
 

 

Overzicht specifieke deskundigen OT en CTO – versie 7 november 2022 

 
1 

 

 

SPECIFIEKE DESKUNDIGEN OT EN CTO 
 
Het samenwerkingsverband stelt voor de ondersteuningsteams van de scholen, de 
ondersteuningsteams van de scholengroepen en de commissie toelating onderwijsvoorzieningen een 
aantal deskundigen beschikbaar op het gebied van: 
 

• ZML 

• Leerlingen met een motorische belemmering, sensorische informatieverwerkingsproblemen, 
leerstoornis (aandacht- en werkhouding) of chronisch zieken 

• Ondersteuning, Scholing en Advies bij gedragsproblematiek 

• SBAO 

• NT2 met meervoudige problematiek 

• Jonge Risico Kind 

• (Hoog)begaafdheid 

• Viertaal 
 
Wanneer er tijdens een overleg behoefte is aan meer specifieke deskundigheid aan tafel, dan kan 
contact worden opgenomen met één van de onderstaande personen. 
Werkafspraken kunnen direct gemaakt worden en zijn vanzelfsprekend afhankelijk van de 
agendaruimte van betrokkenen. Plan daarom zo ruim mogelijk van tevoren in! 
 
De ondersteuning van zieke leerlingen is wettelijk geregeld en wordt bekostigd vanuit het ministerie 
van OC&W. Het samenwerkingsverband wijst daarom graag op de mogelijkheid om ook gebruik te 
maken van de volgende expertise 
 

• Consulent ondersteuning zieke leerlingen (zie laatste pagina) 
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DESKUNDIGE ZML 
 
U kunt de deskundigen ZML inschakelen voor: 

• Advies geven bij jonge leerlingen met een ontwikkelingsachterstand waarvoor het nog niet 
duidelijk is wat de beste onderwijsplek is. (PSZ, KDV, de Zee, de Ster, MKD) d.m.v. gesprekken 
met ouders, begeleiders en observatie. 

• Advies geven over leerlingen op basisschool of SBO die vastlopen in het leerproces, d.m.v. 
gesprekken met ouders, leerkrachten en observatie. 

• Advies geven bij het samenstellen van een arrangement. 
 
 

Tessa van Brussel 
Functie Ambulant begeleider 
Telefoon 088-3433380 
E-mailadres t.vanbrussel@sws-dh.nl 
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DESKUNDIGEN SBAO 
 
U kunt de deskundigen SBAO inschakelen voor: 

• Advisering bij leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, leerproblemen en/of 
gedragsproblemen. 

• Observatie. 

• Het SMART opstellen van handelingsgerichte plannen. 

• Werken met groepsplannen, OPP en groeidocument. 

• Advisering bij het samenstellen van een arrangement/ eigen leerlijn 

 
Bart ter Haar 
Functie Intern Begeleider, groepsleerkracht SBAO en waarnemend 

directeur 
Telefoon 088 3433360 
E-mailadres b.terhaar@sws-dh.nl 
Werkdagen Maandag, dinsdag 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

Marieke Laros 
Functie Intern begeleider, groepsleerkracht (S)BAO 
Telefoon 088-3433360 
E-mailadres m.laros@sws-dh.nl   

Werkdagen Woensdag, donderdag 

Femma Zeegers 
Functie Groepsleerkracht SBAO  
Telefoon 0224 212483 

E-mailadres femma@de-tender.nl 

Werkdagen Maandag, dinsdag, woensdag (donderdag om de 3 
weken) 

 

Thea Ligthart 
Functie Groepsleerkracht SBAO en gedragsspecialist 
Telefoon 06-23884040 

E-mailadres thea@de-tender.nl 

Werkdagen Maandag, donderdag, vrijdag 

mailto:m.laros@sws-dh.nl
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DESKUNDIGEN HELIOMARE PASSEND ONDERWIJS ADVIES 
 
