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1.

Inleiding

Het jaar 2020 kan gekenschetst worden als het ‘Coronajaar’. Dit geldt niet alleen voor de LBRT, maar
voor onze gehele samenleving. Wie had begin 2020 nog kunnen denken wat een enorme invloed
Covid-19 op ons bestaan zou hebben. Waar we eerst misschien nog wat schouderophalend deden
over dit virus, hebben we in de loop van 2020 aan den lijve ervaren wat de impact van dit virus is
Als wij als bestuur en directeur, met dit in ons achterhoofd, terugkijken op 2020, dan zijn wij
bijzonder verheugd dat de LBRT juist in deze periode zoveel heeft kunnen betekenen voor de leden.
Er zijn veel nieuwe initiatieven ontplooid en hebben we de leden terzijde kunnen staan met
adviezen, ondersteuning en hulp en veel gratis acties. Daarnaast hebben we de cursussen van de
LBRT Academie in aangepaste vorm in verband met de coronamaatregelen door kunnen laten gaan.
Het jaar 2020 was ook het eerste volledige jaar onder leiding van onze directeur Marion Vliegenthart.
Zij heeft zich razendsnel een plek verworven in de organisatie en is de spin geworden in de LBRTorganisatie.
Het was ook het jaar waarop we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering niet fysiek, maar online
hebben gehouden. Een goede manier om onze leden de ALV laagdrempelig bij te kunnen laten
wonen.
In het jaarverslag van 2019 schreven we nog dat we ons zorgen maakten over de omvang van ons
landelijk bestuur. Maar wat een verschil, toen en nu. Ons bestuur is in 2020 weer op volle sterkte
gekomen door het toetreden van enkele ambitieuze en enthousiaste bestuursleden.
We kunnen terugzien op een bijzonder jaar. Maar ondanks alle beperkingen vanwege Corona,
hebben we ons werk voort kunnen zetten. Sterker, hebben we ons nog beter kunnen profileren ten
dienste van onze leden en onze bredere achterban.
Iedereen die zich in 2020 heeft ingezet voor de LBRT willen wij vanaf deze plek hartelijk danken!

Namens het bestuur LBRT,
Marion Vliegenthart, directeur
Ben Hofsink, voorzitter
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2.

Interne activiteiten

2.1. Activiteiten van het bestuur
Het bestuur was in 2020 als volgt samengesteld:
Ben Hofsink
- voorzitter
Jan Albert Waal
- vicevoorzitter
Annemarie Laseur
- notulist/algemeen lid
Roland Vizee
- penningmeester (tot 27 maart 2020)
Johan Radder
- penningmeester (vanaf 28 maart 2020)
Maaike Houtman
- algemeen lid (per 1 juli 2020)
Mariette Fuchs
- algemeen lid (per 16 september 2020)
Wegens privéomstandigheden heeft Roland Vizee per 27 maart 2020 zijn functie als penningmeester
neergelegd. Zijn opvolger, Johan Radder (RA), is als penningmeester benoemd in een tussentijdse
‘bijzondere benoemingsprocedure’. Dit is per mail voorgelegd aan de leden. Hierop zijn alleen
instemmingen binnengekomen, zodat Johan Radder per 28 maart 2020 verkozen is in de functie van
penningmeester van het landelijk bestuur.
In 2020 heeft het bestuur 14 keer vergaderd. In de maanden januari – maart 2020 waren dit nog
fysieke bestuursvergaderingen. Na die tijd heeft het bestuur alleen online met elkaar vergaderd.
Tijdens de bestuursvergadering staan diverse onderwerpen op de agenda, waaronder:
• Bespreking factsheets (stand van zaken) door de directeur
• Financiën
• Gevolgen Coronacrisis voor de LBRT als geheel (waaronder extra kosten, verminderde
inkomsten, geannuleerde cursussen) en voor de individuele leden met een eigen praktijk
• Externe contacten
• Toekomstvisie
• Ledenbestand
Algemene Ledenvergadering
Door de Coronacrisis was het niet mogelijk om de geplande ALV op 28 maart 2020 door te laten
gaan. Aangezien er op korte termijn geen nieuwe, fysieke, ALV gepland kon worden is besloten om
de ALV online te houden. Deze ALV is in twee afzonderlijke bijeenkomsten gehouden:
1 juli 2020
Vaststelling verslag ALV 2019; vaststelling jaarverslag 2019, bestuursverkiezing, nieuw
Kwaliteitsregister.
16 september 2020
Financieel jaarverslag 2019; begroting 2020; kascontrole; bestuursverkiezing; verkiezing leden
klachtencommissie; voorstel statutenwijziging en huishoudelijk reglement.
De online vergaderingen zijn door de leden met enthousiasme ontvangen. Leden in de zuidelijke en
noordelijke provincies kunnen op deze wijze de ALV volgen zonder lange reistijden. Tegelijkertijd
spreken leden uit te hechten aan de uitwisselingen die gemakkelijker zijn bij fysieke ontmoetingen.
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We onderzoeken de mogelijkheid om in de toekomst hybride ALV’s te organiseren, waar we
tegelijkertijd fysiek in Bunnik zijn en online deelname mogelijk maken.
Regiodagen 2020
Eind 2019 en begin 2020 hebben de directeur van de LBRT en enkele bestuursleden een aantal
regio’s bezocht. Daarbij zijn zij aangeschoven bij regiobestuursvergaderingen om informatie uit te
wisselen en te onderzoeken waarbij we elkaar kunnen ondersteunen. Vaak is daarbij ook een
regiobijeenkomst bijgewoond om kennis te maken met de leden van de regio. Door de lockdown
i.v.m. Corona is aan die bezoeken een abrupt einde gekomen. Zodra het mogelijk is worden deze
bezoeken weer vervolgd.
Op 10 december 2020 heeft er een online meeting met vertegenwoordigers vanuit alle regio’s
plaatsgevonden.

