Protocol wiskundeproblemen en dyscalculie
Protocol lees- en spellingproblemen en dyslexie

Bijlage : Criteria Specifieke leerstoornis volgens de DSM-51
Specifieke leerstoornis (specific learning disorder)
Classificatiecriteria
A. Moeite met het aanleren en gebruiken van schoolse vaardigheden, zoals blijkt
uit de persisterende aanwezigheid van minstens een van volgende symptomen
gedurende minstens 6 maanden, ondanks interventie gericht op deze
moeilijkheden:
1. Onnauwkeurig of langzaam en moeizaam lezen van woorden (leest
bijvoorbeeld losse woorden fout of langzaam en aarzelend hardop voor, raadt
vaak woorden, heeft problemen met het goed uitspreken van woorden).
2. Moeite om de betekenis te begrijpen van wat wordt gelezen (kan bijvoorbeeld
de tekst correct lezen, maar begrijpt de volgorde, relaties, gevolgtrekkingen of
diepere betekenis van het gelezene niet).
3. Moeite met spelling (voegt bijvoorbeeld klinkers en medeklinkers toe, laat ze
weg, of vervangt ze).
4. Moeite om zich schriftelijk uit te drukken (maakt bijvoorbeeld in zinnen talloze
grammaticale of interpunctiefouten; deelt de alinea’s slecht in; zijn of haar
schriftelijke weergave van ideeën is niet helder).
5. Moeite met het zich eigen maken van gevoel voor en feiten rond getallen en
berekeningen (begrijpt bijvoorbeeld getallen niet goed, begrijpt hun grootte en
onderlinge relaties niet; telt op de vingers om getallen onder de 10 op te tellen
in plaats van de rekenregels te gebruiken zoals leeftijdgenoten dat doen; raakt
de draad kwijt in een berekening en wisselt van aanpak).
6. Moeite met cijfermatig redeneren (heeft bijvoorbeeld veel moeite met het
toepassen van cijfermatige concepten, feiten of procedures om kwantitatieve
problemen op te lossen).
B. De betreffende schoolse vaardigheden zijn substantieel en meetbaar slechter
ontwikkeld dan gezien de kalenderleeftijd verwacht mag worden en hebben een
significant negatieve invloed op de schoolresultaten en werkprestaties, of op de
alledaagse activiteiten, wat wordt bevestigd door bij de betrokkene afgenomen
gestandaardiseerde prestatietests en een volledig onderzoek. Bij mensen ouder
dan 17 jaar kan het gestandaardiseerde onderzoek vervangen worden door een
gedocumenteerde
voorgeschiedenis
van
tot
beperkingen
leidende
leerproblemen.
C. De leerproblemen beginnen tijdens de schooljaren, maar worden soms pas echt
manifest op het moment dat de betreffende schoolse vaardigheden zwaarder
belast worden dan de betrokkene met zijn of haar beperkte vermogens aankan
1

American Psychiatric Association, Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5), Boom,
Amsterdam, 2014
Specifiek Diagnostisch Protocol bij Wiskundeproblemen en dyscalculie
Specifiek Diagnostisch Protocol bij Lees- en spellingproblemen en dyslexie

07/06/2016
19/11/2015

1

Protocol wiskundeproblemen en dyscalculie
Protocol lees- en spellingproblemen en dyslexie
(zoals bij toetsen met een tijdslimiet; binnen een bepaalde tijd lezen of schrijven
van lange, complexe teksten; in geval van een excessief zware studiebelasting).
D. De leerproblemen kunnen niet beter worden verklaard door verstandelijke
beperkingen, niet-gecorrigeerde visus- of gehoorstoornissen, andere psychische
of neurologische stoornissen, psychosociale tegenslagen, gebrekkige
beheersing van de taal waarin het onderwijs gegeven wordt, of inadequaat
onderricht.

NB: de vier classificatiecriteria moeten gebaseerd zijn op een klinische s ynthese van
de anamnese (ontwikkeling, medisch, gezin, school), schoolrapporten en
psychologische tests.
Coderingsaanwijzing: specificeer alle leerdomeinen en deelvaardigheden die
aangetast zijn. Als meer dan een domein aangetast is, moet elk domein afzond erlijk
worden gecodeerd volgens de volgende specificaties.
Specificeer indien
315.00: met beperkingen in het lezen
Accuraat lezen van woorden
Snelheid of vloeiendheid van lezen
Begrijpend lezen
NB: dyslexie is een alternatieve term die wordt gebruikt voor een patroon van
leermoeilijkheden door problemen met accurate of vloeiende woordherkenning, slecht
decoderen en slechte spellingvaardigheden. Als dyslexie wordt gebruikt om dit
specifieke patroon van problemen te specificeren, is het belangrijk om ook bijkomende
problemen te specificeren, zoals problemen met begrijpend lezen of met rekenkundig
redeneren.
315.2: met beperkingen in de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
Accuraat spellen
Accuraat gebruik van grammatica en interpunctie
Helderheid of structuur van de geschreven tekst
315.1: met beperkingen in het rekenen
Gevoel voor getallen
Onthouden van rekenkundige feiten
Accuraat of vlot rekenen
Accuraat cijfermatig redeneren
NB: dyscalculie is een alternatieve term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een
patroon van moeilijkheden door een problematische verwerking van cijfermatige
informatie, met het leren van rekenkundige feiten en het accuraat of vlot uitvoeren van
berekeningen. Als dyscalculie wordt gebruikt om dit specifieke patroon van
rekenmoeilijkheden te specificeren, is het belangrijk om ook bijkomende problemen te
specificeren, zoals problemen met cijfermatig redeneren of accuratesse in het verbaal
redeneren.
Specificeer actuele ernst:
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Licht: enige moeilijkheden met leervaardigheden op een of meer leerdomeinen, maar
zo licht dat de betrokkene deze kan compenseren of goed functioneert met de nodige
aanpassingen of ondersteuning, in het bijzonder gedurende de schooljaren.
Matig: duidelijke moeilijkheden met leervaardigheden op een of meer leerdomeinen, in
die mate dat het niet waarschijnlijk is dat de betrokkene de vaardigheden voldoende
leert beheersen zonder periodieke, intensieve en gespecialiseerde ondersteuning
tijdens de schooljaren. Er zijn mogelijk aanpassingen of vormen van ondersteuning
nodig gedurende minstens een deel van de dag op school, op het werk of thuis, om de
activiteiten accuraat en efficiënt te kunnen afhandelen.
Ernstig: ernstige moeilijkheden met leervaardigheden die verschillende leerdomeinen
beïnvloeden, in die mate dat het niet waarschijnlijk is dat de betrokkene die
vaardigheden zal leren zonder aanhoudende geïndividualiseerde en gespecialiseerde
ondersteuning gedurende het grootste deel van de schooljaren. Zelfs met een heel
pakket aan gerichte aanpassingen of ondersteuning thuis, op school of op het werk, is
de kans groot dat de betrokkene niet in staat is om alle activiteiten efficiënt af te
handelen.
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