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EXPEDITIE: COACHING-ON-THE-JOB
Een duurzame oplossing!
Vorig jaar introduceerden wij Expeditie, onze aanpak op ondersteuningsniveau 3 voor rekenen, technisch lezen,
begrijpend lezen en spellen. We hebben hier in korte tijd bijna 2000 leerlingen mee kunnen helpen en de reacties
waren erg positief. Om scholen ook aan extra handen te helpen, kwamen onze specialisten naar school om de
leerlingen daar te begeleiden. Dit zullen we blijven doen, maar omdat we als RID het liefst voor een duurzame
oplossing gaan, bieden we vanaf nu ook Expeditie: Coaching-on-the-job”. Het idee hiervan is heel simpel. Onze
specialist leidt de professionals op school op zodat zij zelf met Expeditie kunnen blijven werken.

Hoe ziet “Expeditie: Coaching-on-the-job” eruit?
Het traject bestaat globaal uit drie componenten:
1. Een basistraining voor het hele team (maximaal 20 deelnemers). In deze training leren de deelnemers alles
over werkzame componenten op ondersteuningsniveau 3 en over hoe ‘Expeditie’ efficiënt kan worden ingezet.
Voor een optimale implementatie van Expeditie op school wordt het aangeraden om het hele team deze training
te laten volgen. De basistraining is online of op locatie en duurt drie uur.
2. Kennismaking Expeditie en didactiek (individueel of in een groepje). Deze training is bedoeld voor de
onderwijsprofessionals die de training op school zullen uitvoeren. Het doel is om het materiaal en de werkwijze
vertrouwd te maken. De inhoud van deze training verschilt dus per onderdeel (rekenen, technisch lezen,
begrijpend lezen en spellen). De kennismakingstraining is online of op locatie en duurt twee uur.
3. De coaching-on-the-job (individueel). Tijdens dit onderdeel loopt onze specialist één handelingsplanperiode
mee met de uitvoerder op school. De specialist bespreekt de sessies voor met de uitvoerder, kijkt mee, geeft
feedback, doet aanbevelingen, doet soms iets voor en reflecteert na afloop van elke sessie met de uitvoerder.
Deze training beperkt zich tot één onderdeel (rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spellen) per keer.
De coaching-on-the-job vindt plaats op school en duurt in totaal 15 uur (dat is inclusief de begeleiding van een
groepje leerlingen gedurende één handelingsplanperiode).

De weg vrij voor talent

Wat zijn de kosten?
Basistraining
Kennismaking Expeditie
Coaching-on-the-job
Materiaalkosten

900 euro
300 euro
1125 euro
15 euro per leerling

EXPEDITIE:
COACHING-ON-THE-JOB

Hieronder ter illustratie enkele rekenvoorbeelden.
Rekenvoorbeeld 1:
Je schaft voor de eerste keer ‘Expeditie: Coaching-on-the-job’ aan
voor ‘Expeditie Technisch lezen’ en beoogt hiervoor één uitvoerder in
te zetten om drie groepjes van elk vier leerlingen te behandelen op
ondersteuningsniveau 3. Je betaalt dan 900 euro voor de basiscursus,
300 voor de kennismakingscursus ‘Expeditie technisch lezen’, 1125 euro
voor de coaching-on-the-job en 180 euro materiaalkosten
(12 leerlingen à 15 euro). Dat is in totaal: 2505 euro.
Rekenvoorbeeld 2:
Als je vervolgens met dezelfde uitvoerder ook ‘Expeditie Spelling’ wil
geven aan twee groepjes van elk vier leerlingen. Dan betaal je wel de
kosten voor de kennismakingscursus en de coaching-on-the-job, maar
niet voor de basiscursus. Het totaalbedrag wordt dan 300 euro voor de
kennismakingscursus, 1125 euro voor de coaching-on-the-job en 120
euro materiaalkosten (8 leerlingen à 15 euro). Dat is in totaal: 1545 euro.
Rekenvoorbeeld 3:
Als we nogmaals de situatie nemen van het eerste rekenvoorbeeld,
maar nu wil je drie uitvoerders inzetten die samen negen groepjes van
elk vier leerlingen behandelen, dan gelden de volgende kosten: 900
euro voor de basiscursus, 300 euro voor de kennismakingscursus: 3375
euro voor de coaching-on-the-job (driemaal 1125 euro) en 540 euro
materiaalkosten (36 leerlingen à 15 euro). Dat is in totaal: 5115 euro.

Wat gebeurt er na afloop?
Expeditie: Coaching-on-the-job is een duurzame oplossing. Het
idee is dat we je gedurende korte tijd helpen om een kwalitatieve
interventie op ondersteuningsniveau 3 op school te implementeren.
Na dit traject kunnen de getrainde professionals op school
leerlingen zelf behandelen met ‘Expeditie’. Je betaalt dan alleen nog
materiaalkosten. Uiteraard kun je ons ook altijd inschakelen voor
aanvullende scholing en/of intervisie.
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Over RID
Dagelijks begeleiden wij kinderen met
dyslexie en dyscalculie en helpen wij hen het
zelfvertrouwen in lezen en rekenen terug te
krijgen. De kennis en expertise die wij in
bijna 40 jaar hebben opgebouwd zetten
wij nu in om het onderwijs op gebied
van taal en rekenen te versterken op alle
ondersteuningsniveaus. Wij zorgen voor de
brug tussen de laatste wetenschappelijke
inzichten en helpen deze te vertalen naar de
onderwijspraktijk. Ons aanbod stemmen wij
af op de behoefte van de leerlingen en de
leerkracht.

Meer informatie of vragen
over coaching-on-the-job?
Onze onderwijsadviseurs helpen je
graag! Neem gerust contact op met jouw
onderwijsadviseur. Het plannen van een
afspraak om te videobellen of langs te
komen op school behoort eveneens tot de
mogelijkheden.

