Protocol ERWD vo
Overzicht van rollen, taken en aanbevolen kwalificaties
Taken

Aanduiding functie/rol en
aanbevolen kwalificatie (cursief )

Management
Initiëren en vaststellen van rekenbeleid:
â VFKHSSHQYDQUDQGYRRUZDDUGHQYRRUUHNHQRQGHUZLMVEHJHOHLding en -ondersteuning;
â IDFLOLWHUHQGDWDDQGH]HUDQGYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
(onder andere deskundigheidsbevordering).

74

Schoolleider/afdelingsleider
als eindverantwoordelijke voor de vertaling van het algemene schoolbeleid
naar het rekenbeleid van de school c.q.
de eigen afdeling
PM

Scheppen van randvoorwaarden voor het primaire proces en voor
begeleiding en ondersteuning (op basis van rekenbeleid):
â LPSOHPHQWHUHQYDQVFKRROEUHHGRQWZLNNHOGUHNHQEHOHLGELQnen de leerroutes;
â ELMGUDJHQDDQWRWVWDQGNRPHQHQHYDOXHUHQYDQKHWUHNHQEHleid binnen de school c.q. afdeling;
â PRQLWRUHQHQHYDOXHUHQYDQKHWEHJHOHLGLQJVSURFHVELQQHQGH
verschillende leerroutes;
â FR¸UGLQHUHQYDQHQUDSSRUWHUHQRYHUGHDFWLYLWHLWHQLQGH
eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijnsondersteuning met
betrekking tot het rekenbeleid (organisatorisch en randvoorwaardelijk);
â IDFLOLWHUHQYDQGHHHUVWHOLMQVWZHHGHOLMQVHQGHUGHOLMQVRQGHUsteuning (onder meer tijd, informatievoorziening, voorlichting, deskundigheidsbevordering);
â DDQVFKDďHQYDQOHHUPDWHULDOHQ

Rekenspecialist / ondersteuningscoordinator
(mogelijk) als staflid/beleidsmedewerker
PM

Primaire proces (in de eerste lijn)
Als onderdeel van onderwijsactiviteiten (rekenmethode volgend; 2F/3F
in acht nemend):
â YRRUEHUHLGHQYDQOHHUOLQJHQRSGHFHQWUDOHUHNHQWRHWV
â VLJQDOHUHQ UHNHQSUREOHPHQ HQREVHUYHUHQ UHNHQDFWLYLWHLWHQ 
â DDQVOXLWHQRSUHNHQVWUDWHJLHQYDQGHOHHUOLQJHQ LQKRXGHOLMN
diﬀerentiëren);
â DQDO\VHUHQYDQOHHUUHVXOWDWHQRS PRJHOLMNH UHNHQSUREOHPHQ
â LQOLFKWHQYDQGHPHQWRUELM PRJHOLMNH UHNHQSUREOHPHQ

Rekenleraar
als vakbekwame leraar
Eerste- of tweedegraads bevoegdheid met
specialisatie rekenen

=LHYRRUGHEHJHOHLGLQJVDFWLYLWHLWHQELQQHQGHJURHS VXEJURHSjes) bij ‘ondersteuning vanuit de eerste lijn’.
Als onderdeel van onderwijsactiviteiten in de andere vakken:
â H[SOLFLWHUHQYDQGHUROYDQUHNHQHQELQQHQKHWHLJHQYDN
â DIVWHPPHQRSGHUHNHQGLGDFWLHNHQDDQSDNYDQGHVFKRRO
â VLJQDOHUHQ UHNHQSUREOHPHQ HQREVHUYHUHQ UHNHQDFWLYLWHLten);
â DDQVOXLWHQRSUHNHQVWUDWHJLHQYDQGHOHHUOLQJHQ LQKRXGHOLMN
diﬀerentiëren);
â DQDO\VHUHQYDQWRHWVUHVXOWDWHQRS PRJHOLMNH UHNHQSUREOHmen;
â LQOLFKWHQYDQGHPHQWRUHQGHUHNHQOHUDDUELM PRJHOLMNH 
rekenproblemen;
â RSYROJHQYDQGHDGYLH]HQYDQGHUHNHQVSHFLDOLVW HQGHUHNHQleraar) over afstemming (begeleidingscategorie 1, 2 en 3).

