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Kennismaken met de Commissie
Professionalisering
In 2014 heeft de LBRT de commissies in aantal teruggebracht
naar vijf: Marketing, Registratie, Eigen Praktijk, Zorg in
Onderwijs en Professionalisering. Met deze laatste commissie willen wij onze leden nader laten kennismaken. Wie zijn
de leden, wat is de doelstelling en hoe denkt de commissie
die te realiseren? Maar ook: wat zijn de knelpunten en hoe
zouden we die kunnen of willen oplossen?
Commissieleden
Sinds 2014 is Joep van Vugt de voorzitter van deze commissie
en met zijn ervaring vanuit zijn werk als docent bij Fontys
Hogescholen, zijn inhoudelijke expertise op het gebied van
rekenen én zijn inzicht in de registratie kan hij deze commissie sturen op inhoudelijke kwaliteit. Naast hem zijn binnen de
commissie actief Jaap Faber, Anka Fauth, Toos Jacobs, Matthé
Snijders en ondergetekende. Daarmee is de commissie nog
niet compleet, want we zouden graag nog aanvulling zien
met een lid afkomstig van een van de hogescholen.
Doelstelling
De commissie wil allereerst de professionalisering van de
leden bevorderen om daarmee te voorzien in een van de
doelstellingen van de LBRT. Daarnaast streeft de commissie
ernaar om leden te informeren over de nieuw(st)e ontwikkelingen op het gebied van remedial teaching.
Invulling
De commissie wil deze doelstellingen realiseren door jaarlijks
een samenhangend aanbod van studiedagen en cursussen op
de agenda te krijgen. Dat aanbod bevat dan zowel praktijkgerichte bijeenkomsten als ook meer wetenschappelijk georiënteerde verdiepingsbijeenkomsten.
Concreet voor 2015
De commissie heeft voor 2015 gekozen om een aantal grote
cursussen aan te bieden. De cursus Behandelaar ERWD heeft
in 2014 al veel belangstelling getrokken en dat geldt voor dit
kalenderjaar evenzo. Afgelopen februari startten weer veertig
deelnemers bij de cursussen in Bunnik en Nijmegen en ook
voor het najaar is de wachtlijst weer aardig gevuld. Staat u
daar nog niet op en heeft u wel belangstelling: aanmelden
voor de wachtlijst kan nog steeds. Zodra wij data en lesplaatsen weten, zullen wij de belangstellenden op volgorde van
aanmelding wachtlijst benaderen.

Handelingsgericht werken rond Dyslexie is een nieuw ontwikkelde cursus die in maart 2015 van start zal gaan. De inhoud
richt zich op de specifieke leerondersteuning bij dyslexie
binnen onderwijs én zorg en deze cursus is daarom zeer
geschikt voor remedial teachers, maar juist ook voor onze
buitengewone leden zoals logopedisten, orthopedagogen en
GZ-psychologen. De casus die wordt uitgewerkt volgens het
model t.b.v. de LBRT-registratie kan worden gebruikt als eerste
handelingsplan om de registratie aan te vragen. Daarna stelt
de aanvrager geheel zelfstandig een tweede plan op.
Opstarten Eigen Praktijk is het voorbeeld van een cursus die
al vele jaren in een behoefte voorziet. En met de toename
van het aantal remedial teacher dat als zzp’er werkt, blijft
deze cursus in de belangstelling staan. Voor dit jaar staan er
meerdere gepland.
Op het gebied van Motoriek heeft de commissie een nieuwe cursus op de agenda gezet: enthousiaste MRT’ers staan
garant voor een prima cursus die afgelopen januari al snel
volgeboekt was. In de loop van het voorjaar zal op dit gebied
een tweetal vervolgrondes worden gepland. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om ook weer een cursus rond
het thema Schrijfmotoriek op te zetten.
Samenwerking met de werkgroepen en de regio’s
De commissie zou graag zien dat er een grotere regionale
samenwerking ontstaat als het gaat om de regiobijeenkomsten. Helaas blijkt dat op dit moment nog een stap te ver. Binnen de regio’s zijn kaderleden zeer actief, maar ook hun tijd
om dit werk als vrijwilliger te doen is beperkt. Daarom blijven
we op zoek naar meer vrijwilligers om dit werk uit te voeren.
Heeft u daarvoor belangstelling, laat het horen!
Vanuit de werkgroepen waarin de reken- en taalspecialisten
actief zijn en de werkgroep remediaal specialisten wordt ook
gezocht naar samenwerking met de commissie professionalisering. Inhoudelijke ideeën worden aangedragen waarmee
de commissie Professionalisering aan de slag kan om mooie
studiedagen te organiseren.
Vooruitblik naar 2016
In 2016 zal de LBRT haar 25-jarig bestaan vieren en dat zult
u merken. Op dit moment onderzoekt de commissie de
mogelijkheden om in oktober 2016 een jubileumcongres te
organiseren. Daarover hoort u te zijner tijd zeker meer!
Truus Boogaard-Koenen

