LBRT pleit voor inzet Remedial Teacher nu de scholen weer
starten.
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In een brief gericht aan Minister Slob, heeft de Landelijke Beroepsvereniging
Remedial Teachers aangeboden om leerkrachten en leerlingen ondersteuning te
bieden bij opening van de scholen door remedial teachers in te zetten om
onderwijs op maat te bieden.
Dinsdagavond heeft Minister-President Rutte de nieuwe maatregelen voor het onderwijs
aangekondigd. De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) steunt
deze maatregelen en is verheugd dat leerlingen de kans krijgen weer gedeeltelijk op
school onderwijs te genieten. Het advies aan scholen is om vooral nu en in de komende
tijd de juiste stappen te zetten en te doen wat nodig is voor leerlingen. Daarmee wordt er
in deze periode veel verwacht van scholen. De Onderwijsraad draagt in het
adviesrapport d.d. 16 april 2020 diverse oplossingen aan. In de brief aan de minister
gaat de LBRT in op het voorstel om extra ondersteuning in te zetten voor de leerlingen
en leerkrachten als de school weer open gaat en adviseert daarbij de inzet van remedial
teachers.
Oplossingen voor verschillen bij opening van de scholen
Nu de scholen vanaf 11 mei weer kunnen starten, erkent de LBRT dat er veel gevraagd
wordt van leerkrachten. Het is evident dat kinderen uit kwetsbare gezinnen en kinderen
met leerproblemen, bij schoolopening meer aandacht nodig hebben. Daarnaast
signaleert de vereniging dat er leerlingen zijn die juist geprofiteerd hebben van de
periode van schoolsluiting en zich op diverse terreinen verder hebben kunnen
ontwikkelen. Per saldo constateert de LBRT dat de verschillen tussen de leerlingen
groter zijn geworden.
De LBRT biedt reguliere scholen en ook S(B)O scholen hun kennis en expertise aan om
aan deze verschillen recht te doen en in te spelen op de specifieke onderwijsbehoeften,
bijvoorbeeld door inzet van een remedial teacher. De remedial teacher (RT’er) heeft een
opleiding, veelal op masterniveau, op het gebied van Special Educational Needs
afgerond. RT’ers kunnen waar nodig de onderwijsbehoeften of het leerprobleem en ook
de huidige sociaal-emotionele situatie in kaart brengen. De RT’er heeft de scholing en
ervaring om preventief te signaleren en te diagnosticeren en is in staat passende
interventies op school-, leerkracht-, en kindniveau in te zetten. Hij weet hoe de leerlijnen
van de verschillende vakgebieden in elkaar zitten en kan instructie op maat geven om
de achterstanden versneld te doorlopen. Hierdoor kan de RT‘er de leerkracht tot steun
zijn en helpt hij de leerling aansluiting te realiseren bij de groep. De remedial teacher
kan een rol van betekenis spelen in het verkleinen van de kloof tussen leerlingen en het
bieden van onderwijs op maat.
De LBRT heeft in de brief aan de Minister aangeboden om mee te denken en te
handelen met de verschillende partners uit het onderwijsveld. De LBRT levert graag een
bijdrage aan het verkleinen van de verschillen tussen leerlingen, vergroot door de
sluiting van de scholen, nu en in de toekomst.

Noot voor de redactie:

De LBRT is de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers. De vereniging is
opgericht voor alle remedial teachers zowel in het basisonderwijs, speciaal onderwijs,
voortgezet onderwijs als in het beroepsonderwijs. Bij de LBRT kunnen leden terecht
voor een zeer brede ondersteuning. De beroepsvereniging hecht waarde aan
kwaliteitsbewaking en professionaliteit en hanteert een onafhankelijk kwaliteitsregister.
LBRT Kosterijland 7 - 3981 AJ Bunnik bureau@lbrt.nl T: 030-657 10 20
Contactgegevens:

Van:
Website:
Contactpersoon:
Telefoon:
Email:

LBRT | Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers
http://www.lbrt.nl
Melanie Modderman
0648275855
m.modderman@lbrt.nl

GEEN PERSBERICHTEN MEER ONTVANGEN OP DIT MAIL ADRES?