2.2 Activiteiten van het bureau
Bezetting in 2020:
Marion Vliegenthart
Jolanda Kosterman
Saskia Wijman
Melanie Modderman

-

directeur LBRT
financiële administratie, ledenondersteuning
ledenadministratie en -ondersteuning, cursussen, registraties
hoofdredacteur Tijdschrift voor Remedial Teaching

In 2020 (tot en met maart 2020) bood het bureau ruimte voor de bestuursvergaderingen,
bijeenkomsten van commissies en werkgroepen en cursussen.
Daarna zijn de meeste vergaderingen online gehouden.
2.2.1 Activiteiten georganiseerd in Bunnik
De vergaderzaal biedt ons de gelegenheid om cursussen in het eigen pand te organiseren. In 2020
waren dat:
• Cursus ‘Behandelaar ERWD’
• Cursus ‘Opstellen van een onderzoeksverslag en handelingsplan’
• Cursus ‘Lezen, spelling en dyslexie’
• Cursus ‘Eigen praktijk’
• Cursus ‘Moderne vreemde talen’
• Regioavonden regio Utrecht
Eind 2020 zijn er gesprekken gestart met een externe partij om onze cursus- en kantoorruimte met
elkaar te delen. Dit scheelt behoorlijk in onze huisvestigingskosten. We hopen dit begin 2021 te
kunnen afronden.
2.2.2 Informatie en ondersteuning LBRT
In 2020 zijn we gestart met nieuwe vormen van ondersteuning voor de leden. Hebben leden
informatie of advies nodig of zijn leden op zoek naar een andere manier van ondersteuning, dan
kunnen ze op volgende manier antwoord op hun vragen krijgen:
• Telefonisch spreekuur. De LBRT is telefonsich bereikbaar van maandag t/m donderdag 9.00
tot 11.00 uur op 030-657 1020.
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•
•

