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ZORG OP HET RML 

 

Wat doet het zorgteam? 
Het zorgteam biedt advies en ondersteuning bij een groot scala aan problemen waar leerlingen 
tegenaan lopen, zoals: 
- Leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, disharmonisch intelligentieprofiel, concentratieproblemen, 

trage verwerkingssnelheid etc.)  

- Ontwikkelings- en gedragsproblemen (AD(H)D, ASS/Autisme, OCD, moeite met autoriteit, 

chronisch te laat komen, spijbelen) 

- Sociaal-emotionele problemen (rouwverwerking, depressie, seksualiteit, genderidentiteit, 

(faal)angst, pesten) 

- Sociaal-maatschappelijke problemen (thuissituatie, scheiding, opvoeding, financiën, pesten, 

criminaliteit) 

- Fysieke problemen (langdurig of chronisch ziek, lichamelijk gehandicapt, allergieën)  

Voor alle vragen over zorg, of het nu gaat om zorgbeleid, de organisatie van zorgzaken of over de 
specifieke zorg aan bepaalde leerlingen kan je altijd terecht bij de zorgcoördinator.  
De ZoCo kan ook adviseren welke zorg en ondersteuning het meest passend is voor een specifieke 
leerling met bepaalde problematiek. 

Wie vormen het zorgteam? 
Het zorgteam bestaat in de kern uit de conrector leerlingzaken en de zorgcoördinator. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het beleid rondom en de organisatie van de zorg. Daarnaast zijn meerdere 
zorgmedewerkers betrokken, elk met hun eigen specialisatie die ondersteuning bieden aan 
leerlingen.  
o Roger Zandvliet  conrector leerlingzaken 

o Maarten van Beek  zorgcoördinator 

o Lisetta Loi   schoolmaatschappelijk werkster 

o Hans de Bruyn  begeleider passend onderwijs 

o Hayet Gasmi  jeugdverpleegkundige 

o Juliëtte Klink  faalangstreductietrainer 

Het zorgteam bespreekt in wisselende samenstelling zaken in het intern zorgoverleg (IZO) op 
woensdagmiddag. Daarnaast werken wij op school samen met psychologen, orthopedagogen, 
remedial teachers, leerplicht, KoersVO (scholenkoepel m.b.t. zorgvragen), wijkteams, wijkagent, CJG, 
Veilig Thuis en andere professionals.  Eens per twee maanden overlegt het zorgteam met sommige 
van deze externe partners. Op dit overleg worden complexe casussen besproken en worden 
afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak bij jongeren met ernstige of complexe 
problematiek. 
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Zorgcoördinator  
De ZoCo coördineert de activiteiten van het zorgteam en zorgt ervoor dat de leerlingen zoveel 
mogelijk de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Je kan bij de ZoCo terecht met vragen over 
zorg op het RML in het algemeen maar ook als je als mentor (of docent) vragen of zorgen hebt over 
een bepaalde leerling. De ZoCo kan helpen om de leerling zo nodig bij de juiste begeleider te krijgen. 
De ZoCo onderhoudt ook zorgdossiers van leerlingen die extra ondersteuning krijgen vanuit school. 
Deze informatie is alleen in te zien voor zorgmedewerkers, de mentor en de coördinator. Daarnaast 
zorgt de ZoCo dat de mentor (en via de mentor indien nodig het docententeam) op de hoogte is van 
de afspraken die gemaakt worden over de begeleiding van een leerling en dat de nodige 
zorginformatie in Magister wordt bijgehouden. Tot slot coördineert de ZoCo een aantal centrale 
zorgactiviteiten zoals de screening in de brugklas of de computerfaciliteiten tijdens de toetsweken. 
Op het RML is de ZoCo verantwoordelijk voor het signaleren van leerlingen in SISA. Dat staat voor 
SIgnaleren en Samenwerken maar ook voor SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak... Het is 
een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een 
kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Het gaat dan over jongeren om wie er directe zorgen zijn omtrent hun 
veiligheid, bijvoorbeeld bij vermoedens omtrent huiselijk geweld of mishandeling. Op deze manier 
kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden.  
Contact 
De ZoCo is op woensdagmiddag te vinden in kamer 113 en bereikbaar via zoco@rml.nl.  
 

