
 

Ik ben Daniëlle Roelen - van Hees. Naast moeder van 3 kinderen en leerkracht in het 

basisonderwijs, ben ik Remedial Teacher en Taal- en Dyslexiespecialist. Sinds 1996 ben 

ik werkzaam in het basisonderwijs en heb ik voor alle groepen al mogen staan. 

Momenteel ben ik werkzaam in de middenbouw.  

Naast het klassikale leerproces dat werkt voor het merendeel van de leerlingen, heb ik 

gemerkt dat een aantal leerlingen wat meer ondersteuning nodig heeft. Niet alleen zag ik 

dit terug in mijn eigen klas maar als ouder ondervond ik vaak dat mijn kinderen niet 

genoeg hadden aan de begeleiding die werd geboden in de klas. Na het volgen van 
diverse cursussen in deze richting heb ik de mogelijkheid benut om de masteropleiding 

Special Educational Needs te volgen. 

Het is voor mij een uitdaging om met behulp van een individueel op maat traject 

leerlingen te ondersteunen en het beste uit zichzelf te laten halen. Daarbij vind ik het erg 
belangrijk om naar de talenten van kinderen te kijken. Kijk nou eens naar wat je wel 

goed kunt! Van daaruit kun je verder bouwen.  

In de beginfase van mijn praktijk was ik vooral aan het werk met leerlingen van de 

basisschool maar steeds vaker kwam de vraag of ik ook middelbare scholieren kon 

begeleiden. Dat ben ik gaan doen en steeds weer kwam duidelijk naar voren dat deze 
scholieren veel problemen hebben met het leren leren en het plannen en organiseren van 

hun schoolwerk. Plannen, organiseren en structureren is iets waar ik zelf, ook door mijn 

thuissituatie, erg veel mee bezig ben. “Snel leren = leuk leren” is dus echt op mijn lijf 
geschreven. Ik ben blij dat ik nu een mooie manier heb gevonden om kinderen te kunnen 

helpen door deze training!  

Kijk voor meer informatie op de website www.praktijkbijzonderwijs.nl of neem contact op 

via praktijkbijzonderwijs@hotmail.nl of 06-29 00 26 60 
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