
 
 
 
 

Mijn naam is Rianne Kint en ik ben eigenaar van mijn praktijk “ Kansrijk Kint”. Inmiddels 

ben ik 16 jaar leerkracht, waarvan een aantal jaren Remedial teacher en zorg coördinator. 
De laatste periode werk ik als begeleider/leerkracht van kinderen met autistisch (gelijkend) 

gedrag.  Ik heb veel ervaring met het begeleiden van kinderen met leer- en /of 
gedragsproblemen.  Ik zie het als mijn missie om elk kind kansen te bieden. Zorgen over 
het leren, gedrag, motivatie mogen er zeker zijn maar er zijn altijd dingen die wel goed 

gaan.  Denken vanuit mogelijkheden, wil ik graag in mijn werk voorop stellen. Vanuit de 
kansen van het kind, kleine stapjes zetten in het leren en gedrag! Dit geeft het kind weer 

zelfvertrouwen. Wanneer het zelfvertrouwen toeneemt, groeit het kind ook er naar toe om 
moeilijke stappen te nemen. 
 

In mijn praktijk heb ik juist oog voor kinderen met eigen gaven en talenten. Ik probeer 
kinderen te begrijpen en naast het kind te gaan staan. Structuur bieden, kleine stappen 

zetten vanuit een positieve houding , beginnen bij die dingen die wel goed gaan,  namelijk 
coachen op een oplossingsgerichte manier, is mijn aanpak. 
 

Trainer worden van de cursus “Snel leren= leuk leren” sprak mij aan omdat kinderen op 
gestructureerde manier tijdens het leren op weg worden geholpen. Ik denk dat het 

verhogen van de leessnelheid, het maken van een goede planning en het inzetten van een  
mindmap goede pijlers zijn om het leren tot een succes te maken. Ook kinderen op weg 
helpen naar het voortgezet onderwijs vind ik een mooie opdracht.  

 
Mijn ervaring als leerkracht en ouder neem ik ook mee in de cursussen OP WEG NAAR “Snel 

leren = leuk leren” en “Snel leren = leuk leren”. Ik wil ook tijd en ruimte nemen om ouders 
indien nodig te adviseren bij de huiswerkbegeleiding. 
 

Kijk gerust op mijn LinkedInprofiel.  En neem vrijblijvend contact met mij op door een 
mailtje te sturen naar kansrijkkint@solcon.nl. 

 
Hartelijke groet, 
 

Rianne Kint 
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