
 

Mijn naam is Brenda van’t Hazeveld                             
Ik werk als zorgregisseur jeugd bij het Sociaal Kernteam Westland en ben tevens contactpersoon van het 
Kompas. Het Sociaal Kernteam Westland (SKT) biedt ondersteuning bij vragen over opvoeden, opgroeien en 
de ontwikkeling van uw kinderen. 
 
Wat houdt schoolcontactpersoon in 
Als schoolcontactpersoon ben ik, indien gewenst, aanwezig bij de geplande SOT (School Ondersteunend 
Team) en HIA (Handelingsgericht Integraal Arrangeren) overleggen. Daarnaast hebben Intern Begeleider 
Olga Strik en ik regelmatig contact met elkaar over bepaalde zaken die spelen. Wanneer het een overleg over 
een leerling betreft, is dit uiteraard met toestemming van ouder(s).  
Ook kan ik aansluiten bij gesprekken als dit gewenst is om mee te denken als het gaat om de ontwikkeling, 
het opgroeien en opvoeden van een leerling. 
 
Inloopspreekuur 
Om het contact met u als ouders zo laagdrempelig mogelijk te maken, ben ik regelmatig op woensdag op het 
Kompas aanwezig tijdens het inloopspreekuur. 
Ik ben over het algemeen eenmaal in de twee weken van 11:00 – 13:00 uur op het Kompas. 
U, als ouder, maar ook leerlingen of leerkrachten kunnen mij vragen om mee te denken in situaties die gaan 
over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling. Dit kunnen kleine vragen zijn of behoorlijke problemen 
waar u al een tijd mee loopt. 
Ik kan u dan bijvoorbeeld tips en advies geven bij opvoedproblemen, vragen over sociaal emotionele 
ontwikkeling of problemen waar kinderen onbedoeld bij betrokken zijn, zoals scheidingsproblematiek. Een 
andere mogelijkheid is dat we gezamenlijk besluiten om een aanmelding te doen bij het Sociaal Kernteam. Als 
dit laatste het geval is, plannen we een aparte afspraak om een uitgebreider gesprek te hebben bijvoorbeeld 
bij u thuis of bij mij op kantoor. 
Daar waar ik u niet kan helpen, zal ik doorverwijzen (en eventueel begeleiden) naar hulp.  
 
Hoe en wat kost het 
Soms wordt u, als ouder, door de intern begeleider of de leerkracht naar mij doorverwezen. De school doet dit 
alleen als ze denkt dat ik iets voor u kan doen. Dit is kosteloos, ook een eventuele aanmelding bij het Sociaal 
Kernteam is kosteloos. 
Het heeft de voorkeur dat een gesprek met mij via de intern begeleider van school loopt. Dat neemt niet weg 
dat u natuurlijk ook zelf contact met mij kan opnemen. U kunt mij bellen om een afspraak te maken of om 
telefonisch advies te vragen. De intern begeleider zal wel altijd op de hoogte worden gesteld van contacten, 
maar waarover de gesprekken gaan, blijft in principe tussen u (en/of de leerling) en het Sociaal Kernteam 
Westland. 
 
Mijn gegevens zijn; 
Brenda van ’t Hazeveld 
bvthazeveld@sktwestland.nl 
06-28620195 
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