebonden oorzaken van rekenproblemen zijn.

Jo Nelissen pleit in zijn bijdrage voor een open onderzoek naar rekenproblemen waarbij men niet uitgaat 
van een theorie over dyscalculie. Hij stelt voor hierbij uit te gaan van een theorie over het leren van 
rekenen en wiskunde. 

Annemie Desoete en Pol Ghesquière geven in hun bijdrage uitgebreid de stand van zaken in verband met de 
kennis en inzichten in verband met dyscalculie in Vlaanderen weer.

Mieke van Groenestijn gaat in haar bijdrage op zoek naar een antwoord op de vraag of dyscalculie een 
probleem is van het kind of van het onderwijs.

Het nawoord is van de hand van professor Wied Ruijssenaars. Hierin gaat hij dieper in op het gebruik van 
een dyscalculieverklaring.
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In het laatste hoofdstukje legt Mieke van Groenestijn (onder de titel Hoe verder?) uit hoe het werk van de 
NVORWO zal verder gezet worden.
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