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Leerlingen verdienen alle kansen om zich maximaal te ontwikkelen. Op school wordt er alles aan gedaan 

om leerlingen de instructie en begeleiding te bieden die zij nodig hebben. Voor sommige leerlingen is de 

basisondersteuning echter onvoldoende toereikend. Dit vraagt om intensivering van het onderwijs. Wanneer 

extra begeleiding voor leerlingen op het gebied van technisch lezen, spellen, rekenen of begrijpend lezen nodig is, 

ondersteunen onze RT-specialisten scholen en hun leerlingen hier graag bij. 

Met de kennis en ervaring die het RID heeft op het gebied van taal en rekenen, is de RT-methode Expeditie ontwikkeld. 

Met ons aanbod streven wij naar het ontwikkelen van krachtige basisvaardigheden van taal en rekenen.

EXPEDITIE REMEDIAL TEACHING
Premium interventie in de klas

www.rid.nl

De weg vrij voor talent

Expeditie biedt:
• Een effectieve aanpak in kleine groepjes (maximaal 4 leerlingen)  

voor lezen, spellen en rekenen op ondersteuningsniveau 3.
• Een pakket met ruimte voor de specifieke behoeften van elke leerling.
• Toepassing van evidence-based technieken uit ondersteuningsniveau 4.
• Nauwe afstemming met de intern begeleider en leerkrachten.



RT Technisch lezen is gericht op het vloeiend en vlot lezen van 
woorden en zinnen. Er wordt gewerkt aan het automatiseren van lezen 
op basis van directe woordherkenning. 

RT Spelling leert leerlingen inzicht te krijgen in de systematiek 
waarmee gesproken taak wordt omgezet naar geschreven taal. 
Belangrijke regels van de Nederlandse spelling krijgen op deze manier 
aandacht. Gerichte instructie en oefening helpen de leerlingen om zich 
de strategieën en spellingregels eigen te maken en deze daadkrachtig 
toe te passen.

RT Rekenen heeft als uitgangspunt de handelingsniveaus waartussen 
verschillende vertalingen gemaakt moeten worden. Afhankelijk 
van de behoefte van de leerlingen is er aandacht voor zowel de 
basisbewerkingen als de complexere rekenstof. Belangrijk is dat er 
gewerkt wordt vanuit het begrip naar formeel rekenen; vanuit het 
kunnen toepassen van strategieën naar het automatiseren en flexibel 
toepassen.

RT Begrijpend lezen biedt strategieën om te kunnen begrijpen wat 
er (technisch) gelezen is. Door het gebruik van verschillende soorten 
teksten wordt er gericht geoefend om deze strategieën eigen te maken. 
Deze begeleiding is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8.

RT Technisch lezen en RT Spelling kunnen ook gecombineerd  
worden in één pakket.

RT wordt aangeboden in één, twee of drie handelingsplanperiodes. 
Eén handelingsplan periode bestaat uit 10 weken RT, waarbij er twee 
keer in de week 30 minuten RT wordt geboden. Voorafgaand vindt 
er afstemming met school plaats en worden er toetsen afgenomen. 
Op basis hiervan worden groepshandelingsplannen opgesteld en 
de begeleiding ingericht. Tijdens het traject vindt er terugkoppeling 
plaats naar de leerkrachten, om hen op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen. Het traject wordt afgesloten met eindtoetsen en een 
eindverslag met adviezen, toegelicht in een eindgesprek. Bij twee of 
drie handelingsplanperiodes is er ruimte om de doelen te evalueren  
en eventueel bij te stellen.

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 behoeften van de leerlingen en de 
leerkracht.

Wat zijn de kosten?
Pakket 1: één handelingsplanperiode:  € 1.575,- per groep
Pakket 2: twee handelingsplanperiodes:  € 2.925,- per groep
Pakket 3: drie handelingsplanperiodes:  € 4.275,- per groep
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Meer informatie of vragen 
over Expeditie Remedial 
Teaching?
Meer informatie en kosten zijn terug te  
vinden op onze website: www.rid.nl/rt
Bij vragen of opmerkingen kan contact 
opgenomen worden met de adviseur 
van de vestiging of via de website een 
contactformulier ingevuld worden.

http://www.rid.nl/rt

