
Een krachtige taal-  
en rekenontwikkeling 
voor ieder kind

De weg vrij voor talent



Onze ondersteuning in taal en rekenen: 
van basisbouwstenen tot specialistische zorg

Solide taal- & rekenbasis
Vanaf groep 2 op doordachte wijze bouwen aan een stevig 
fundament in taal en rekenen, verkleint de kans op latere 
problemen bij je leerlingen.

Extra oefening in de klas
Door leerlingen die moeite hebben met leren lezen, spellen en 
rekenen tijdig en doelgericht extra te helpen, voorkom je grotere 
leerachterstanden.

Intensieve ondersteuning
Soms hebben leerlingen meer nodig om vooruit te komen.  
Je leerling intensief ondersteunen, vergroot de kans op groei  
in vaardigheid en zelfvertrouwen.

Specialistische zorg
Voor een beperkt aantal leerlingen is de hulp op school niet 
genoeg. Gespecialiseerde zorg biedt dan uitkomst. Met gebundelde 
krachten kan een leerling alsnog vooruitgang boeken.



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.

Samen bouwen: van basis tot gespecialiseerde zorg 
Elke dag bouwen wij samen aan een krachtige taal- en rekenontwikkeling. Wij kijken door de ogen 
van het kind en bundelen krachten met ouders, school en gemeente. Wij vertalen wetenschappelijke 
expertise naar effectieve ondersteuning en vernieuwing in de praktijk. Ons onderwijsaanbod omvat alle 
ondersteuningsniveaus: van stevig fundament in de klas tot en met specialistische zorg bij dyslexie en 
dyscalculie.

De brug van wetenschap naar de praktijk in de klas
Onze 40 jaar aan kennis en ervaring is stevig verankerd door de nauwe samenwerking met de Universiteit 
van Amsterdam in het Rudolf Berlin Center, een universitair expertisecentrum op het gebied van 
leerproblemen. Wij vertalen doorlopend wetenschappelijke expertise en inzichten naar effectieve 
ondersteuning en vernieuwing in de klas. Zo maken wij met gebundelde krachten het onderwijs sterker 
voor alle kinderen.

RID: taal- en rekenkracht  
voor ieder kind



Leren lezen, spellen en rekenen is een avontuur 
voor ieder kind. Alle kinderen doorlopen een 
eigen pad, in een eigen tempo. Met als doel een 
stevige taal- en rekenbasis, waarmee ze vol 
zelfvertrouwen hun talenten kunnen ontplooien.

Leren lezen, spellen 
en rekenen Doelgericht extra oefenen 

Blijft een leerling achter? Dan bieden wij extra ondersteuning in de vorm van remedial 
teaching (OefenKr8) voor rekenen, spellen, technisch en begrijpend lezen. Onze 
remedial teachers kunnen deze zorg op zich nemen, of wij kunnen professionals van 
school opleiden om onze RT-methode zelf duurzaam op school in te zetten.

Vakkundige diagnostiek en behandeling 
Komt een leerling nog onvoldoende vooruit? Dan volgt een diagnostisch onderzoek 
en, als het nodig is, behandeling voor dyslexie of dyscalculie. In onze behandelingen 
integreren wij alle technieken, waarvan bewezen is dat ze werken. Door het taal- 
en rekenonderwijs preventief en met een wetenschappelijke onderbouwing in te 
richten op school, heeft slechts een zeer beperkte groep leerlingen hulp op het meest 
specialistische ondersteuningsniveau nodig. 

Een vliegende start
Wij ondersteunen scholen, leerkrachten en leerlingen met 
extra TaalKr8 en RekenKr8. Ieder kind verdient gelijke 
kansen. Daarom versterken wij het onderwijs vanaf groep 2 
met innovatieve methodes, serious games en leermiddelen 
(bijv. KlankKr8). Een preventieve aanpak is waardevol 
voor alle kinderen en vaak zelfs onmisbaar voor meertalige 
kinderen en kinderen met mogelijke dyslexie.



Krachtig taal- en rekenonderwijs maak je samen. Wij vinden het belangrijk om 
onze expertise en ervaring te delen met scholen en leerkrachten. Naast onze 
methodes en materialen delen wij deze kennis graag door het geven van:

VerbeterKr8
Onze consulenten helpen scholen het taalonderwijs voor leerlingen te versterken. Met VerbeterKr8 nemen we 
samen het lees- en spellingonderwijs onder de loep om tot structurele, doelgerichte verbeteringen te komen. 
Na een Kr8meting en analyse begeleiden wij school en team bij het opstellen en uitvoeren van een Kr8plan. 
Met dit verbeterplan werkt het team stap-voor-stap aan versterking van het integrale (taal)onderwijs op 
ondersteuningsniveau 1 t/m 4.

OnderwijsKr8
Wij verzorgen deskundigheidsbevordering op het gebied van taal- en rekenonderwijs, dyslexie en dyscalculie. 
Effectief onderwijs, motivatie en de juiste ondersteuning staan daarbij centraal. Met als motto: vandaag 
geleerd, morgen in de klas. Wij helpen scholen wetenschappelijke inzichten naar de klas te brengen en meer 
taal- en rekenexpertise te verankeren binnen het onderwijsteam.

Kr8 voor team en school



rid.nl

Op www.rid.nl/onderwijs vind je uitgebreide informatie over onze 
ondersteuning. Wil je van gedachten wisselen over een effectieve aanpak  
voor een individuele leerling of over knelpunten in het taal- en rekenonderwijs 
op jouw school? Onze onderwijsadviseurs helpen je leerling, team en school 
graag vooruit door mee te kijken en mee te denken. Neem gerust contact op 
voor een vrijblijvende afspraak. 

Kennismaken en 
krachten bundelen

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

ridtaalrekenen ridvoorhetonderwijs

https://www.rid.nl/
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/