U kunt de deskundigen van Heliomare inschakelen voor: 

• advies over (kwetsbare) leerlingen die belemmerd worden in het leerproces door: 
- de motoriek 
- verstoorde zintuiglijke prikkelverwerking,  
- aandachts- en werkhoudingsproblemen 
- niet aangeboren hersenletsel 
- langdurig ziek zijn 
- pijn hebben 
- vermoeidheidsklachten   
- een stoornis in het autistisch spectrum 

• ondersteuning en advies over een passend aanbod voor de kwetsbare leerling 

• professionaliseringsvragen (op maat trainingen en workshop) op gebied van: 
- ziektebeelden 
- prikkelverwerking 
- schrijven (schrijfvoorwaarden)  
- NAH (niet aangeboren hersenletsel)  
- ASS (Autisme Spectrum Stoornis) 

• Kennis van en de vertaalslag maken naar de klas/klassenmanagement/onderwijsproces op het 
gebied van: 
- sensomotorische, sociaal-emotionele, cognitieve ontwikkeling 
- diagnosen en gevolgen daarvan voor onderwijs, concrete adviezen m.b.t. de specifieke 

ondersteuningsbehoeften voor de leerling 
- aandacht en werkhouding; gekoppeld aan zintuiglijke informatieverwerking (sensorische 

informatieverwerking) 
- langdurig of chronisch ziek | consequenties, balans: in- en ontspanning, omgaan en 

acceptatie;  
- zelfbeeld en autonomie 
- leerlijnen, passende perspectieven 

 

SPECIALIST WERKHOUDING/AUTISME-DESKUNDIGE 
 
U kunt de specialist aandacht en werkhouding/autisme-deskundigen inschakelen voor: 

• Voor advies en ondersteuning op gebied van: 
- Informatieverwerking 
- aandacht en werkhouding  
- ziektebeelden 
- syndromen  
- stoornissen  
- sociaal-emotionele ontwikkeling 
- functiebeperkingen en motoriek 
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Arlette Zoon 
Functie Specialist aandacht en werkhouding / autismedeskundige 
Telefoon 06-57119345 
E-mailadres a.zoon@heliomare.nl 
Werkdagen dinsdag en woensdag 

  
 
 

EXPERTISE TEAM 
 
U het expertiseteam inschakelen voor: 

• advies over: 
- motoriek | bewegingsonderwijs en buitenspelen 
- schrijven en inzetten ICT | ter compensatie van beperking(en), ter vervanging van het 

schrijven en ter ondersteuning van het leren 
- aandacht en werkhoudingsvragen gekoppeld aan zintuiglijke informatieverwerking 

(sensorische informatieverwerking) 
- voorzieningenadvies (toegankelijkheid school, aanvraag UWV-voorzieningen zoals stoelen, 

tafels, tilliften, laptop, iPad, verzorgingstafels, toiletaanpassingen) 
- fijne motoriek/ praktische vaardigheden bij knippen, (voorbereidend) schrijven, koken, 

knutselen, muisgebruik, toiletgang, aan-/uitkleden 
- zitten en werkplekadvies 
- zorg | zelfredzaamheid – protocollen richtlijnen medicijngebruik, allergie – steunpunt 

epilepsie - voorbehouden handelingen 

 
Tess Jongepier 
Functie Schrijf- en ICT-specialist Heliomare Onderwijs 
Expertise Voor vragen over:  

- het voorbereidend schrijven 
- schrijfproblemen 
- schriftelijke lesstofverwerking als schrijven niet lukt 
- ICT ter vervanging van het schrijven 
- ICT aanpassingen voor dyslectische leerlingen, waaronder 

textaid 
- Claroread software en apps 
- Reading pen 

Telefoon 06-17429762 
E-mailadres t.jongepier@heliomare.nl 
Bereikbaar  donderdag 

 
  
