Motorisch Remedial Teacher
Tweejarige opleiding
Deze opleiding wordt georganiseerd door Van Gelder in beweging en Stroes in beweging en vindt plaats
onder auspiciën van de Stichting Motorische Remedial Teaching in beweging. Wim van Gelder en Hans
Stroes verzorgen de cursussen MRT.

Wim van Gelder

Opgericht 5 februari 1992

Hans Stroes

Motorische Remedial Teaching (MRT) kan worden omschreven als extra zorg voor kinderen die
problemen ervaren in speel- en bewegingssituaties. Het verkleinen van deze bewegingsproblemen kan
grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De opleiding is bestemd voor leraren in het primair onderwijs en docenten lichamelijke opvoeding uit PO
en VO, IB-ers en RT-ers. Met deze opleiding kun je als specialist MRT werken op één school of voor
verschillende scholen (via een bestuur, gemeente of sportservicebureau). Het is ook mogelijk een eigen
MRT-praktijk op te starten.

De gehele opleiding bestaat uit de 5 modulen.

1e jaar

2e jaar

Basiscursus MRT deel A

Vervolgcursus MRT

Basiscursus MRT deel B

Leerkrachtgedrag

Beter leren samenspelen of Handschrift zonder pen.
Beide modules kunnen in het 1e, 2e of een 3e jaar gevolgd worden.
Alle facetten van het vakgebied Motorische Remedial Teaching komen aan bod. Van elk van deze
modulen zijn uitgebreide cursusomschrijvingen beschikbaar waarin inhoud, opdrachten en
randvoorwaarden zijn beschreven. Elke module heeft tevens een studiehandleiding.
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Hieronder wordt de inhoud in vogelvlucht beschreven:

Basiscursus MRT deel A

Basiscursus MRT deel B

Vervolgcursus MRT

Over het observeren van bewegen en een passend onderwijsaanbod
•
•
•
•
•
•

observeren van bewegende kinderen
creëren van een passend aanbod; zowel in de gymzaal als op het schoolplein
hanteren van een Leerlingvolgsysteem
afnemen van een motorische test. Aanvankelijk met hulp,
vervolgens zelfstandig en tenslotte in de rol als supervisor
opstellen van handelingsplannen, zowel individueel als in een groep
kennen en kunnen inzetten van diverse interventievormen

Leerkrachtgedrag
Kijken naar het gedrag van de leerkracht
•
•

kijken en beoordelen van je eigen lesgeefgedrag in bewegingssituaties
aan de hand van videobeelden.
er wordt gewerkt met de methode School video interactie begeleiding (SVIB)

Beter leren samenspelen
Kijken naar gedrag van kinderen in spel- en bewegingssituaties
•
•
•
•

observeren van bewegende en spelende kinderen aan de hand van
een bewerking van de theorie van Leary
creëren van een passend aanbod; zowel in gymzaal als op schoolplein
het kunnen hanteren van een observatiesysteem Speelgedrag
het opstellen van handelingsplannen, zowel individueel als in een groep
het kennen en kunnen inzetten van diverse interventievormen

Handschrift zonder pen
Over het observeren van de kleine motoriek en schrijven en een passend onderwijsaanbod
•
•
•
•

observeren van klein motorische vaardigheden
creëren van een passend aanbod
kunnen hanteren van een observatiesysteem
opstellen van handelingsplannen, zowel individueel als in een groep kritisch bekijken
van het schrijfonderwijs
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Modulen 1e studiejaar
Module

Studiebelastinguren in European
Credits (28 uur)

Contacturen

Basiscursus MRT deel A

7 dagdelen van 3 uur = 21 uur

4 EC

Basiscursus MRT deel B

7 dagdelen van 3 uur = 21 uur

4 EC

Schrijven zonder pen 1 of
Beter leren samenspelen 1

6 dagdelen van 3 uur = 18 uur

3 EC
Totaal 11 EC = 308 uur

Totaal 20 dagdelen

Modulen 2e studiejaar
Vervolgcursus MRT

12 dagdelen van 3 uur = 36 uur

7 EC

Leerkrachtgedrag

4 dagdelen van 3 uur = 12 uur

2 EC

Totaal 16 dagdelen

Totaal 9 EC = 252 uur

mogelijke extra Keuzemodules
Beter leren samenspelen 1
Beter leren samenspelen 2
Handschrift zonder pen
MRT Schrijven