•

Social Media: LBRT deelt op Social Media, Facebook, LinkedIn en Instagram direct nieuw
beschikbare informatie: LBRT Facebook en LBRT LinkedIn en LBRT Instagram
Om gemakkelijk informatie op de website te kunnen vinden zijn rubrieken toegevoegd:
- Forum dat geheel in het tekens staat van online remedial teaching en
coronamaatregelen
Best practices. Leden delen positieve ervaringen met (online) remedial teaching.. Aan de
‘Best Practice van de week’ kunnen op social media direct vragen gesteld worden, deze
worden door de betreffende remedial teacher zelf beantwoord. Alle best practices vind
je terug op onze website: LBRT Best Practice.
- Ledenvragen. De meeste voorkomende vragen van leden zijn op de website voorzien van
een antwoord terug te vinden.
Vanuit het bureau is gestart met het verzenden van een wekelijkse ledenbrief om leden te
informeren over:
- Coronamaatregelen
- ondersteuning te beiden voor (online) remedial teaching
- acties en activiteiten van de LBRT aan te kondigen
- onderwijsontwikkelingen te delen etc.

2.2.3 Nieuwe activiteiten en samenwerkingen in 2020
Om leden te ondersteunen in hun (online) praktijkvoering zijn diverse activiteiten georganiseerd.
We hebben gratis online lezingen georganiseerd, zijn de rubriek best practice gestart en hebben heel
veel informatie gedeeld. Daarnaast zijn samenwerkingen met diverse partijen gestart, resulterend in
een juridische helddesk, en veel acties en kortingen van uitgeverijen voor leden.
LBRT Webinars 2020 (gratis voor LBRT leden)
Close Reading door Boukje Toering
Connectlezen door Annemarie Laseur
Spelvormen online door Tineke Verdoes
Rekensprint, Appsnacks door Paulien Knitel van Schoolsupport
Remedial Teaching online door Annemiek Augusteijn van Mijn Superkracht
Inzet Boekies door Iris Verhaagen van Lexima
Hyboek door Mieke Urff van Bontekoe
Samenwerkingen
Het afgelopen jaar is gestart met het structureel samenwerken met diverse partijen en uitgeverijen.
Deze partijen is gevraagd leden te steunen in hun praktijkvoering door al dan niet tijdelijk producten
of diensten gratis of met korting ter beschikking te stellen. Het heeft geresulteerd in o.a. de volgende
acties:
Lexima
Schoolsupport
LerendBrein
Bontekoe
Schoolboekenthuis

-gratis beschikking Boekies, online schoolbibliotheek
-gratis diverse apps als Rekensprint en Appsnacks, korting op de Voorlezer
-Toegang tot e-learning My cognition coach voor 1 euro
-korting Makkelijk Lezen Dag, gratis Hyboek
-korting op boeken en materialen (voortzetting van eerdere asfpraken)
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Juridische helpdesk
De LBRT is in 2020 een samenwerking aangegaan met Reitsma Advocaten. Zij vormen de juridische
helpdesk voor LBRT leden bij vragen op het gebied van arbeidsrecht, personen- en familierecht, erfrecht
en huurrecht. Zij staan leden kosteloos een half uur te woord om je weer op weg te helpen. LBRT leden
ontvangen bovendien 15% korting op het uurtarief, mocht er behoefte zijn aan meer juridische
ondersteuning naast het (gratis) half uur.

2.3 Leden en abonnees
Het aantal leden van de LBRT en abonnees van het tijdschrift (TvRT) vertoont een dalende tendens.
Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Opzeggingen worden nog altijd voornamelijk veroorzaakt door
pensionering of verandering van de taken binnen het onderwijs. Er is duidelijk sprake van een
vergrijzing van ons ledenbestand. Tegelijkertijd zijn er ook lichtpunten te signaleren. Afgelopen jaar is
het aantal nieuwe leden verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Steeds meer WOSO
opleidingen nemen het vak van remedial teacher weer op in hun curriculum. Met verschillende
Hogescholen wordt samengewerkt op kwaliteitscriteria en worden de eisen die gesteld worden aan
een handelingsplan overgenomen van de eisen van de LBRT. Daarnaast signaleren we dat de
aandacht in het onderwijs voor onderwijs op maat toeneemt. Dit wordt gesteund door het Ministerie
van Onderwijs en de gelden die vrijgemaakt worden om het onderwijs te verbeteren.
Aantal leden en abonnees