  

mailto:t.jongepier@heliomare.nl
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Janneke van den Brink 
Functie kinderergotherapeut 
Expertise Voor advies en ondersteuning op gebied van: 

- (voorbereidend) schrijven 
- zintuigelijke prikkelverwerking (sensorische 

informatieverwerking) 
- voorzieningenadvies 
- fijne motoriek 
- zelfredzaamheid 
- zitten 

Telefoon 06-12247180 
E-mailadres janneke.van.den.brink@heliomare.nl 
Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag 

 
  

Maaike Cohen 
Functie Bewegingsspecialist 
Expertise Voor vragen over: 

- Bewegingsonderwijs 
- buitenspelen (pauzemoment) 
- voorbereidend schrijven 

Telefoon 06-41268919 
E-mailadres m.cohen@heliomare.nl 

Bereikbaar  maandag, woensdag en vrijdag  

mailto:anneke.van.den.brink@heliomare.nl
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DESKUNDIGE ALOYSIUSSTICHTING 
 
U kunt de deskundigen van de Aloysiusstichting inschakelen voor: 

• Advies over ondersteuning aan opvallende (gedragsmoeilijke) leerlingen 

• Adviseren en coachen van collega in de groep om de onderwijssituatie rondom de leerling  
(waar mogelijk) te verbeteren. 

• Adviseren binnen een OT 

• Op verzoek deelnemen aan CTO.  

• Opstellen van leerlijn m.b.t. gedrag (bv omgaan met anderen, leren leren etc.) met concrete 
doelen. 

• Adviseren en coachen van IB-er, groepsleerkracht en onderwijsassistent. 

• (Team) voorlichting over stoornissen / gedragsproblemen / klassenmanagement m.b.t. deze 
onderwerpen. 

• Helpen bij het opstellen en evalueren van groeidocumentatie, ondersteuning 
arrangementaanvragen en handelingsplannen. 

• Interventies o.g.v. ‘moeilijke’ groepen/leerlingen. 

• Overige vragen op het gebied van Gedrag. 

 
Esther Regtop 
Functie ambulant begeleider, gedragsspecialist, coach en trainer. 
Telefoon 06 – 10 18 55 41  
E-mailadres esther.regtop@aloysiusstichting.nl    

 
 
  

mailto:esther.regtop@aloysiusstichting.nl
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DESKUNDIGEN HOOGBEGAAFDHEID 
 
U kunt de orthopedagogen van Bl!ink-Uit (Anna en Marije) inschakelen voor:  

• Meedenken en adviseren binnen OT 

• Advies over een plan van aanpak op school voor een (hoog)begaafde leerling, denk aan:  
- vormgeving onderwijsinterventies zoals compacten 
- verrijken en versnellen 
- de organisatie binnen de groep 
- de pedagogische begeleiding door de leerkracht 
- eventuele samenwerking met zorg, etc. 

• Advies op schoolniveau:  
- uitzetten van doorlopende leerlijn 
- opstellen procedure voor signalering 
- procedure voor versnellen, etc. 

• Beoordeling van plusklas aanmeldingen 

• Deelname aan CTO bij Eureka aanmeldingen 

Leerkracht Eureka (Marijke) specifiek voor: 

• Advies aangaande een plan van aanpak op school voor een (hoog)begaafde leerling, denk aan: 
- vormgeving onderwijsinterventies als compacten 
- verrijken en versnellen 
- de organisatie binnen de groep 
- de pedagogische begeleiding door de leerkracht, etc. 

