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Milan in de Wereld zonder cijfers is een stripverhaal voor kinderen vanaf acht jaar, hun ouders en leer-
krachten. Het legt op een eenvoudige manier uit wat rekenproblemen zijn en welke gevolgen deze kunnen 
hebben op sociaal en emotioneel vlak. 

Tegelijk toont het op een zeer bevattelijke manier aan dat getallen een belangrijk en niet weg te cijferen 
onderdeel zijn van het leven in onze maatschappij. Wegvluchten voor het probleem helpt dus niet. Men 
moet het aanpakken. Ook dit wordt duidelijk in de strip: een kind met rekenproblemen of dyscalculie staat 
er niet alleen voor. Het kan geholpen worden.

In een uitgebreide bijlage geven de auteurs informatie voor ouders en leerkrachten van kinderen met 
rekenproblemen of dyscalculie. Ze doen dit op een genuanceerde en daardoor waardevolle manier; over 
dyscalculie is het laatste woord immers nog lang niet gezegd. Zo formuleren ze op een heel mooie manier 
de drie criteria om over dyscalculie te kunnen spreken: de achterstand moet ernstig en hardnekkig zijn en 
niet veroorzaakt door te weinig leerkansen. 

In deze bijlage staan de auteurs verder nog stil bij de kenmerken van dyscalculie doorheen de basisschool-
periode en benadrukken ze het belang van een vroegtijdige opsporing. Ze bespreken ook welke mogelijk-
heden er zijn om het probleem aan te pakken. Tot slot geven ze een aantal concrete tips voor ouders en 
leerkrachten.

Milan in de Wereld zonder cijfers is een strip die kan gebruikt worden om aan kinderen uit de basisschool 
uit te leggen welk probleem ze hebben. Het verhaal zelf is heel herkenbaar geschreven. Daarnaast infor-
meert het door zijn uitgebreide bijlage ouders en leerkrachten. Vooral voor ouders is deze bijlage zeer 
belangrijk, niet in het minst omdat ze hen in staat stelt om op veel vragen die hun kind kan hebben een 
passend antwoord te geven. Verder kan de strip gebruikt worden voor psycho-educatieve doeleinden.
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