De coronacrisis hee veel mensen in Nederland laten bese en dat ons leven niet vanzelfsprekend is. We weten
nu allemaal weer dat we kwetsbaar zijn, in onze fysieke en mentale gezondheid. Doordat het onderwijs lange
jd digitaal moest plaatsvinden en je dus niet naar school kon om medestudenten te ontmoeten, kan het zijn
dat je tekort bent gekomen in de menselijke behoe e aan sociaal contact. Misschien heb jij je achter je scherm
onvoldoende kunnen concentreren op de online lessen, of ben je uit studieritme geraakt. Mogelijk ben je te
veel alleen geweest, heb jij je niet kunnen opladen en ben je er moe van. FLOT hee gemerkt dat de
coronaepidemie voor onze studenten niet gemakkelijk is geweest. Daarom zijn er twee student-coaches
aangesteld; Kelly Kuijpers en Karin Verouden. Wij gaan graag met jou in gesprek, om te luisteren, om je support
te geven, mee te denken over jouw studievoortgang en om je eventueel via ac viteiten in contact te brengen
met andere studenten.
Je bent van harte welkom om kennis met ons te maken en met een van ons in gesprek te gaan. Je kunt met ons
afspreken door een bericht te sturen naar ons email adres (zie verderop).
Kelly is beschikbaar voor alle studenten van Economie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer,
Levensbeschouwing, Science & Technology, Natuurkunde & Scheikunde, Wiskunde, Omgangskunde en GZW
Zij werkt op maandag, dinsdag de gehele dag op FLOT en op woensdag- en vrijdagochtend.
Karin is op FLOT beschikbaar voor alle studenten van Biologie, Frans, Duits, Engels, Spaans en Nederlands, op
woensdag en vrijdagochtend van 10.00-13.00 uur.
Mijn naam is Karin Verouden. Ik werk al geruime jd op
FLOT, in verschillende func es. Op dit moment ben ik
ins tuutsopleider op het Koning Willem 1 College in Den
Bosch. Daar begeleid ik studenten bij hun onderzoek op
hun stage. Naast dit werk denk ik mee over bildung in het
onderwijs, in een Fontysbrede expertgroep. Ons doel is
om meer aandacht te vragen voor de vorming van de
student als mens, binnen het beroep waarvoor we
opleiden.

Mijn naam is Kelly Kuijpers. Ik ben dit studiejaar
aangesteld als welzijnscoach binnen FLOT, daarnaast
begeleid ik Masterstudenten bij hun afstudeeronderzoek
en ben ik werkzaam als regio-IO’er. Een aantal jaren heb
ik zelf ook met veel plezier voor de klas gestaan in het
middelbaar onderwijs als docent Economie. Tijdens ons
en jaar durende buitenlandavontuur met het gezin heb
ik me omgeschoold tot life coach.
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Hartelijke groet, Kelly en Karin
Kelly Kuijpers: k.kuijpers@fontys.nl
Karin Verouden: k.verouden@fontys.nl
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Beste student,