Leraar andere vakken
als vakbekwame leraar
Eerste- of tweedegraads bevoegdheid

hoofdstuk

4

Checklist rekenen

Overzicht van rollen, taken en aanbevolen kwalificaties
Ondersteuning (vanuit de eerste lijn)
Bij (resultaatgerichte) begeleiding van de leerlingen in zijn mentorgroep:
â FRDFKHQRSNRHUVNHX]HVSODQQLQJYRRUWJDQJHQRS
motivationeel-aﬀectief gebied;
â PRQLWRUHQYDQGHVWXGLHYRRUWJDQJ OHHUUHVXOWDWHQHQUHNHQniveau);
â DQDO\VHUHQHQLQWHUSUHWHUHQYDQWRHWVUHVXOWDWHQ
â VLJQDOHUHQYDQUHNHQSUREOHPHQ KXOSYUDDJOHHUOLQJHQRI
(reken)leraar);
â DFWXDOLVHUHQYDQGH GLJLWDOH OHHUOLQJGRVVLHUVLQKHWOHHUlingadministratiesysteem.

Mentor
als eerste aanspreekpunt voor de
leerling bij studie- of persoonlijke
problemen
Eerste of tweedegraads bevoegdheid met
specialisatie coachingsvaardigheden

75

Bij begeleiding van leerlingen die rekenproblemen ervaren:
in begeleidingscategorie 1:
â FR¸UGLQHUHQYDQGHEHJHOHLGLQJYDQGHOHHUOLQJHQLQGHHHUVWHlijnsondersteuning;
â EHVSUHNHQYDQOHHUOLQJHQGLHUHNHQSUREOHPHQHUYDUHQ UHJXliere leerlingbesprekingen);
â FRPPXQLFHUHQPHWGHOHHUOLQJHQ]LMQRXGHUVYHU]RUJHUVLQ
overleg met de rekenleraar of de rekenspecialist;
â FRPPXQLFHUHQPHWGHUHNHQOHUDDUHQGHEHWURNNHQHQLQGH
tweedelijnsondersteuning (afstemming onderwijsbehoeften
en voortgang);
â UHJHOHQYDQGRRUYHUZLM]LQJHQQDDUGHWZHHGHOLMQVRQGHUVWHXning.
in begeleidingscategorie 2 en 3:
â ELMGUDJHQDDQKHWRSVWHOOHQHYDOXHUHQHQELMVWHOOHQYDQLQGLYLduele handelingsplannen (begeleidingscategorie 2 en 3);
â ELMGUDJHQDDQKHWYRRUEHUHLGHQYDQGHGLDJQRVWLVFKHUHNHQRQderzoeken in begeleidingscategorie 2 (hulpvragen inbrengen);
â HYHQWXHHOELMGUDJHQDDQKHWYRRUEHUHLGHQYDQSV\FKRGLDJQRVtische onderzoeken in begeleidingscategorie 3 (hulpvragen
inbrengen).
Als onderdeel van de onderwijsactiviteiten (rekenmethode volgend;
2F/3F in acht nemend):
â XLWYRHUHQYDQGHEHJHOHLGLQJLQFDWHJRULHƟLQVXEJURHS
â DIVWHPPHQRSGHYHUVFKLOOHQLQRQGHUZLMVEHKRHIWHQLQGH
subgroep (diﬀerentiëren);
â VLJQDOHUHQ UHNHQSUREOHPHQ HQREVHUYHUHQ UHNHQDFWLYLWHLWHQ 
â YRHUHQYDQNRUWHUHNHQJHVSUHNNHQ
â DQDO\VHUHQYDQOHHUUHVXOWDWHQ WRHWVUHNHQJHVSUHNREVHUYDties);
â XLWYRHUHQYDQGHEHJHOHLGLQJLQFDWHJRULHƠHQơQDDVWGH
rekenspecialist (subgroep).