• Advies over materialen en methoden voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerling(en) 

• Mogelijkheid om materialen in te zien op locatie Eureka 

 
Marije van der Maat 
Functie Coördinatie BL!NK-UIT 
Telefoon 06 – 11 479 016 
E-mailadres mvandermaat@obdnoordwest.nl 

 
 

Anna Lont-Zuidema 
Functie Coördinator (hoog)begaafdheid  
Telefoon 06 – 58 888 018 
E-mailadres alont@obdnoordwest.nl 

 
 

Marijke Goossens 
Functie Groepsleerkracht  bij Eureka  
Telefoon 06-54271137 
E-mailadres Marijkegoossens-smit@sarkon.nl 
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DESKUNDIGE JONGE RISICO KIND (JRK) 
 
U kunt de deskundige Jonge Risico Kind (JRK) inschakelen voor: 

• Advisering ten aanzien van: 
- het beredeneerd aanbod binnen de klas bij kleuters met specifieke onderwijsbehoeften  
- te nemen vervolgstappen bij kleuters met specifieke onderwijsbehoeften  
- vraagstukken op het gebied van hun algehele ontwikkeling 

 

  

 
 
DESKUNDIGE MEERTALIGHEID 
NT2 MET MEERVOUDIGE ONTWIKKELINGSPROBLEMEN 

 
U kunt de deskundige NT2 met meervoudige ontwikkelingsproblemen inschakelen voor: 

• Advies aangaande een plan van aanpak op school ten aanzien van nieuwkomers en zij-
instromende anderstalige leerlingen.  

• Advies op school- en leerkrachtniveau betreffende meertaligheid en woordenschatonderwijs en 
didactische principes daarbij. 

• Advies op individueel en praktisch niveau voor de aanpak in de klas. 
 
 

 
  

Anneke Stolk 
Functie Coördinator JRK  
Telefoon 06 – 46 385 988 
E-mailadres astolk@obdnoordwest.nl 

Karin de Wit 
Functie Coördinator NT2  
Telefoon 06 – 15 897 053 
E-mailadres kdewit@obdnoordwest.nl 



 

 

Overzicht specifieke deskundigen OT en CTO – versie 7 november 2022 

 
10 

 

 DESKUNDIGEN VIERTAAL  
 

U kunt de deskundigen van Viertaal inschakelen voor: 

• diensten voor leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking  

• ondersteuning aan scholen en leerlingen met een: 
- auditieve beperking (SH / Doof) 
- communicatieve beperking door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) 
- communicatieve beperking in samenhang met of veroorzaakt door kenmerken binnen  
- het autistisch spectrum (ASS) 

• toeleiding naar cluster 2 en ondersteuning in en aan het regulier onderwijs 

 
Welke stappen zijn er nodig? 

• Bij een vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis of beperkingen ten gevolge van 
slechthorendheid kan een school/ ouder/ SWV contact opnemen met het Aanmeldpunt Schagen: 
0224-299594. 

• Nadat uit het eerste contactmoment is gebleken dat de problematiek van de leerling of 
ondersteuningsvraag van school past bij het aanbod van VierTaal. 

 
Aanmeldpunt: 
0224–299594 / 
aanmeldpuntnhn@viertaal.nl 
spreekuur ma-do tussen 9.00-
11.00 uur. 
Hoep 28, 1741 MC Schagen, 

 
Wat wordt verwacht van de school? 

• OPP / GD of topdossier waarin duidelijk beschreven wordt wat de school zelf al heeft gedaan en 
ingezet, waarbij niet het verwachte resultaat is geboekt. 

• Onderzoek door een logopedist of akoepedist, zo mogelijk in combinatie met psychologisch 
onderzoek. 
 

Er wordt gekeken welke hulp de leerling nodig heeft vanuit de onderwijsbehoeften van 
de leerling en van de school. Afhankelijk van deze onderwijsbehoeften wordt er 
bepaald welke ondersteuning er aangevraagd en ingezet kan worden. Ambulant 
dienstverleners verzorgen de begeleiding rondom leerlingen die een cluster 2 
arrangement hebben en die op een reguliere school zitten. Leerkrachten in het regulier 
onderwijs kunnen op de specifieke kennis en expertise een beroep doen. 
 
