
VerbeterKr8
Samen het taalonderwijs 
duurzaam versterken

De weg vrij voor talent



Kr8meting
We brengen samen met leerkracht, intern begeleider en 
schoolleiding kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden in beeld 
voor alle ondersteuningsniveaus.

Kr8plan
Op basis van de Kr8meting begeleiden wij het team bij  
het opstellen van een doel- en praktijkgericht verbeterplan  
en het stapsgewijs uitvoeren van de verbeteracties.

VerbeterKr8: geef je onderwijs een duurzame krachtimpuls
Met VerbeterKr8 helpt RID scholen het taalonderwijs voor leerlingen te versterken.  
We nemen samen het technisch lees- en spellingonderwijs onder de loep om tot 
doelgerichte verbeteringen en een lerende organisatie te komen. We gaan te werk  
in twee heldere stappen: de Kr8meting en het Kr8plan.

A BFundament van 
het onderwijs

• School
• Visie 
• Team

Inrichting van  
het onderwijs

• Ondersteuningsniveau 1: solide basis
• Ondersteuningsniveau 2: extra hulp
• Ondersteuningsniveau 3: intensief oefenen
• Ondersteuningsniveau 4: zorg

Vervolg**
Naar wens extra opties 
na uitvoering Kr8plan

Plus**
Naar wens en op maat  
extra RID-ondersteuning

Kr8meting*
Analyse en rapportage 
van ontwikkelkansen

* = starttraject

Kr8plan*
Vaststelling en evaluatie 
verbeterplan

** optionele aanvulling



De Kr8meting

Inventarisatie
We starten de Kr8meting met een gesprek, analyse van de schoolresultaten en 
een digitale vragenlijst. Deze elementen samen geven de benodigde input om de 
kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden van het technisch lees- en spellingonderwijs 
op school te identificeren. 

Teamsessie
Het team speelt binnen VerbeterKr8 een sleutelrol: de leerling staat centraal, maar 
de leerkracht maakt het verschil. Daarom betrekken wij het hele team bij een eerste 
analyse van de resultaten. Het team formuleert en prioriteert samen kwaliteiten, 
ontwikkelkansen en verbeterpunten met behulp van het VerbeterKr8-canvas. 

Analyse & Rapportage
De RID-consulent verzamelt en analyseert de resultaten van de inventarisatie en de 
teamsessie en bundelt deze tot een overzichtelijke eindrapportage. Deze rapportage 
is het startpunt voor de volgende stap: het Kr8plan.

Bij de Kr8meting brengen we kwaliteiten en ontwikkelkansen 
in beeld. We kijken daarbij naar het fundament en de inrichting 
van het onderwijs. Dit doen wij op alle ondersteuningsniveaus uit 
het zorgcontinuüm, zowel schoolbreed als vanuit de klas bezien. 
Onze aanpak maakt op praktische wijze gebruik van de werkzame 
succesfactoren voor onderwijsverbetering.

 
Een stevig fundament is essentieel voor goed onderwijs én voor VerbeterKr8 binnen  
de school. Een sterke missie en visie maken duidelijk waar je als school voor staat  
en samen voor gaat. Voor duurzame verbetering is daarnaast een betrokken team van 
leerkrachten, intern begeleider en schoolleider van groot belang. Om iedereen actief 
te betrekken, sturen wij sterk op samenwerking. Zodra het team ziet dat iets beter kan 
en moet, ontstaat de wil om te veranderen. Door als team samen verbeterpunten te 
prioriteren, kan iedereen zich betrokken voelen bij meer VerbeterKr8 in de school.



Onder deskundige begeleiding van de RID-
consulent stelt een interne werkgroep een 
Kr8plan op. De werkgroep stuurt vervolgens 
ook de uitvoering van het plan aan. 

Het Kr8plan Werkgroep

School stelt op basis van interesse en expertise een werkgroep samen. Als aanjager neemt 
deze werkgroep alle collega’s mee in de verbeteracties. Bij voorkeur levert iedere bouw een 
werkgroeplid. Daarnaast sluiten de intern begeleider, taal-/leesspecialist en (eventueel)  
de directie aan. De RID-consulent ondersteunt de werkgroep.