Leden
Abonnees

31-12-2019

31-12-2020

Totaal

Totaal

Saldo

2.206

2.064

- 142

760

- 121

881

Specificatie 31-12-2020
Soorten leden

Abonnees

Leden – standaard
Leden – basisregistratie
Leden - Generalist®
Leden – Specialist ®
Buitengewone leden
Studentenleden
Voordeurdelers

1.690
98
89
66
111
8
2

Totaal

2.064

Abonnees Nederland
Abonnees buiten Europa
Abonnees binnen Europa
Gratis abonnees

726
2
14
18

760
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2.4 Regio’s
De LBRT telt 16 regio’s. In veel regio’s worden activiteiten voor leden georganiseerd. Wij zijn blij met
de vrijwilligers, die zich ook in 2020 weer hebben ingezet om al die activiteiten plaats te kunnen laten
vinden. Regio’s vinden creatieve manieren om, in samenwerking met andere partijen, goede sprekers
te vinden.
We constateren dat het voor diverse regio’s steeds moeilijker wordt om regiobestuursleden te
vinden. Dit legt een extra grote druk op zittende regiobestuursleden.
Samen met de regiobestuurders zoekt het bestuur naar aangepaste organisatievormen (bijvoorbeeld
door het samenvoegen van regio’s), waardoor het werk in de regio’s doorgang kan blijven vinden.
De jaarverslagen van de regio’s zijn op te vragen bij het bureau LBRT. De sprekerslijst van de
regiobijeenkomsten in 2020 is opgenomen als bijlage, zie bladzijde 12.

2.5 Commissie Professionalisering
Samenstelling commissie
Anka Fauth
- voorzitter vanaf augustus
Annemarie Laseur
- voorzitter tot augustus, tevens lid van het Algemeen Bestuur
Miranda Versluis
- lid vanaf april 2019
Daphne van de Werken - lid vanaf mei 2018 uit de commissie specialisten (ⴕ 24-12-2020)
Irma Delsman
- lid vanaf mei 2020
Maaike Houtman
- lid vanaf augustus 2020, tevens lid van het Algemeen Bestuur
Hilde Ligthart
- lid vanaf oktober 2020
Daphne van de Werken
In de laatste week van december van dit jaar zijn we diep geraakt door het onverwacht overlijden
van Daphne van de Werken, ons enthousiast, gedreven, hulpvaardig medelid van de commissie. Niet
alleen aan onze commissie, maar ook aan andere commissies heeft zij haar steentje bijgedragen.
Groot is dan ook het verlies, we zullen haar missen.
Doelstelling commissie professionalisering
• Bevorderen van de professionalisering van de leden van de Landelijke Beroepsvereniging van
Remedial Teachers.
• Informeren van de leden over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de remedial
Teaching.
De commissie wil deze doelstellingen realiseren door het jaarlijks aanbieden en verzorgen van een
samenhangend geheel van professionaliseringsbijeenkomsten, een congres en/of beurs, studiedag,
cursussen, trainingen in samenwerking met andere commissies en/of regiobesturen. Het aanbod
bevat zowel praktijkgerichte bijeenkomsten als wetenschappelijk georiënteerde
verdiepingsbijeenkomsten. Dit aanbod staat vermeld bij de LBRT Academie en in overleg met de
registratiecommissie geaccrediteerd.
Het gaat hier om permanente educatie; uitdragen en delen van kennis, vaardigheden en (nieuwe)
inzichten. Daarnaast is ontmoeten van vakgenoten ook een belangrijk aspect.
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Activiteiten
2020 heeft – geheel onverwacht- een bijna 'surrealistisch' karakter gekregen vanwege de Covid-19
pandemie. Deze pandemie heeft verstrekkende gevolgen gekregen voor het werk van remedial
teachers en daarmee voor onze vereniging.
De commissie vergaderde dit jaar zes keer.
Het bleek lastig te zijn een studiedag te organiseren vanwege overheidsmaatregelen verband
houdend met de pandemie.
Onze cursussen en trainingen onder de naam LBRT Academie hebben kunnen plaatsvinden zowel live
als online.
• Onderzoeksverslag en handelingsplan opstellen, evalueren en bijstellen
• Dyscalculie en ernstige rekenproblemen
• Dyslexie en taal, met name lezen en spelling
• Moderne vreemde talen
• Eigen praktijk (in nieuw jasje) met drie online modules en een intervisiebijeenkomst in
Bunnik.
We hebben meerdere contacten gelegd, onder andere met expertisecentrum Bartiméus. In 2021
worden de Cursus Bartimeus Behandelaar visusproblemen, masterclass Rekenen & Faalangst en het
webinar Theaterlezen toegevoegd aan de LBRT Academie.
Vooruitblik 2021
We vervolgen de ingezette weg in 2021. We gaan onderzoeken welke cursussen in een behoefte
voorzien en belangrijk zijn om registratie te verkrijgen en te behouden.
Speerpunt is het vormgeven van het jubileumjaar. Het realiseren van een jubileumcongres op locatie
is i.v.m. de coronamaatregelen niet haalbaar. Vandaar dat we de mogelijkheden voor andere
inspirerende activiteiten, zoals bijvoorbeeld een online congres, onderzoeken.

