
 

Vragenlijst voor de ouders bij rekenproblemen en/of dyscalculieonderzoek 
 
Algemeen 
Uw kind is aangemeld bij het HCO voor onderzoek door een onderwijsadviseur in verband met 
rekenproblemen. Het doel hiervan is het vinden van een geschikte aanpak of hulp voor uw kind, zodat 
uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt. Voor een volledig beeld van uw kind, vragen we u 
onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. De informatie wordt vertrouwelijk 
behandeld. Als u vragen heeft, neem dan contact op met het HCO. De contactgegevens staan vermeld 
in de toegevoegde informatiebrief voor ouders.  
 
Persoonsgegevens kind 
Voornaam:     
Achternaam:    
Geboortedatum:       
Geslacht:    jongen        meisje 
Huidige groep:     
Geboorteland:     
Uw kind is in Nederland sinds: 
Taal die thuis gesproken wordt: 
 
Is uw kind eerder onderzocht of behandeld? 
Instelling:    
Reden van onderzoek:  
  
Resultaat:   
  
 
Geeft u het HCO toestemming om de onderzoeksgegevens bij deze instelling(en) op te vragen?  
    Ja     (indien ja, het toestemmingsformulier invullen en ondertekenen) 
   Nee  
 
Reden van aanmelding  
Waarom is uw kind aangemeld bij het HCO? 
 
 
 
 
Maakt u zich zorgen om de (reken)ontwikkeling van uw kind? Wilt u dit toelichten? 
 
 
 
Hoe merkt u thuis dat uw kind moeite heeft met rekenen? 
 
 
 
Wanneer merkte u voor het eerst dat uw kind rekenproblemen had?  
 
 
  



 

Reden van aanmelding (vervolg) 
Waaraan merkte u dit? 
 
 
 
Wat verwacht u van dit onderzoek? 
 
 
 
Schoolsituatie 
Is uw kind wel eens van school gewisseld?   ja   nee 
Zo ja, met welke reden? In welke groep? 
 
 
Is uw kind wel eens blijven zitten?     ja   nee 
Zo ja, in welke groep? 
 
 
Blijft uw kind regelmatig thuis van school?    ja   nee 
Zo ja, met welke reden? 
 
 
Gaat uw kind graag naar school?     ja   nee 
Waardoor komt dit volgens u? 
 
 
Hoe ervaart uw kind het rekenen op school? 
 
 
 
Wanneer heeft school u voor het eerst op de hoogte gesteld van de rekenproblemen? 
 
 
Wat heeft school gedaan om uw kind te helpen bij het rekenen? 
 
 
Bent u tevreden over de aanpak op school? 
 
 
Hoe ervaart uw kind de begeleiding bij het rekenen op school? 
 
 
Heeft uw kind naast rekenproblemen ook andere leerproblemen? 
 
 
Voelt uw kind zich op zijn/haar gemak bij de huidige leerkracht(en) en in de klas? Waardoor komt dit 
volgens u? 
 
 



 

Thuissituatie 
Naam van de ouder/verzorger: 
Geboortedatum: 
Beroep: 
Ouderlijk gezag:        ja   nee 
Relatie tot het kind: 
Naam van de ouder/verzorger: 
Geboortedatum: 
Beroep: 
Ouderlijk gezag:        ja   nee 
Relatie tot het kind: 
Heeft uw kind broers en/of zussen?    ja   nee 
Aantal broers: 
Aantal zussen: 
Wat is hun leeftijd: 
School/beroep: 
Met wie woont uw kind in huis? 
Zijn er bijzondere gezinsomstandigheden? Denk hierbij aan scheiding, verlies e.d. 
 
 
Laat uw kind momenteel opvallend gedrag zien?    ja   nee 
Zo ja, wilt u dit toelichten? 
 
 
Hoe is het contact van uw kind met andere kinderen? 
 
 
Wat heeft u tot nu toe gedaan om uw kind te helpen bij het rekenen? 
 
 
Bent u daarbij geholpen door school?     ja   nee 
Zo ja, hoe bent u geholpen? 
 
 
Krijgt uw kind buiten school begeleiding bij het rekenen?  ja   nee 
Zo ja:  
Waar?  
Vanaf wanneer/tot wanneer?  
Hoe vaak per week?  
Hoe lang per keer?  
Krijgt uw kind ook huiswerk mee? 
Wordt er afstemming gezocht met de school van uw kind?  ja   nee  
Zo ja, hoe? 
 
 
 
Komen (ernstige) rekenproblemen en/of dyscalculie in het gezin voor?  

ja   nee 
Zo ja, bij wie?  



 

De ontwikkeling van uw kind 
 
Waren er gedurende de zwangerschap of geboorte bijzonderheden?  

ja   nee 
Zo ja, welke? 
 
 
 
Heeft uw kind aangeboren afwijkingen (lichamelijke handicaps, chronische ziekten, erfelijke 
aandoeningen)?       ja   nee 
Zo ja, welke? 
 
 
 
Is uw kind wel eens opgenomen in het ziekenhuis?   ja   nee 
Zo ja, waarvoor? 
 
 
 
Is het gehoor in orde?      ja   nee 
Is het gezichtsvermogen in orde?    ja   nee  
Is de fijne motoriek in orde?     ja   nee 
Is de grove motoriek in orde?     ja   nee 
Slaapt uw kind goed?      ja   nee 
Heeft uw kind hulp buiten school gehad, anders dan voor rekenen? (Bijvoorbeeld fysiotherapie, 
ergotherapie, logopedie)      ja   nee 
Zo ja, wanneer en hoe lang? 
 
 
 
Waarvoor was deze hulp? 
 
 
 
Gebruikt uw kind medicijnen? 
 
 
 
Heeft uw kind op dit moment lichamelijke klachten?   ja   nee 
Zo ja, welke? 
 
 
 
Heeft uw kind moeite me het begrijpen van mondelinge of schriftelijke taal?  

ja   nee 
Kunt u dit toelichten? 
 
 
 



 

Hoe beoordeelt u de concentratie van uw kind? Kunt u dit toelichten? 
 
 
 
Kan uw kind gemakkelijk dingen onthouden?  

ja   nee 
Kunt u dit toelichten? 
 
 
 
Vindt u uw kind voldoende zelfstandig, gezien zijn of haar leeftijd?  

ja   nee 
Waaraan merkt u dat? 
 
 
 
Heeft er in het verleden een psychologisch onderzoek plaats gevonden?  

ja   nee 
Zo ja, wat waren daarvan de belangrijkste conclusies?  
 
 
 
Zou u van dit onderzoek, met uw toestemming, een kopie van willen bijvoegen? 
 
 
 
 
 
Wat vindt u nog belangrijk om te vertellen? 
 
 
 
 
Heeft u nog vragen? 
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