Werksessie(s)

Op basis van de rapportage van de Kr8meting formuleert de werkgroep, in een of meerdere 
werksessies, ontwikkelpunten voor het technisch lees- en spellingonderwijs. Deze worden 
uitgewerkt in een Kr8plan met heldere korte- en langetermijndoelen met bijbehorende, 
praktijkgerichte acties.

Verbeteracties

Zodra het Kr8plan is gedeeld met het volledige team, kan gestart worden met het duurzaam 
versterken van de taalvaardigheid van de leerlingen. De werkgroep draagt zorg voor het monitoren 
en borgen van de uitvoering van het plan. RID kan, indien gewenst, een extra rol spelen bij de 
invulling van verbeterpunten. Deze ‘Plus-inzet’ is volledig naar behoefte in te richten. Hiervoor 
worden tussentijds heldere afspraken gemaakt.

Evaluatie

Halverwege de uitvoering van het traject zal een tussenevaluatie plaatsvinden. De RID-consulent 
sluit aan voor de evaluatie van het proces tot zo ver. Dit maakt het mogelijk het verloop tussentijds 
bij te sturen. In de eindevaluatie wordt besproken hoe het VerbeterKr8-traject is verlopen en in 
hoeverre een verbetercultuur is ontstaan in de school.



Bij VerbeterKr8 werkt RID voor langere periode samen met je school aan het 
taalonderwijs voor leerlingen. Op het moment dat school start met de verbeteracties 
uit het Kr8plan, begeleiden wij het team nog minimaal een jaar. Dit maakt duurzame 
onderwijsverbetering mogelijk. De exacte duur is afhankelijk van de vraag van school 
en de geformuleerde verbeterstappen. Na afronding van de stappen uit het Kr8plan, 
bieden wij verschillende mogelijkheden voor verdere samenwerking:

VerbeterKr8 | Vervolg
Na uitvoering van de verbeteracties in het Kr8plan en de evaluatie, kan naar wens  
een vervolgtraject worden gestart. De eindevaluatie van het starttraject (Kr8meting  
en Kr8plan) vormt het startpunt voor het vervolgtraject. 

VerbeterKr8 | Consultatie
RID kan ook op consultatiebasis betrokken blijven bij de borging van de ingezette 
acties en de implementatie van (nieuwe) middelen en diensten. Het is ook mogelijk 
onze ondersteuning op andere manieren bij het onderwijs in te zetten. Dit kan onder 
meer op het gebied van remedial teaching (OefenKr8), deskundigheidsbevordering 
(OnderwijsKr8), lesprogramma’s en leermiddelen (o.a. KlankKr8, Doos vol RekenKr8). 

Duurzame versterking

http://www.rid.nl/OefenKr8
http://www.rid.nl/KlankKr8
http://www.superkr8.nl/een-doos-vol-rekenkr8


Wij geven scholen graag meer taal- en rekenkracht door wetenschappelijke expertise te vertalen 
naar effectieve ondersteuning en vernieuwing in de praktijk. Ons onderwijsaanbod omvat alle 
ondersteuningsniveaus: van basisaanbod in de klas tot en met specialistische zorg bij dyslexie en 
dyscalculie.  

Op www.rid.nl/onderwijs vind je uitgebreide informatie over OefenKr8 en onze andere 
ondersteuningsmogelijkheden. Neem gerust contact op voor een oriënterend gesprek. Onze 
onderwijsadviseurs helpen je leerling, team en school graag.

Kennismaken en 
krachten bundelen

De weg vrij voor talent

Ieder kind heeft eigen talenten en dromen. Je vol zelfvertrouwen ontplooien, dat gunnen wij 
iedereen. Vaardigheid in lezen, spellen en rekenen geeft een vliegende start. Wij helpen hierbij 
met extra taal- en rekenkracht. Zo maken wij samen de weg vrij voor talent.

Scan de QR-code en 
bekijk in 90 seconden 
hoe RID kinderen helpt 
aan extra taal- en 
rekenkracht.

ridtaalrekenen ridvoorhetonderwijs

rid.nl

http://www.rid.nl/onderwijs
https://www.linkedin.com/company/ridtaalrekenen
https://www.facebook.com/ridvoorhetonderwijs
https://www.rid.nl/rid-voor-het-onderwijs-in-90-seconden/
http://www.rid.nl

