
 
 
 
 

 

D-dact is een praktijk in Leiden voor remedial teaching, bijles, huiswerkbegeleiding en 

gezinscoaching, gericht op kinderen in het primair en voortgezet onderwijs. Samen met twee 
collega’s (en tegelijk vriendinnen!) heb ik twee jaar geleden de sprong gewaagd en zijn we 

voor onszelf begonnen.  
  

In 2012 ben ik afgestudeerd aan Universiteit Leiden in Pedagogische Wetenschappen. Binnen 
deze studie heb ik gekozen voor de richting Gezinspedagogiek. Na mijn studie ben ik terecht 

gekomen in het vak van remedial teaching. Het intensief individueel begeleiden spreekt mij 
erg aan. Door in één op één situaties met kinderen aan de slag te gaan, is er de mogelijkheid 
om veel aandacht te besteden aan het zelfvertrouwen en het creëren van een veilige 

leeromgeving. Om mij meer te verdiepen in leerproblemen heb ik een studie gevolgd bij NCOI 
waarin o.a. dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, hoogbegaafdheid en NLD aan bod kwamen.  
 

Omdat wij met zijn drieën het (jonge) team van D-dact vormen, hebben we het geluk drie 

verschillende specialisaties en visies te kunnen combineren. Zo kunnen we ieder kind in zijn 
eigen behoeften voorzien en bij elkaar om raad vragen indien nodig. Samen vullen we elkaar 

op die manier mooi aan. Zo geeft Marjolein officiële dyslexie behandelingen, is Kirsten 
gespecialiseerd in dyscalculie en ga ik, mede door de training “Snel leren = leuk leren” mij 
richten op de middelbare scholieren. Daarnaast worden wij ingehuurd door verschillende 

scholen in Leiden en omstreken om de remedial teaching te verzorgen voor groepjes 
leerlingen met een achterstand in bijvoorbeeld rekenen of lezen.  
 

Vorig schooljaar hebben we ons gericht op de leerlingen uit het basisonderwijs. Dit schooljaar 

merkten we echter, dat er ook steeds meer vraag is naar huiswerkbegeleiding en hulp in de 
schoolse vaardigheden onder de middelbare scholieren. Omdat we deze competenties nog 

niet (goed genoeg) hebben, heb ik ervoor gekozen om de training “Snel leren = leuk leren” 
te volgen bij Time 2 Control. Meteen het eerste uur werd me duidelijk dat het een heel 
praktische en goed gestructureerde opleiding bleek te zijn. Heel fijn, precies wat we zochten! 

Gedurende de twee studiedagen heb ik dikwijls gedacht: had ik dit maar geweten tijdens mijn 
eigen studietijd. Dan had ik niet uren in de bibliotheek gezeten om alle stof te markeren en 

samen te vatten, maar was ik direct aan de slag gegaan met snellezen en mindmappen! Wat 
een uren had mij dat kunnen schelen… 
 

Maar nu is het de kunst om dit over te brengen op de nieuwe leerlingen die zich gaan 

aanmelden voor de cursus “‘Snel leren = leuk leren”! 
 

Meer informatie over mij of onze praktijk D-dact?  
Bezoek onze website of neem contact met ons op.  

Isabel Kramp 
www.d-dact.nl 
06-12 49 36 20  

contact@d-dact.nl 
 

http://www.d-dact.nl/

