
Zorgcoördinator
Coördineren  

ondersteuningsteam, geeft 
antwoord op en adviseert bij 
zorgvragen, voorzitter ZAT. 

Persoonlijk of via 
mail, vanuit 

ondersteuningsteam 
of ZAT. 

Karina Gerets N.t.b. 

Wat Waarvoor Contact Wie Vervolg 

Mentor Persoonlijk of via 
mail.

N.t.b. 

Leerlingcoördinator

Het aanspreekpunt na de 
mentor, ondersteunen 

teamleider bij administratieve- 
en leerlinggerelateerde zaken, 
contact ondersteuningsteam, 

sanctioneren bij 
grensoverschrijdend gedrag.

Persoonlijk of via mail

Vivian Bruijsten 
(THV1), Erik Brouwers 
(THV2), Bas van der 
Linden, Jacqueline 

Curvers (T3/4), Carry 
Mobers (H3/4), 

Vincent Thissen (H5), 
Kirsten de Vries (V3/4) 

Sabine Pereij (V5/6)

N.t.b. 

Orthopedagoog
 Ondersteuningsteam, 
analyse en interpretatie 
zorgdossiers, (onderwijs) 

zorgvraagstukken. 

Persoonlijk of via 
mail, vanuit 

ondersteuningsteam 
of ZAT. 

Karlijn van Roij 
Traject afhankelijk van 

de situatie. 

Taalteam
Begeleiding van leerlingen 
met een taalstoornis of een 

taalachterstand (NT2). 

Leerling neemt via de 
mentor of 

leerlingcoordinator 
contact op. 

Judith Coenen, Kelly van 
Herten, Delphine Lima, 

Joyce Thewessem, 
Kirsten de Vries.  

Traject afhankelijk van 
de situatie. 

Stroomdiagram 
Ondersteuning voor onze leerlingen 

Ouder /  verzorger versie 

k.gerets@roercollege.nl

k.vanroij@roercollege.nl  

taalteam@roercollege.nl

Eerste aanspreekpunt 
leerlingen en 

ouders/verzorgers, 
begeleiding individuele 

leerling en klas/groep op het 
gebied van studie, 

welbevinden, persoonlijke 
ontwikkeling en 

groepsdynamiek. 



Ambulant 
begeleider

Ondersteuning van 
leerlingen met extra 

(onderwijs) 
ondersteuningsbehoeften en 
het ondersteunen, trainen en 
coachen van leraren(teams). 

Vanuit 
ondersteuningsteam, 
voor leerlingen met 
toestemming van 

ouders/verzorgers.

Eline Geschiere
Babet Jongenotter

Traject afhankelijk van 
de situatie. 

Faalangstreductie 
trainer

Ondersteuning van 
leerlingen om te leren 

omgaan met angst om te 
presteren op cognitief- of 

sociaal gebied.  

Aanmelding (via 
mentor) door 

leerlingcoördinator. 
Ondersteuningsteam 

informeren van 
aanmelding.  

Carolien Schmitz
Ondersteuning in 
groepsverband. 

Examenvrees
trainer

Ondersteuning van 
leerlingen om te leren 

omgaan met angstige en 
faalachtige gevoelens en 
gedachten omtrent het 

examen. 

Aanmelding (via 
mentor) door 

leerlingcoördinator. 
Ondersteuningsteam 

informeren van 
aanmelding.  

Ondersteuning in 
groepsverband. 

Counselor 

Ondersteuning bij het leren 
omgaan met een 

vraagstelling of probleem op 
het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling gerelateerd aan 

de schoolse situatie. 

Aanmelding (via 
mentor) door 

leerlingcoördinator. 
Ondersteuningsteam 

informeren van 
aanmelding.  

s.pereij@roercollege.nl
m.urlings@roercollege.nl
v.thissen@roercollege.nl

m.geurkink@roercollege.nl
m.erdkamp@roercollege.nl

Individuele 
ondersteuning met 

intake, max 4 
gesprekken en een 
afronding. Anders 

doorverwijzing naar 
externe hulpverlening. 

Centrum voor 
Jeugd en Gezin 

(CJG)

Hulpverlening op 
sociaal-emotioneel gebied, 

thuissituatie. Leerlingen 
kunnen op eigen intiatief het 

spreekuur bezoeken. 

Leerling gaat naar het 
spreekuur op dinsdag 
of donderdag tussen 
13.00u en 15.00u in 

lokaal K24 / K25.

Marloes Linssen, 
Femke Wolbertus, 

Imke Sijben, Monique 
Coort 

Doorverwijzing of 
continueren 

hulpverlening altijd na 
toestemming van 

ouders/verzorgers. 

Vertrouwens
persoon 

Opvang en advies m.b.t.  
ongewenste 

omgangsvormen. 

Leerling neemt 
persoonlijk contact 

op of via mail. 
Karina Gerets Eenmalig gesprek met 

een (eventuele) actie. 

k.gerets@roercollege.nl

c.schmitz@roercollege.nl



Leercoach

Ondersteuning bij 
executieve functies, 

leerstrategieën, structuur in 
plannen van schoolwerk en 

reteaching planning 
agendagebruik. 

Aanmelding (via 
mentor) door 

leerlingcoördinator. 
Ondersteuningsteam 

informeren van 
aanmelding.  

m.severins@roercollege.nl

Voor (met name) 
leerlingen in klas 1, 2, 3, 

in groepsverband 
gedurende 1 periode. 

Decaan

Adviseren van leerlingen en 
hun ouders bij het kiezen van 

een onderwijssoort, 
vakkenpakket, profiel, sector, 
vervolgopleiding of beroep. 

Persoonlijk of via 
mail. 

T4: w.smeets@roercollege.nl
HV: m.eliasz@roercollege.nl     

Individueel gesprek. 

Samenstelling van het ondersteuningsteam

Zorgcoördinator 

(Teamleider)

Orthopedagoog

Leerlingcoördinator(en)

Samenstelling van het ZAT (zorgadviesteam)

Zorgcoördinator 

Orthopedagoog

Leerlingcoördinator(en)

Ambulant begeleider

Centrum voor Jeugd en Gezin

Leerplicht ambtenaar 

GGD Schoolarts

GGZ psycholoog 

Op afroep: VSV-makelaar, politie, 
overige externe hulpverlening, mentor, 
teamleider

p.steenvoorden@roercollege.nl 
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