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Het zorgadviesteam 

 
Het school- of leefklimaat is niet 

voor elke leerling even 

gemakkelijk. Soms raken 

leerlingen ernstig in de knoop 

door problemen van persoonlijke 

aard, zoals gepest worden, 

problemen met hun gevoelens, 

hun seksualiteit of de situatie 

thuis. 

Natuurlijk kan een leerling dan 

terecht bij de mentor of 

coördinator leerlingzaken.  

Als de problemen ingewikkelder 

zijn kan de coördinator 

leerlingzaken besluiten om de 

leerling te bespreken in het 

zorgadviesteam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zorgadviesteam bestaat uit: 

 

deskundigen van buiten de school 

zoals:  

 de jeugdarts van de GGD 

 de leerplichtambtenaar 

 een medewerker van Accare 

 een schoolmaatschappelijk  

werker 

  

en van binnen de school: 

 de coördinatoren leerlingzaken 

 de intern begeleiders 

 de orthopedagoog 

 de zorgcoördinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werkwijze van het zorgteam 

 

De leerling wordt ingebracht door 

de coördinator leerlingzaken. 

Deze geeft achtergrondinformatie 

en formuleert een hulpvraag 

gebaseerd op de 

ondersteuningsbehoefte van de 

leerling.  

In het zorgteam worden vanuit de 

diverse disciplines adviezen en 

mogelijkheden aangereikt.  

De leerling en de ouders worden, 

op de hoogte gebracht van 

datgene wat besproken is. 

Vervolgens wordt er een 

handelingsplan opgesteld. Wat 

gaan we doen, wie gaat het doen 

en wanneer. 

Altijd zal achteraf bekeken 

worden of het doel gehaald is. 

Zijn de ondernomen stappen 

voldoende geweest en hoe ziet het 

vervolg er uit. 



 

 

 

De rol van de ouders 

 

Het Dr. Nassau College streeft 

naar een goede samenwerking 

tussen leerling, ouders en school. 

 

Als de school zich zorgen maakt 

over een leerling en zij wil de 

leerling inbrengen in het 

zorgadviesteam, dan zal de 

mentor of coördinator 

leerlingzaken de ouders 

informeren en toestemming 

vragen voor bespreking in het 

zorgadviesteam. 

 

Ouders kunnen een belangrijke 

bijdrage leveren in het 

gezamenlijk oplossen van het 

probleem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Privacy 

 

Elke deelnemer van het zorgteam is 

gehouden aan een 

geheimhoudingsplicht voor alles wat 

tijdens een bijeenkomst aan de orde 

komt. 

 

Frequentie 

Het zorgteam komt een keer per  

vier weken op maandagmiddag 

bijeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 

 

 

 

Zorgteam 

Locatie Quintus 
 