Schoolmaatschappelijk werker 
De SMW’er begeleidt leerlingen met sociaal-emotionele of sociaal-maatschappelijke problemen. 
Sommige zaken kunnen in een beperkt aantal gesprekken aangepakt worden en worden door de 
SMW’er zelf afgehandeld. Sommige leerlingen kunnen, in overleg tussen SMW en de ZoCo ook wat 
langer met SMW in gesprek blijven. Als een leerling specialistische hulp nodig heeft kan de SMW’er 
ook doorverwijzen naar externe professionals. De schoolmaatschappelijk werker onderhoudt indien 
nodig contacten met externe instanties als Jeugdbescherming, leerplichtambtenaren, wijkteams en 
Lucertis (voor psychische hulp). Zij kan ook hier een doorverwijzing voor regelen.  
Ouders moeten er bij leerlingen onder de 16 jaar van op de hoogte zijn dat de leerling met SMW in 
gesprek is. Dit is een wettelijke verplichting, maar aangezien de leerling ook op eigen initiatief bij 
SMW binnen kan lopen, kan dit ook na het eerste gesprek. Inhoudelijk stemt de SMW’er het 
oudercontact wel altijd met de leerling af. Ouders zijn incidenteel bij gesprekken aanwezig. Vanaf 16 
jaar vindt contact met ouders alleen in overleg met en met instemming van de leerling plaats.  
In het gesloten registratiesysteem van Enver is SMW verplicht de gegevens van de leerling en de 
inhoud van de gesprekken te verantwoorden. Dit systeem is niet inzichtelijk voor derden. SMW 
rapporteert zonder toestemming van de leerling en/of de ouders niet inhoudelijk in het 
schoolregistratiesysteem. Daar waar dat wel gebeurt gaat dat in principe in overleg met de ZoCo.  
Contact 
De SMW’er is te bereiken via smw@rml.nl. Zij houdt op afspraak gesprekken met leerlingen op 
woensdag en vrijdag in de spreekkamer 108.  

Begeleider passend onderwijs (BPO’er) 
De BPO’er begeleidt leerlingen met ontwikkelings- en gedragsproblemen en probeert met 
gesprekken, oefeningen en afspraken de leerling te helpen om beter te presteren op school en in het 
leven in het algemeen. Voor leerlingen met lichte gedragsproblemen kan de BPO’er in overleg met 
de ZoCo worden ingezet voor één of meerdere coach-gesprekken. Daarnaast begeleidt de BPO’er 
sommige leerlingen met complexe gedragsproblemen langdurig. Deze begeleiding is dan over het 
algemeen geregeld via een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 

mailto:zoco@rml.nl
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Contact 
De BPO’er is te bereiken via bry@rml.nl. Hij is op woensdagmiddag aanwezig voor gesprekken met 
leerlingen die door de ZoCo worden ingeroosterd. 

Jeugdverpleegkundige (JVK) 
De jeugdverpleegkundige doet onderzoek in bepaalde leerjaren en spreekt jaarlijks alle leerlingen in 
de brugklas en geselecteerde leerlingen uit leerjaar 3 met betrekking tot vragen rondom gezondheid 
en leefstijl. Hier valt ook psychische gezondheid en verslavingszorg onder. Daarnaast kan de JVK 
gesprekken voeren met ouders en leerlingen met medische klachten of bij regelmatige of langdurige 
absentie wegens ziekte. 
Contact 
De JVK is bereikbaar via H.Gasmi@cjgrijnmond.nl. Zij is op woensdag aanwezig in K10.  

Faalangstreductietrainer (FRT) 
De FRT’er kan leerlingen die last hebben van faalangst, examenvrees of andere vormen van stress 
rondom toetsing helpen om gedrag aan te leren waardoor ze hier minder last van hebben. Op dit 
moment wordt onderzocht op welke manier die ondersteuning in de toekomst zal worden 
georganiseerd. Voor dit jaar gaat dat via een wekelijkse KWT waar leerlingen terecht kunnen voor 
hulp en vragen. 
Contact 
De FRT’er is bereikbaar via kln@rml.nl. Zij heeft op dinsdag een KWT-FRT waar leerlingen door de 
FRT’er en de ZoCo kunnen worden ingeschreven. 

Conrector leerlingzaken 
De conrector leerlingzaken is verantwoordelijk voor het beleid rondom leerlingen in de breedste zin, 
waaronder dus ook het totale zorgbeleid valt. De conrector houdt ook toezicht op de uitvoering van 
het zorgbeleid en is betrokken bij overdracht van leerlingen naar andere scholen of instellingen op 
het moment dat het RML niet de zorg kan bieden die een leerling nodig heeft. De conrector zit de 
vergaderingen van het IZO en het SOT voor.  
Contact 
De conrector bereikbaar via znd@rml.nl. Hij is met enige regelmaat te vinden op kamer 113. 
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