6 dagdelen van 3 uur = 18 uur
6 dagdelen van 3 uur = 18 uur
6 dagdelen van 3 uur = 18 uur
7 dagdelen van 3,5 uur = 24 uur

3 EC
3 EC
3 EC
5 EC

Vanaf schooljaar 2015-2016 kan in samenspraak met de werkgever wellicht de € 500,- nascholingsgeld die voor een leerkracht
beschikbaar is, hiervoor ingezet worden.

Kosten 1e studiejaar
Module
Basiscursus MRT deel A
Basiscursus MRT deel B
Keuzecursus Handschrift zonder pen of
Keuzecursus Beter leren samenspelen
Bij betaling los of als gehele 1e jaar

Losse cursus

Cursus bij 1e jaar

incl. studiemateriaal

incl. studiemateriaal

studiemateriaal
50,115,65,30,-

750,750,650,650,Totaal los 2150,-

700,700,625,625,Totaal 1e jr 1995,-

Kosten 2e studiejaar
Module

studiemateriaal

Vervolgcursus MRT
Leerkrachtgedrag
Bij betaling los of als gehele 2e jaar

40,20,-

Losse cursus

Cursus bij 2e jaar

incl. studiemateriaal

incl. studiemateriaal

1150,425,Totaal los 1575,-

Indien de gehele opleiding achter elkaar wordt gevolgd:

Kosten gehele MRT opleiding
Cursus incl. studiemateriaal
Gehele opleiding (1 keuzecursus)
MRT opleiding Plus ( 2 keuzecursussen)

3299,- (los 3725,-)
3899,-

1075,350,Totaal 2e jr 1425,-
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Voorwaarden

Locatie & data

U dient een stage- of werksituatie te hebben, waarin u kinderen individueel kunt begeleiden en lessen
bewegingsonderwijs kan geven. U beschikt over de mogelijkheid met videobeelden te kunnen werken
en heeft daarvoor toestemming van de ouders om het beeldmateriaal te gebruiken tijdens de
bijeenkomsten.
Amsterdam

Breda

Den Haag

Drachten

Almelo

Haarlem

woensdag

woensdag

dinsdag

woensdag

Donderdag

maandag

Venlo
donderdag

Zwolle
Donderdag

Exacte data vindt u op www.allesinbeweging.net bij ‘Scholing’ en bij ‘Agenda’.

Docenten

Wim van Gelder, Hans Stroes, Bastiaan Goedhart, Elise van Weene en Erik Boot

Contacttijd

36 dagdelen van 3 uur

Studiebelasting

20 EC

Prijs

Inholland €3.800,- (incl. studiemateriaal)
Locaties: Den Haag en Haarlem
Alles in Beweging: € 3.299,- (incl. studiemateriaal)

Studiemateriaal

Totaal circa € 350,-

Niveau

Post-HBO

Evaluaties

“Het heeft mijn kijk op (spelende) kinderen en onderwijs veranderd.”
“Onze school is enorm veranderd: de lessen bewegingsonderwijs, het schoolplein en de zorg voor de
minder vaardige bewegers zijn speerpunten geworden en staan expliciet vermeld in de schoolgids.”
“Het heeft veel tijd gekost, maar het was het meer dan waard.”
“Het twee jaar lang optrekken met collega’s binnen één kader levert veel op. Zou veel vaker moeten
gebeuren in het onderwijs.”

Noord- en Oost-Nederland

West- en Zuid-Nederland

Stroes in beweging
Scholings- en adviesbureau bewegingsonderwijs
& MRT
Wimerts 92
9204 GN DRACHTEN
06 – 45 31 97 78
hans@stroesinbeweging.nl

Van Gelder in beweging
Scholings- en adviesbureau bewegingsonderwijs
& MRT
Harrelaers 8
1852 KW HEILOO
06 – 4600 2989
wim@vangelderib.nl

www.allesinbeweging.net