2.6 Commissie Marketing en Communicatie
Samenstelling commissie:
Marion Vliegenthart – directeur LBRT
Melanie Modderman – hoofdredacteur Tijdschrift voor Remedial Teaching
Mariëtte Fuchs – bestuurslid LBRT (vanaf oktober 2020)
Doelstelling Marketing en communicatie:
• Vergroten naamsbekendheid onder (potentiële) leden en partners in het onderwijsveld
• Nieuwe leden werven (lidmaatschapsacties)
• Vergroten invloed en bereik van inhoudelijke LBRT missie door persberichten en artikelen.
• Ontwikkelen nieuwe producten en diensten voor leden.
• Ontwikkelen communicatiemiddelen die leden in kunnen zetten in hun praktijk (vergelijk
coronaposter)
• Ontwikkelen PR materiaal, zoals logo’s etc.
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Dit kalenderjaar is er een zeer actief communicatiebeleid gevoerd naar zowel leden als externe
partijen. Leden zijn actief en frequent geïnformeerd en gesteund in de coronaperiode. Vanaf maart
2020 is gestart met de wekelijkse ledenbrief, waarin aandacht voor de laatste ontwikkelingen
rondom corona, acties van de LBRT en ondersteuning voor het aanbieden van remedial teaching
online. De ledenbrief en de acties van de LBRT zijn door leden positief ontvangen. In de ledenpeiling
werden deze gemiddeld boven de 8 gewaardeerd. Wekelijks ontvangt de LBRT bedankjes en
complimenten van leden voor de actieve communicatie. Dat geeft energie om op de ingeslagen weg
door te gaan.
De commissie marketing heeft in 2020 de volgende concrete acties genomen en doelen bereikt:
•
•
•
•
•
•
•

Sociale Media – Linked In en Facebook aantal bezoekers en ‘vrienden’ vergroten
Aantal posts op Sociale Media van maandelijks naar meerdere posts wekelijks
Uitzetten en analyseren van een ledenpeiling en lezersonderzoek
Schrijven van persberichten, samenwerkingen, ledenacties etc.
Ontwerpen coronaposter
Ontwerpen jubileumlogo
Versturen wekelijkse ledenbrief

FACTS:
Social Media als Facebook en LinkedIn en Instagram wordt ingezet voor informatie over de LBRT, de
remedial teacher en actuele onderwijszaken.
2019

2020

Facebook

790 volgers

1262 volgers

Linkedin (particulier)

800 volgers

1976 volgers

LinkedIn (bedrijf)

50 volgers

1675 volgers

Instagram

-

301 volgers

Twitter TvRT*

633 volgers

639 volgers

*Twitter wordt vooral ingezet om nieuws rondom het Tijdschrift voor Remedial Teaching te delen.
Website

De website wordt gebruikt voor het delen van informatie over de
LBRT, het lidmaatschap en het onderwijs. Dit jaar is de website
uitgebreid met het ‘Forum rondom de coronamaatregelen’ voor
leden.

Ledenbrief

Wekelijks wordt de ledenbrief verstuurd, met daarin de laatste
maatregelen rondom corona, LBRT acties, informatie ter
ondersteuning van de leden, aanbod van LBRT activiteiten, de LBRT
academie en LBRT webinars.

