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Voor een leerling met dyscalculie is elke stap in 
het rekenen moeilijk. Wat een ander vanzelfspre-
kend of misschien een beetje lastig vindt, is voor 
dit kind een obstakel.
In dit boek bespreekt rekendeskundige Marisca 
Milikowski de moeilijkheden – obstakels – die zich  
verscholen houden in het elementaire rekenen. 
Meestal zitten die obstakels in het rekenen zelf, 
dat ingewikkelder in elkaar zit dan je zou denken. 
Er zijn echter ook obstakels die langs een omweg 
het rekenen bemoeilijken. Zo kunnen dyslectici 
vaak de tafels niet goed leren. En kinderen met 
een zwak ruimtelijk voorstellingsvermogen 
hebben moeite met de getallenlijn.
De obstakels worden in dit boek zoveel mogelijk 
gepresenteerd in de volgorde waarin de leerling  
ze ontmoet. Elk obstakel heeft een eigen hoofd-
stuk, met een min of meer gelijke opbouw. 
Milikowski beschrijft wat de moeilijkheid is, geeft 
een voorbeeld uit de praktijk, en vertelt wat helpt 
en wat niet.
Soms worden de Obstakel-hoofdstukken even 
onderbroken door een extraatje dat bijvoorbeeld  
vertelt wat automatisering eigenlijk is of wat 
er schuilgaat achter de letters DLE. Zo loopt 
Milikowski de rekenstof door. Loopt u mee?
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Balans Magazine. Samen met Tom Braams deed 
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Inleiding

Voor een leerling met dyscalculie is elke stap in het rekenen moei-

lijk. Wat een ander vanzelfsprekend of misschien een beetje lastig 

vindt, is voor dit kind een obstakel.

In dit boekje bespreek ik de moeilijkheden die zich verscholen 

houden in het elementaire rekenen. Geen breuken dus; wel de telrij 

tot honderd. Geen staartdeling; wel het automatiseren van het op-

tellen tot tien.

Moeilijkheden op het rekenpad noem ik obstakels. Meestal zit-

ten die obstakels in rekenen zelf, dat ingewikkelder in elkaar zit dan 

je zou denken. Sommige obstakels hebben minder direct met het 

rekenen te maken, maar hebben daar wel invloed op. Een zwak  

visueel-ruimtelijk voorstellingsvermogen, bijvoorbeeld, bemoeilijkt 

het rekenbegrip. En problemen met het onderscheiden van spraak-

klanken en met woordvinding (zoals bij dyslexie het geval is) be-

moeilijken het leren van de tafels.

De obstakels worden zoveel mogelijk gepresenteerd in de volg-

orde waarin de leerling ze ontmoet. Elk obstakel krijgt een eigen 

hoofdstuk, met een min of meer gelijke opbouw. Ik beschrijf wat de 

moeilijkheid of althans uitdaging is, geef een voorbeeld uit de prak-

tijk en vertel wat helpt en wat niet.

Soms worden de Obstakel-hoofdstukken even onderbroken door  

een extraatje dat ‘technisch’ heet en dat iets vertelt over technische  

onderwerpen. Bijvoorbeeld: wat is eigenlijk automatisering? Of: wat  

gaat er schuil achter de letters DLE? zo loop ik de rekenstof door. Ik 

hoop dat u naast me blijft lopen.