Rekenleraar
als diﬀerentiërende leraar
Eerste- of tweedegraads bevoegdheid met
specialisatie rekenen

Bij onderzoek en individuele handelingsplannen:
â ELMGUDJHQDDQKHWRSVWHOOHQHYDOXHUHQHQELMVWHOOHQYDQLQGLYLduele handelingsplannen (begeleidingscategorie 2 en 3);
â ELMGUDJHQDDQKHWYRRUEHUHLGHQYDQGHGLDJQRVWLVFKHUHNHQRQderzoeken in begeleidingscategorie 2 (hulpvragen inbrengen);
â HYHQWXHHOELMGUDJHQDDQKHWYRRUEHUHLGHQYDQSV\FKRGLDJQRVtische onderzoeken in begeleidingscategorie 3 (hulpvragen
inbrengen).
Bij instroom van leerlingen (administratieve intake):
â YHU]DPHOHQYDQJHJHYHQVYDQXLWGHEDVLVVFKRROPHWEHWUHNking tot rekenproblematiek;
â UHJLVWUHUHQYDQUHNHQSUREOHPDWLHNLQGH GLJLWDOH OHHUOLQJGRVsiers van het leerlingadministratiesysteem.

Mentor/(leerjaar)coördinator
PM

Protocol ERWD vo
Overzicht van rollen, taken en aanbevolen kwalificaties
Ondersteuning (vanuit de tweede lijn)
Bij (resultaatgerichte) begeleiding in categorie 2:
â FR¸UGLQHUHQYDQGHEHJHOHLGLQJYDQGHOHHUOLQJLQGHWZHHGHlijnsondersteuning;
â FRPPXQLFHUHQPHWEHWURNNHQHQLQGHHHUVWHOLMQVWZHHGHlijns- en derdelijnsondersteuning.
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Bij (resultaatgerichte) begeleiding van de leerlingen:
â XLWYRHUHQYDQGH ]HHU LQWHQVLHYHEHJHOHLGLQJRSEDVLVYDQ
individuele handelingsplannen (begeleidingscategorie 2 en 3),
buiten de reguliere rekenlessen;
â HYDOXHUHQHQELMVWHOOHQYDQGHLQGLYLGXHOHKDQGHOLQJVSODQQHQ
in overleg met de rekenleraar, de mentor en de ondersteuQLQJVFR¸UGLQDWRU EHJHOHLGLQJVFDWHJRULHƠ 
â LGHPYRRUEHJHOHLGLQJVFDWHJRULHơLQRYHUOHJPHWGHRQGHUVWHXQLQJVFR¸UGLQDWRUGHUHNHQOHUDDUGHPHQWRUHQDQGHUH
(externe) betrokkenen;
â DGYLVHUHQRYHUDIVWHPPLQJDDQGH UHNHQ OHUDUHQ EHJHOHLdingscategorie 2 en 3);
â FRPPXQLFHUHQPHWGHOHHUOLQJHQ]LMQRXGHUVYHU]RUJHUVLQ
overleg met het ondersteuningsteam (begeleidingscategorie 2).

Rekenspecialist
als ondersteuner van collega’s en
leerlingen
Eerste- of tweedegraads bevoegdheid
en Master Special Educational Needs
(Master SEN) met specialisatie rekenen
en rekenproblemen