De commissie wil zich met name richten op het aanhalen van de banden met al bestaande relaties,
maar ook gaat het op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Op die manier kan er worden gewerkt aan
de naamsbekendheid en kunnen er mogelijk nieuwe inkomsten worden gegenereerd. Door deze
10

stappen te doorlopen, willen we bereiken dat LBRT de komende jaren vooruitgang boekt. We willen
vooral meer werk maken van de externe promotie van ons beroep en zijn beoefenaren. De interne
communicatie binnen de vereniging blijven we op dezelfde wijze aandacht geven als in het afgelopen
jaar door de ledenbrieven en actieve inzet van social media. De afstemming met de activiteiten van
de regio’s is van groot belang en krijgt daarbij onze special aandacht.

2.7 Commissie Registratie
Samenstelling commissie
Mieke Urff
- voorzitter (tot en met 01-08-2020) en beoordelaar registraties
Frans van den Heuvel - vicevoorzitter tot 01-08-2020, daarna voorzitter en beoordelaar registraties
Joep van Vugt
- beoordelaar aanvragen (her-)registraties
Gerjan van Dijken
- beoordelaar registraties
Astrid Westerbeek
- beoordelaar registraties
Thea Deckers
- beoordelaar registraties
Taak van de commissie:
De registratiecommissie bestaat uit onafhankelijke beoordelaars en houdt zich bezig met de
bewaking van de inhoud en de kwaliteit van de ingediende dossiers voor de registratie.
De onderzoeks- en begeleidingstrajecten worden door de leden bij de ledenadministratie ingediend,
waarna de commissie een onafhankelijk oordeel over de inhoud en de kwaliteit van de aangeleverde
dossiers op het terrein van taal-lezen, rekenen en/of gedrag verstrekt. Tevens bewaakt de commissie
de formele registratieprocedure, de registratie- en accreditatieaanvragen en de administratieve
afhandeling. Verder adviseert de registratiecommissie gevraagd en ongevraagd de directeur en het
bestuur van de LBRT.
De registratiecommissie heeft in 2020 vijfmaal vergaderd, waarbij de volgende onderwerpen aan de
orde kwamen:
1. De ingediende onderzoeks-en begeleidingstrajecten. Iedere ingediend dossier is door twee
beoordelaars, op basis van hun expertise, beoordeeld. Daarbij is vooral gekeken of op de juiste
wijze de diagnostische procedure is doorlopen, een goed handelingsplan is opgezet en
uitgevoerd met de daarbij behorende uitvoeringssessies. Tevens is nagegaan of aan het
onderzoeksverslag, het handelingsplan en de sessies een consistent denkproces ten grondslag
ligt en of de aanvrager blijk geeft over voldoende vakinhoudelijke kennis te beschikken.
Stand van zaken betreffende verleende registraties en herregistraties:
Basisregistratie verleend aan 10 leden
Registratie PO verleend aan 4 leden
Herregistraties werden als volgt verleend:
1e verlenging po: 4 leden
2e verlenging po: 2 leden
3e verlenging po: 4 leden
5e verlenging po: 1 lid
4e verlenging VO: 1 lid
Totaaloverzicht geregistreerde leden per 1 januari 2021
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Basis geregistreerde leden (R1)

98 leden

Geregistreerde leden - Generalist
(R2)
Geregistreerde leden - Specialist
(R3)
Totaal

89 leden
66 leden
253 leden

De volledige namenlijst van registraties staat vermeld op de website, de herregistraties
verschijnen ook in het Tijdschrift voor Remedial Teaching.
In het Tijdschrift voor Remedial Teaching zijn voor 2021 weer de data voor de bijeenkomsten
van de registratiecommissie voor het aanleveren van de onderzoeksverslagen, de
handelingsplannen en de sessieplannen vermeld.
Op de website geeft de commissie actuele informatie over de registratieprocedure, de
registratie- eisen en andere zaken die van belang zijn bij het verwerven van de eerste registratie
of de herregistratie.
2.

