Dyscalculie &
rekenproblemen

Marant verbindt
onderwijs & zorg
Marant is al jarenlang gewaardeerd
en vertrouwd in onderzoek en
behandeling bij dyslexie, dyscalculie,
gedrags- en/of leerproblemen. Met
onze enthousiaste en veelzijdige
orthopedagogen en psychologen
werken we samen met ouders en
scholen aan complete en passende
hulp voor kinderen. Altijd volgens de
laatste wetenschappelijke inzichten.

‘Bij Marant Behandelpraktijk staan
motivatie, plezier, samenwerken en
zelfvertrouwen centraal.’

Marant Behandelpraktijk &
Dyscalculie

Onderzoek

Heeft een kind grote moeite met rekenen? Dat kan wijzen op een

omgevingsfactoren: groep, leerkracht, school en gezin. Onderzoek levert

rekenprobleem of dyscalculie. Soms leidt het tot onzekerheid of

antwoorden en desgewenst handelingsgerichte adviezen op: welke

faalangst. Verder inzoomen op de rekenontwikkeling is dan verstandig.

begeleiding past het best bij het kind?

Samenwerking met ouders en school

Hierbij kun je denken aan didactisch onderzoek naar de rekenvaardigheden,

Ouders kennen hun kind als geen ander, daarom is hun informatie

onderzoek naar zowel cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling,

cruciaal. Onze adviezen stemmen we specifiek af op het kind en die

onderzoek naar geheugen, planning, concentratie en onderzoek naar

hebben weer betrekking op de school, leerkracht, groep en uiteraard

dyscalculie als mogelijke oorzaak van de rekenproblemen.

We doen gericht onderzoek en kijken naar zowel kind- als

ouders.
Het onderzoek omvat een (korte) intake, een of twee onderzoeksochtenden,
eventueel een observatie, verslaglegging en adviesgesprek.
We maken onderscheid tussen verschillende soorten onderzoek:
• Een kort onderzoek voor niveaubepaling
• Een onderzoek naar een enkelvoudige hulpvraag
• Een onderzoek naar een meervoudige hulpvraag
• Een onderzoek naar een meervoudige complexe hulpvraag
Een onderzoek is uit te breiden met extra onderzoekstijd. In overleg
bepalen we welk onderzoekstype passend is bij de vraagstelling.

‘97%

Zeer tevreden ouders!

97% van de ouders zou Marant bij andere
ouders aanbevelen, daar zijn we trots op!
Behandelaanbod

Wanneer de rekenontwikkeling goed in kaart is gebracht, kan op basis
daarvan een begeleidingstraject starten. Individueel of in groepjes
(Leermaatjes).
Rekenproblemen behandelen we op maat. Vaak gaan problemen
terug naar de basisbeginselen. Basisvaardigheden zoals getalbegrip, de
plus- en minsommen onder de 100, de tafels, deelsommen en soms
klokkijken. We werken zowel aan de strategie als aan het begrip en
toepassing van basisvaardigheden. We maken een geleidelijke opbouw
van concreet naar meer abstracte werkvormen (de getallenlijn).
•

12 wekelijkse begeleidingssessies van 50 minuten

•

Startmeting

•

Behandelplan op maat met het onderzoek als leidraad

•

Wekelijks digitaal logboek

•

Eindmeting

•	Adviesgesprek met ouders en school: wat zijn de resultaten en
wat is het vervolg?

Groepsbehandeling: Leermaatjes

Samen oefenen biedt een kind meer vertrouwen. Leermaatjes is het
verlengstuk van onze individuele behandeling, maar dan met de
kracht van een groep.
Meer weten?
Kijk op www.marant.nl/rekenproblemen-aanbod

Onderzoeksresultaten en dan?

Marant kan een bijdrage leveren aan onderwijsarrangementen van
kinderen. Bijvoorbeeld door met school specifieke ondersteuning
te organiseren. Of door passende begeleiding te bieden, die
doorverwijzen onnodig maakt.

Een dyscalculieverklaring?

Een onderzoek kan niet altijd direct aantonen of er sprake is van
dyscalculie. Die diagnose kan pas worden gesteld na een periode zeer

‘Wij begrijpen dat de ontwikkeling van
kinderen soms ingewikkeld is. Ieder kind is
uniek en ieder kind komt het best tot zijn
recht bij specifieke hulp op maat.’

intensieve hulp van een rekenspecialist.

Gerichte ondersteuning van school

Marant adviseert de school over passende invulling van die
ondersteuning of biedt hulp tijdens de begeleiding. Pas wanneer het
vermoeden van dyscalculie sterk is onderbouwd, kan een diagnose en
een dyscalculieverklaring worden afgegeven.
Kijk voor de prijzen van de verschillende onderzoeken op
www.marant.nl/onderzoek-naar-dyscalculie.

Orthopedagoog Anne van der Meer:
“Rekenen maakt kinderen soms onzeker of zelfs faalangstig. Ik zorg voor
positieve ervaringen en een toename van zelfvertrouwen. Fantastisch
om te zien hoe kinderen groeien van rekenangst naar rekenplezier!”

Mijn Marant

De leukste tips en video’s vind je op onze site en social
media. Onze gedragswetenschappers delen graag
hun kennis en ervaring. Marant Behandelpraktijk blijft
in beweging. Beweeg mee en volg ons online!

Marantie

•	Onderzoek & behandelingen worden uitgevoerd door
gekwalificeerde orthopedagogen (-generalist NVO) en
(GZ)-psychologen

Marant biedt doorlopende lijnen van

• We werken in nauwe afstemming met ouders en school

onderzoek naar behandeling in een

• Wij hebben geen wachtlijsten

krachtige verbinding tussen onderwijs

• Wij gaan uit van de meest recente wetenschappelijke inzichten

en zorg. Wetenschap en deskundigheid
maakt dat we het beste in ieder kind naar
boven halen. We lopen graag voorop en
kijken vóóruit.

Up-to-date blijven?

Blijf up-to-date via onze website, de laatste blogs
en via onze social media.
www.marant.nl/behandelpraktijk

Spreekuren en consultatie
Onze

gekwalificeerde

orthopedagogen

en

psychologen denken graag met u mee. We kunnen
uw vraag beantwoorden tijdens ons telefonisch
spreekuur of we maken een afspraak om samen
met u uw vraag en de mogelijke oplossingen te
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verkennen.