Ambulante dienstverlening is bedoeld voor: 

• leerlingen in het primair-, voortgezet- of middelbaar beroepsonderwijs die problemen hebben 
met horen, spreken of het verwerken van taal 

• iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan deze leerlingen. Zij krijgen advies, informatie en 
deskundige begeleiding in het omgaan met en het lesgeven aan deze leerlingen 

mailto:aanmeldpuntnhn@viertaal.nl
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Voor overige vragen en informatie kunt u bellen met de administratie van de ambulante 
Dienst van VierTaal Schagen, of met een ambulant begeleider die verbonden is aan uw 
school. Zie ook onze website www.VierTaal.nl 
Voor meer informatie over de werkwijze bij de aanmelding, zie:  
https://www.viertaal-ambulantedienst-schagen.nl/algemene-informatie-werkwijze/ 
 

 

AMBULANTE BEGELEIDERS VIERTAAL PER SCHOLENGROEP 
 

 
Merel Huiberts 
Functie Ambulant begeleider  
Regio Den Helder  en Texel 
E-mailadres m.huiberts@viertaal.nl 

 

 
Erika BLankendaal 
Functie Ambulant begeleider 
Regio Schagen en Anna Paulowna 
E-mailadres e.blankendaal@viertaal.nl 

 

 
Ingrid Kruijer 
Functie Ambulant begeleider  
Regio Warmenhuizen en Niedorp 
E-mailadres i.kruijer@viertaal.nl 

 

 
Sita Hoekstra 
Functie Ambulant begeleider  
Regio Wieringermeer 
E-mailadres s.hoekstra@viertaal.nl 

 

 
Harma de Roo 
Functie Ambulant begeleider  
Regio Julianadorp 
E-mailadres h.deroo@viertaal.nl 

 

 

  

http://www.viertaal.nl/
https://www.viertaal-ambulantedienst-schagen.nl/algemene-informatie-werkwijze/
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ORTHOPEDAGOGEN VIERTAAL 
 

Baukje Hielkema 
Functie orthopedagoog  
E-mailadres b.hielkema@viertaal.nl 

 
 

Annemieke Hemrica 
Functie orthopedagoog  
E-mailadres a.hemrica@viertaal.nl 

 
 

LOGOPEDISTEN VIERTAAL 
 

Angelique Winkelhuijzen 
Functie logopedist 
E-mailadres a.winkelhuijzen@viertaal.nl 

 
 

Hester Wolzak 
Functie logopedist 
E-mailadres h.wolzak@viertaal.nl 
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CONSULENT ONDERSTEUNING ZIEKE LEERLINGEN 
 
Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Om dit mogelijk te maken kunnen 

ouders en scholen de hulp inroepen van Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen 

(OZL). Alle consulenten OZL in Nederland zijn aangesloten bij het Netwerk Ziezon, het landelijk 

expertisenetwerk voor ziek zijn & onderwijs. De onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen is 

wettelijk geregeld en wordt bekostigd door het ministerie van OC&W.    

 
U kunt de consulent voor ondersteuning van zieke leerlingen inschakelen voor: 

• Hulp bij het organiseren van onderwijs aan (acuut, ernstig of langdurig) zieke leerlingen, dat 
aansluit op de onderwijsbehoefte van de leerling  

• Begeleiding van de zieke leerling thuis, in het ziekenhuis en op school 

• Afstemming en samenwerking met ketenpartners (ambulant begeleiders, jeugdartsen, 
leerplichtambtenaren) 

• Voorlichting en advies aan scholen  

• Aanvraag indienen voor KlasseContact van KPN 

 
Marieke Ooijevaar 
Functie Onderwijsadviseur / Psycholoog / Consulent 

onderwijsondersteuning zieke leerlingen 
E-mailadres mooijevaar@obdnoordwest.nl 

Telefoon 06 - 11 626 020 

Werkdagen maandag (tot 15:00 uur), dinsdag, donderdag en vrijdag  

 
 

mailto:mooijevaar@obdnoordwest.nl