Bij onderzoek en individuele handelingsplannen:
â XLWYRHUHQYDQGHGLDJQRVWLVFKHUHNHQRQGHU]RHNHQYROJHQV
HGD (begeleidingscategorie 2);
â ELMGUDJHQDDQKHWYRRUEHUHLGHQYDQGHSV\FKRGLDJQRVWLVFKH
onderzoeken in begeleidingscategorie 3;
â RSVWHOOHQYDQGHLQGLYLGXHOHKDQGHOLQJVSODQQHQLQRYHUOHJPHW
de rekenleraar en de mentor (begeleidingscategorie 2);
â LGHPYRRUEHJHOHLGLQJVFDWHJRULHơLQRYHUOHJPHWGHJHGUDJVZHWHQVFKDSSHUGLDJQRVWLFXVHQGHRQGHUVWHXQLQJVFR¸UGLQDWRU
de rekenleraar, de mentor en andere (externe) betrokkenen.
Inzet voor team en school:
â RQGHUVWHXQHQYDQGH UHNHQ OHUDUHQRYHUUHNHQGLGDFWLHNHQ
-aanpak (tips en adviezen);
â DGYLVHUHQRYHUGHDDQVFKDIYDQOHHUPDWHULDOHQ
Bij (resultaatgerichte) begeleiding in categorie 2 en 3:
â FR¸UGLQHUHQYDQGHEHJHOHLGLQJYDQGHOHHUOLQJLQGHGHUGHlijnsondersteuning;
â FRPPXQLFHUHQPHWEHWURNNHQHQLQGHHHUVWHOLMQVWZHHGHlijns- en derdelijnsondersteuning.
Bij (resultaatgerichte) begeleiding van de leerlingen:
â ELMGUDJHQDDQKHWHYDOXHUHQHQELMVWHOOHQYDQLQGLYLGXHOHKDQdelingsplannen (begeleidingscategorie 2 en 3);
â DGYLVHUHQYDQGHUHNHQVSHFLDOLVW SHGDJRJLVFKHDGYLH]HQ 
â FRDFKHQYDQGHOHHUOLQJ mental coach), bijvoorbeeld in verband met beperking keuze vervolgopleiding;
â JHYHQYDQYRRUOLFKWLQJRYHUGHDDUGHQGHFRQVHTXHQWLHVYDQ
ernstige rekenproblemen aan alle betrokkenen;
â FRPPXQLFHUHQPHWGHOHHUOLQJHQ]LMQRXGHUVYHU]RUJHUVLQ
overleg met het ondersteuningsteam (begeleidingscategorie 3).
Bij onderzoek en individuele handelingsplannen:
â UHJHOHQYDQGRRUYHUZLM]LQJHQQDDUHQFR¸UGLQHUHQYDQGH
derdelijnsondersteuning;
â ELMGUDJHQDDQKHWYRRUEHUHLGHQYDQGHGLDJQRVWLVFKHUHNHQonderzoeken en de psychodiagnostische onderzoeken in
begeleidingscategorie 2 en 3 (hulpvragen inbrengen);
â ELMGUDJHQDDQKHWRSVWHOOHQYDQLQGLYLGXHOHKDQGHOLQJVSODQQHQ
(begeleidingscategorie 2 en 3).

Ondersteuningscoördinator
als adviseur van collega’s en coach van
leerlingen
Master SEN specialisatie leerproblemen
en gedragsproblemen

hoofdstuk

4

Checklist rekenen

Overzicht van rollen, taken en aanbevolen kwalificaties
Ondersteuning (vanuit de derde lijn)
Uitvoeren van en adviseren vanuit psychodiagnostisch onderzoek
(HGD volgend):
â XLWYRHUHQYDQSV\FKRGLDJQRVWLVFKRQGHU]RHNELMHUQVWLJHHQ
hardnekkige rekenproblemen in samenwerking met de rekenspecialist van de school/afdeling (handelingsadviezen);
â HYDOXHUHQYDQGHEHJHOHLGLQJQDKHWSV\FKRGLDJQRVWLVFK
onderzoek bij een vermoeden van dyscalculie en vaststellen of
er sprake is van dyscalculie (wel/geen dyscalculieverklaring);
â XLWYRHUHQYDQDDQYXOOHQGSV\FKRGLDJQRVWLVFKRQGHU]RHNRS
het gebied van leervoorwaarden voor rekenen, zo nodig in
samenwerking met de rekenspecialist van de school/afdeling
(handelingsadviezen);
â
HYHQWXHHO DGYLVHUHQELMGHYHUWDOLQJYDQGHUHVXOWDWHQQDDU
de praktijk van de leerroute waarin de leerling functioneert
LQVDPHQZHUNLQJPHWGHRQGHUVWHXQLQJVFR¸UGLQDWRUHQGH
rekenspecialist).

Gedragswetenschapper
als diagnosticus
BIG-registratie als GZ-psycholoog of
NIP-registratie als Kinder- en Jeugd-psycholoog of NVO-registratie als Orthopedagoog-Generalist

Afbeelding 4.1 Samenvattend overzicht van rollen, taken en aanbevolen kwalificaties
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