
 

 

 

 

Mijn naam is Karlijn Vroemen. Al ruim 17 jaar ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Eerst 

als leerkracht en daarna als Remedial Teacher en Intern Begeleider. Om kinderen nog beter 
te kunnen begeleiden heb ik daarnaast de Master SEN (Special Educational Needs) met 

leerroute Remedial Teaching met succes afgerond. Met deze kennis en ervaring streef ik 
naar het creëren van een krachtige, rijke en effectieve leeromgeving voor kinderen.  
 

Kansrijk RT 
Ik ben gedreven met passie voor het werk. Ik benader het altijd vanuit het positieve. Mijn 

focus ligt op wat een kind al kan en wat hij of zij nodig heeft om zichzelf verder te kunnen 
ontwikkelen. Ik vind het een uitdaging om kinderen verder te helpen. Zowel als moeder van 
twee kinderen, als in mijn werk als Remedial Teacher en Intern Begeleider, bied ik kinderen 

kansen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Vanuit dat perspectief is de naam Kansrijk 
RT ontstaan. 

  
Snel leren = leuk leren 
In mijn praktijk merk ik dat de overgang van het basisonderwijs naar de middelbare school 

voor veel kinderen een grote stap is. Een nieuwe school, nieuwe klas en dan uit school ook 
nog het huiswerk. Om kinderen bij deze overgang te kunnen helpen heb ik de 

trainersopleiding “Snel leren = leuk leren” gevolgd. Vanaf heden is het mogelijk om de 
cursus “Snel leren = leuk leren” te volgen bij Kansrijk RT. De kinderen leren tijdens de 
cursus hoe ze kunnen leren. En op welke wijze ze het huiswerk beter kunnen plannen en 

organiseren.  
 

All-in-one trainer  
In mijn praktijk staat het kind altijd centraal. Als gecertificeerd all-in-one trainer geef ik 
naast de cursus “Snel leren = leuk leren” ook de cursus ‘OP WEG NAAR’ (groep 8 en 

brugklas) en de ‘VMBO versie’. Tijdens de opleiding tot all-in-one trainer heb ik ook zelf 
mogen ervaren op welke manier ik effectiever kan leren.  

 
De opleiding is een mooie aanvullingen om kinderen kans tot succes te bieden. En daar is 
het waar het bij Kansrijk RT om draait, het kind in zijn of haar eigen kracht zetten. Meer 

plezier en succes in het leren, wie wil dat nou niet?  
 

Kijk voor meer informatie op  www.kansrijkrt.nl of neem contact op via info@kansrijkrt.nl 
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