INFORMATIE ZORG ADVIES TEAM (ZAT) CANDEA COLLEGE
Soms zijn er vragen of zorgen over een kind. Over gedrag of ontwikkeling, thuis of op school. Dan kan
het goed zijn dat verschillende deskundigen met ouders en school meedenken om samen te komen tot
passende hulp voor, of begeleiding aan het kind en het gezin waar hij of zij aan deelneemt.

WAAROM HET ZAT?
Het doel van het ZAT is te komen tot de best passende hulp voor, of begeleiding aan het kind en het
gezin waar hij of zij deel van uitmaakt.

HOE WERKT HET ZAT?
Maandelijks komt het ZAT bij elkaar om te overleggen over aangemelde leerlingen. Door onderlinge
samenwerking, afstemming en coördinatie wordt geprobeerd het beste antwoord op de hulpvraag te
vinden. In een volgende bijeenkomst van het ZAT wordt bekeken wat het resultaat is van de
ingezette acties en worden die acties eventueel bijgesteld. Zo nodig worden vervolgafspraken
gemaakt.

WIE ZIJN DE DEELNEMERS AAN EEN ZAT?
Naast u als ouder nemen de volgende professionals deel aan het ZAT. U mag ook een hulpverlener
van u zelf of uw kind meenemen.

Namens het Candea:

Externe professionals

Mentor en/of leerjaarcoördinator van uw kind
Voorzitter ZAT
Notulist
Orthopedagoog

Jeugdconsulent / sociaal team van de gemeente
Jeugdarts
Leerplichtconsulent
Wijkagent
Eventueel externe deskundige

TOESTEMMING EN PRIVACY
Uw kind kan alleen met naam besproken worden in het ZAT wanneer beide gezagdragende ouders
daar toestemming voor geven. Kinderen van 16 jaar en ouder geven zelf toestemming voor
bespreking en voor aanwezigheid van ouders bij de bespreking. Leden van het ZAT zijn gebonden aan
een privacyreglement. Dit betekent dat de leden van het ZAT gehouden zijn zorgvuldig om te gaan
met de persoonsgegevens van de te bespreken jongeren. De bespreking in het ZAT is dan ook strikt
vertrouwelijk. Van de bespreking in het ZAT wordt een kort verslag gemaakt dat bewaard door de
voorzitter van het ZAT in een speciaal zorgdossier.

PRAKTISCH
Het ZAT vindt plaats op de eerste woensdag van de maand in de middag. Van de mentor krijgt u het
tijdstip te horen waarop uw kind besproken wordt. U kunt zich melden bij de conciërge balie die u
het lokaal wijst. U kunt dan buiten het lokaal even plaats nemen tot het tijd is om uw kind te
bespreken. Voor en na u worden andere leerlingen besproken waardoor u soms even moet wachten.
Bij binnenkomst kunt u plaatsnemen en zullen de ZAT leden zich aan u voorstellen.

AANWEZIGHEID
U bent altijd welkom om als ouder (van uw kind onder de 16 jaar) de bespreking van uw kind bij te
wonen. De eerste keer is uw aanwezigheid altijd van belang. Voor vervolgbesprekingen zal met u
worden overlegd.

