
 

Leerproblemen? Kies voor Remedial Teaching Colsen! 
 
Moeite met rekenen of spelling? Lukken de tafels niet of komt het leesproces langzaam op 
gang? Manuel Colsen, remedial teacher in Terneuzen, helpt dagelijks tal van leerlingen op 
weg naar betere schoolprestaties en meer zelfvertrouwen. Waar school en huiswerk eerst 
een bijna dagelijkse strijd vormen, lukt het mij om kinderen het plezier in leren terug te 
geven. 
 
Remedial Teaching Colsen is een jonge en dynamische praktijk op het gebied van Remedial 
Teaching. Na ruim 15 jaar kennis en ervaring te hebben opgedaan in het basisonderwijs heb 
ik besloten tot het oprichten van RT Colsen per 1 oktober 2015. 
 
Gedurende mijn loopbaan als groepsleerkracht, remedial teacher en intern begeleider heb ik 
ervaren dat kinderen met leerproblemen veelal begeleiding op maat krijgen binnen het 
lesprogramma. Mede door bezuinigingen in het onderwijs is er een groeiende behoefte aan 
extra particuliere begeleiding. RT Colsen voorziet in deze behoefte. 
 
Ik werk vanuit de onderwijsbehoeften en de leerstijl(en) van het kind. Tevens ben ik 
deskundig in het onderzoeken en behandelen van leerproblemen en/of de 
leerachterstanden. Het kind en zijn omgeving (ouders, school, enz.) staan hierbij centraal. 
Remedial teaching op maat is dan het uitgangspunt. Het uiteindelijke doel is om de 
leerproblemen en/of de leerachterstanden te verminderen of op te heffen. Plezier in leren is 
belangrijk!  
 
RT Colsen helpt ook middelbare scholieren met huiswerk. In januari 2016 heb ik daarom de 
opleiding Snel leren = leuk leren gevolgd bij Time 2 Control. Medio februari 2016 start ik 
met het geven van deze cursus voor middelbare scholieren. Via deze cursus leer je 
snellezen, plannen, organiseren, mindmappen en diverse geheugentechnieken. Hierdoor 
krijgen de leerlingen weer plezier in leren! Snel leren = leuk leren zorgt voor een geweldige 
vooruitgang van eigen leerstrategieën en prestaties! De cursus wordt gegeven in groepen 
van 2 tot 5 leerlingen. De kracht van het groepsleren is hierbij erg belangrijk! Tevens geeft  
RT Colsen ook de cursus OP WEG NAAR Snel leren = leuk leren.  
Deze cursus is bestemd voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. 
 
Kijk voor meer informatie op de website: www.rtcolsen.nl. Er kan ook contact opgenomen 
worden via rtcolsen@zeelandkliniek.nl of 06-2339 8396. 
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