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• U spreekt een beetje Nederlands.
• Het lezen is moeilijk.
• Het schrijven is moeilijk.
• Als er snel gesproken wordt verstaat u het niet.
• U praat weinig Nederlands.
• Uw kind is uw tolk op school of bij de dokter.
• Uw kind vindt het huiswerk moeilijk.

Als docent NT2 kan ik ondersteuning bieden aan kinderen en volwassenen.

• Huiswerkbegeleiding in groepjes van maximaal 4 leerlingen.
• Ondersteuning bij inburgeringsexamen.
    (privé of in groepjes van maximaal 4 personen)
• Ondersteuning bij het Nederlands leren. 
    (privé of in groepjes van maximaal 4 personen)

Onderwijspraktijk voor Remedial Teaching & 
NT2-onderwijs in ReeuwijkNT2-onderwijs (Nederlands als 2e Taal)



• Heeft uw kind regelmatig moeite met rekenen?
• Heeft uw kind een hekel aan spelling?
• Moppert uw kind dat lezen zo vervelend is?
• Is uw kind snel afgeleid?
• Draait uw kind de letters b en d om?
• Komen de talenten van uw kind onvoldoende naar voren op school? 

Dit is een kleine greep uit mogelijke problemen. Bij mij kan uw kind terecht voor 
ondersteuning. Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van het probleem. Van 
daaruit maak ik een plan op maat om een structurele oplossing te bieden voor 
bovenstaande problemen. 

Wat zal het resultaat zijn?
Zelfvertrouwen, motivatie, vooruitgang,  zelfstandigheid, concentratie, tools om 
verder te komen.

De insteek is: Hoe kan ik uw kind weer in zijn of haar kracht zetten?

Door middel van Remedial Teaching (RT) kunnen leerlingen tijdelijk individueel  
ondersteund worden zodat ze zich de leerstof eigen kunnen maken. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de leerstijl van het kind.

Remedial Teaching is voor kinderen die net iets meer nodig hebben dan de gewone 
instructie in de klas. Door hun leerprobleem (nld, dyscalculie, dyslexie) door hun 
gedrag- ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld: adhd, add, odd, autisme) hebben zij 
behoefte aan ondersteuning en een aangepast programma. Maar ook hoogbegaafde 
leerlingen kunnen leerproblemen hebben omdat hun leerstijl niet aansluit bij de 
manier waarop school de leerstof aanbiedt. Hierdoor kunnen ze hun concentratie 
verliezen, gaan onderpresteren of aan zichzelf gaan twijfelen.

Bij Remedial Teaching krijgt de leerling leerstrategieën aangeboden zodat hij of 
zij beter kan omgaan met het leer-  of gedrags- of ontwikkelingsprobleem. Deze 
ondersteuning is geheel afgestemd op de specifieke hulpbehoeften van de individuele 
leerling en is primair gericht op het leerproces. Voor Remedial Teaching zijn allerlei 
methodes beschikbaar en soms worden methodes aangepast. Het is maatwerk. Vaak 
is het gericht op taal en rekenen.

Remedial Teaching


