
   
 
 
Professionalisering RD4 – voorjaar 2019   
 
 

(www.lbrt.nl) 
 

De cursus kan in overleg ook op een andere locatie worden gegeven bij minimaal  
12 deelnemers. T. 0653318477 
 
Programma: 
 Inhoud 
1e bijeenkomst 
    (januari) 

-  verkennen van het programma RD4 
-  stappenplan werken met RD4  
-  bespreken diagnostisch onderzoek 

Zelfstudie 
+ ondersteuning 

1 voorbereiden diagnostisch onderzoek (verzamelen van  
   informatie over de leerling) 
2 voorbereiden diagnostisch gesprek met de leerling 
3 het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek met RD4 
   bij minimaal 1 leerling 

2e bijeenkomst 
    (februari) 

-  bespreken van het diagnostisch onderzoek  
-  analyse van het leerlingprofiel 
-  richtlijnen voor het opstellen van het handelingsplan 

Zelfstudie 
+ ondersteuning 

4 beschrijven analyse van het verkregen leerlingprofiel 
5 het opstellen van een handelingsplan op basis van RD4  
 6 uitvoeren van het handelingsplan 

3e bijeenkomst 
    (maart) 

-  bespreken van het handelingsplan  
-  vervolg handelingsplan 
-  bespreken vervolgonderzoek 

Zelfstudie 
+ ondersteuning 

7  uitvoeren vervolgonderzoek  
8  analyse van het vervolgonderzoek  
9  schrijven van een evaluatie m.b.t. de ontwikkeling van  
    de  leerling 
10 schrijven van een reflectie 

Afronding 
30 april  2019 

Inleveren verslag stappen 1 tot en met 10. 
(resultaten diagnostisch onderzoek, handelingsplan, 
resultaten begeleiding, resultaten vervolgonderzoek, 
evaluatie en reflectie) 

 
 
Het is van belang om bij aanvang van het scholingstraject een leerling met rekenproblemen 
beschikbaar te hebben voor onderzoek en begeleiding.  

           
       

  

Locatie: LBRT, Kosterijland 7a, 3981 AJ Bunnik  



   
 
Aanmelding professionalisering RD4 - start januari 2019 
 
Ik meld mij aan voor de cursus Werken met RD4 
Dit formulier terugsturen naar: info@allforall.nl 
Voor inhoudelijke informatie kunt u mailen naar: mieke.vangroenestijn@kpnmail.nl  
Of bellen: 0653318477 
 

 
 
Na voldoende beoordeling van deelname en opdrachten ontvangt u een certificaat. 
 
Het cursusgeld van 190 euro graag voor 1 januari 2019 overmaken op rekening  
NL23 RABO 0309305578 ten name van Stichting ALL, Woerden. 
  
 

Naam   

adres  

Postcode, woonplaats  

Telefoon / mobiel  

Email   

Opleiding / functie  

Neemt deel aan de cursus in / op (aankruisen) 
Let op: per groep geldt een minimum aantal deelnemers van 12 personen. 
 
Locatie: LBRT, Kosterijland 7a, 3981 AJ Bunnik  
(zie www.lbrt.nl) Data 

O  dinsdagavond  18:30 – 21:00 15 jan 2019 

 
12 feb 2019 
26 maart 2019 

O  vrijdagochtend 10:00 – 12:30 18 jan 2019 

 
15 feb 2019 
29 maart 2019 