Het verbeteren van de formats (Zie hiervoor de website) die gebruikt kunnen worden bij
aanmelding voor registratie. Er zijn nieuwe formats ontwikkeld en vastgesteld voor:
• Een algemene toelichting op de procedure en de inhoud van de (her)registratie.
• Onderzoek: format onderzoeksverslag met een toelichting hierop ter ondersteuning van
de procedure en de uitwerking die doorlopen dient te worden.
• Handelingsplan met toelichting.
• Sessieplan met toelichting.
• De beoordeling van de aangeleverde dossiers: zie beoordelingsformulier, waarbij de
aanvrager aan de hand van de criteria op het beoordelingsformulier kan nagaan of
voldaan wordt aan de daarvoor gestelde eisen.

3.

Opleidingen en cursussen vanuit de LBRT
De leden van de registratiecommissie merken al een aantal jaren dat veel leden die een casus
indienen, onvoldoende bekend zijn met het opzetten van een diagnostisch onderzoek, het
kiezen van de juiste onderzoeksinstrumenten etc. De registratiecommissie heeft met de
commissie Professionalisering meegedacht over de opzet, uitwerking en uitvoering van een
passend aanbod. Het betreft hierbij de volgende cursussen met als doel de kwaliteit van de
ingediende casuïstiek te verbeteren:
• De cursus 'Lezen, spelling en dyslexie”.
• Cursus 'Behandelaar ERWD”.
• Cursus 'Opstellen van een onderzoeksverslag en handelingsplan'
• Cursus 'Eigen Praktijk'
• Cursus ‘Moderne vreemde talen’

4.

Bijstellen van en verder ontwikkelen, uitwerken en vaststellen van een procedure voor intervisie
en supervisie die in het kalenderjaar 2021 verder uitgevoerd wordt.
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2.8 Tijdschrift voor Remedial Teaching
Samenstelling van de redactie:
Melanie Modderman hoofdredacteur
Erica Jansen
lid (tot derde uitgave)
Marion Visser
lid
Leontine le Blanc
lid
Brigitte Stark
lid (tot derde uitgave)
Simon Wieringa
lid (tot en met derde uitgave)
Marieke Rijsbergen
eindredacteur ( tot derde uitgave)
Vanessa Pelle
eindredacteur (vanaf derde uitgave)
Advertentieacquisitie
Stockfotografie
Drukker
Verzending

OnderwijsMedia
Depositphotos
Drukkerij HPC, Arnhem
Vogelaar

Verschijning
In 2020 verscheen Tijdschrift voor Remedial Teaching vijf keer, in een oplage van 3500. TvRT werd
verstuurd naar alle leden van de LBRT, de geregistreerde leden, de buitengewone leden en de
abonnees.
Redactie
De bezetting van de redactie is in 2020 enorm gewijzigd. De samenwerking met eindredacteur
Marieke Rijsbergen werd beëindigd en daarvoor in de plaats is Vanessa Pelle gekomen. Ook zijn er
redactieleden gestopt. Gelukkig is er door de gehele redactie hard gewerkt om in TvRT een
aantrekkelijke mix van reportages, achtergrondartikelen, columns, korte berichten en vaste
rubrieken te publiceren.
Werkwijze
Naast de remedial teacher reikt de doelgroep van Tijdschrift voor Remedial Teaching verder en zijn
artikelen ook interessant voor pabostudenten, schoolbegeleiders, opleidingsdocenten, onderzoekers
en verder voor iedereen die zich inzet voor onderwijs op maat. Vooral nu special needs en
kansenongelijkheid steeds vaker als aandachtspunt in de media verschijnen, is het van belang om het
Tijdschrift breed in te zetten. Uiteraard te allen tijde geschreven voor onze doelgroep. We kijken
terug op het afgelopen jaar met vijf interessante uitgaven waarin naast feiten en cijfers, resultaten
van praktijkonderzoek en methodes, recensies en andere evidence based informatie werd
besproken. De aandacht ging iedere editie vooral uit naar hoe we begeleiding aan leerlingen - en
onszelf hierin - nog verder kunnen ontwikkelen en verbeteren. En hoe we onze abonnees en leden
nog meer en beter kunnen informeren en ondersteunen. Om hier achter te kunnen komen hebben
we in oktober een lezersonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat het tijdschrift door onze specifieke
doelgroep zeer goed wordt gewaardeerd.
In 2021 zal de redactie dezelfde weg blijven bewandelen, maar wordt er ook extra aandacht besteed
aan het dertigjarige bestaan van de LBRT, waarbij we een jubileumuitgave zullen verzorgen.
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2.9 Klachtencommissie
Samenstelling van de commissie
Voorzitter
Lid juridische expertise
Lid (ortho)pedagogische expertise

