
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Remedial Teaching Oisterwijk…. daar kom je tot bloei 
 

Dat is waar Remedial Teaching Oisterwijk zich voor 100% voor inzet. Kinderen 
laten opbloeien die niet lekker in hun vel zitten door problemen op school. 

Problemen op school kunnen heel divers zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van 
een leerprobleem of leerstoornis (zoals dyslexie en dyscalculie), maar er zijn ook 

kinderen die juist problemen hebben op het sociaal-emotionele vlak. Ze kunnen 
last hebben van bijvoorbeeld faalangst of onzekerheid.  

Remedial Teaching Oisterwijk kijkt naar de behoeften van de individuele leerling 
en past daar het programma op aan. Remedial Teaching Oisterwijk biedt naast 

remedial teaching ook faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining, 
brugklastraining en op maat verzorgde combinaties aan. 

De cursus ‘Snel leren = leuk leren’ is in maart 2014 toegevoegd aan het 

programma om ook voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs iets te kunnen 
betekenen. Het voelde niet goed om RT-leerlingen na groep 8 ‘in het diepe te 

gooien’. Er komt zoveel op ze af in het voortgezet onderwijs! Ik vind het een fijn 
gevoel dat ik mijn RT-leerlingen de cursus ‘Snel leren = leuk leren’ kan aanbieden 

als na enkele maanden blijkt dat ze vast lopen in het voortgezet onderwijs.  
Ook is het fijn dat zij (en hun ouders) al voor ze van start gaan, weten dat deze 

cursus bestaat en dat ze altijd bij mij terecht kunnen als er problemen (dreigen 
te) ontstaan.  

Natuurlijk is de cursus ‘Snel leren = leuk leren’ niet alleen bedoeld voor leerlingen 
die in mijn praktijk remedial teaching hebben gehad. Iedereen die hulp kan 

gebruiken bij het organiseren en plannen van het huiswerk en bij het leren leren, 
is van harte welkom. Zelf ben ik erg onder de indruk van de inhoud van deze 

cursus. Ik heb vaak gedacht: ‘had ik dit maar geweten… op de Havo… op de 
Pabo… tijdens de Master SEN…’ Ik hoop er in ieder geval veel leerlingen mee op 

het juiste spoor te zetten en weer te zien opbloeien! 
 

Kijk voor meer informatie op de website: www.rtoisterwijk.nl 
Of neem contact op via info@rtoisterwijk.nl of 013 - 822 48 56 
 

Ellen Schutten 
Remedial Teaching Oisterwijk 
 

http://www.rtoisterwijk.nl/
mailto:info@rtoisterwijk.nl

