Waar komen MRT-ers terecht?
De meeste MRT-ers zijn werkzaam in het onderwijs. Het zijn vaak de beweegspecialisten op een
school, die een belangrijke rol spelen in het beweegklimaat van de school. Behalve aanjagers van
het team vaak een vraagbaak voor de andere leerkrachten. ‘Wil je eens kijken naar dit kind t.a.v.
schrijven of bewegen?’
Het aantal MRT-ers met vaste MRT uren is groeiende. Met MRT op je CV heb je meer kans op een
leukere en betere baan. Het succesvol afronden van de opleiding tot Motorisch Remedial Teacher
kan – net als een masterstudie – aanleiding zijn om schaalverhoging aan te vragen (LB/LC). Ook
geeft de studie regelmatig aanleiding tot het veranderen of verrijken van werkzaamheden of
functies.
Er zijn ook MRT-ers die bovenschools uren krijgen. Om de verschillende scholen binnen dat bestuur
te helpen een goede zorgstructuur t.a.v. bewegen op te zetten. Of om op afroep leerkrachten te
ondersteunen met een kind met beweegproblemen.
MRT-ers worden soms betaald vanuit gelden van ‘Rugzak’-kinderen. Om een Rugzak te krijgen,
moeten ouders hun kind aanmelden voor een indicatie bij het Regionaal Expertisecentrum.
Deze regeling is per 1 augustus 2014 i.v.m. ‘Passend onderwijs’ overgeheveld naar SWV (de
SamenWerkingsVerbanden). De gelden voor extra zorg gaan dan rechtstreeks naar de scholen (of
samenwerkingsverbanden). De scholen zijn nu verantwoordelijk voor het aanbieden van ‘Passend
onderwijs’ / passende zorg. Ouders van zorgkinderen overleggen in de nieuwe situatie met de
schoolleiding over welke zorg hun kind krijgt.
Een enkeling met affiniteit tot de kleine motoriek heeft zich toegelegd op schrijfproblemen en
verzorgt (een deel van) alle schrijflessen op een school.
Er zijn ook MRT-ers die een eigen praktijk opzetten.
Op onze MRT-website www.mrtinbeweging.net kun je een overzicht vinden van de ons bekende
MRT praktijken: zie ‘MRT praktijken’ of klik op de link http://mrtinbeweging.net/mrt-praktijken.
Omdat een eigen praktijk opzetten een meerjarenplan is, starten deze mensen vaak vanuit een
andere baan, met enkele uren MRT. Via mond op mond reclame en veel netwerken groeit een
praktijk. De meeste zorgverzekeraars vergoeden MRT niet, maar daar lijkt langzamerhand
verandering in te komen. Samenwerking met andere specialisten als fysiotherapeut of
ergotherapeut, is op sommige plekken in Nederland al vruchtbaar gebleken.
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