-

Drs. Jos Huijser
Mr. Esther Brouwer- van Vliet
Drs. Marleen Radermacher

Doelstelling klachtencommissie
De LBRT klachtencommissie is een onafhankelijke commissie bestaande uit drie personen. De
klachtencommissie neemt klachten over geregistreerde leden in behandeling die betrekking hebben
op het beroepsmatig handelen in strijd met de gedragscode van de LBRT. In het geval zo’n klacht
binnenkomt volgt een procedure zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 2012. De
klachtencommissie werkt in zo’n geval samen en stelt een oplossingsrichting voor.
Activiteiten in het kalenderjaar 2020
Er zijn in 2020 geen klachten binnengekomen die reglementair bij deze commissie behandeld
dienden te worden. De commissie is derhalve niet bij elkaar gekomen.
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3.

Externe relaties

3.1 Partners in het onderwijsveld
De LBRT heeft in 2020 samengewerkt met onze partners in het onderwijsveld. De samenwerking met
deze partners is cruciaal om het belang van onderwijs op maat aan de leerling en de belangen van de
remedial teacher te behartigen.
1. WOSO
- Annemarie Laseur
2. Landelijk Stimuleringsprogramma voor de aanpak van Laaggeletterdheid, Leesproblemen en
Dyslexie
- Marion Vliegenthart en Nettie Veeninga
3. Brede vakinhoudelijke richtlijn
- Nettie Veeninga
4. Poortwachter onderzoek
- Nettie Veeninga
5. PDDB 3.0
- Marion Vliegenthart
6. LBBO
- Ben Hofsink en Marion Vliegenthart
7. Balans
-Marion Vliegenthart
8. NKD
-Marion Vliegenthart
9. Ministerie OCW en VWS
-Marion Vliegenthart
10. LPF (SWV)
-Marion Vliegenthart

3.2 Leveranciers
ICT:
M-it Services
Webdesign
Renflex
Exact
Webinargeek

Algemene ICT zaken, beheer en onderhoud Contract tot juni 2022
Website
Customer Relationship Management Systeem
Boekhouding
Software ter ondersteuning van webinars, -administratie en -registratie

Huisvesting
Nico de Bruin - Eigenaar Pand.
Huur van het pand aan de Kosterijland 7 te Bunnik loopt tot 30 september 2025.
Personeelszaken en verzekeringen
Dyade
Personeelsadministratie
AON
Collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Bestuurdersverzekering
Nationale Nederlanden
Pensioenen
Concept Benefits
Tussenpersoon
Tijdschrift
Onderwijsmedia
Stockfotografie
Drukker
Verzending

advertentieacquisitie
Shutterstock, Depositphotos
drukkerij HPC
Vogelaar
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Bijlage
Overzicht sprekers bij regiobijeenkomsten/webinars 2020

Sprekers

Onderwerp

Meester Klaas
Hanke Korpershoek
Ineke Geneste, Elze van der Laan, Maaike van
Goozen en Sanne Ramakers
Tamara Luijer
Karin Hilkens, ergotherapeut
Inge Corstiaans
Terry van der Beek
Mascha Ockles en Yvonne van Grinsven
Pauline Jonker
Erik Moonen
Anton Horeweg

Spelling: D/T geen probleem
Ongemotiveerde leerlingen
Carrousel korte lezingen; werkwoordspelling,
RD4 en Kleuteruniversiteit
Mindset
Sensorische integratie
Mindset, laat talent groeien
Begrijpend lezen
Diatoetsen en Diataal
Motiverende gespreksvoering
De dyslexiecode
De trauma-sensitieve school
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