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Psychosociale hulp naar Bijbelse maatstaf

Schoolmaatschappelijk
werk
Ondersteuning bij leerlingenzorg in
het basisonderwijs, speciaal onderwijs,
voortgezet onderwijs en mbo

De school neemt een belangrijke plaats in in het leven van kinderen, jongeren
en hun ouders. Na thuis is school de tweede plaats waar zij het grootste deel van
hun dag doorbrengen. Problemen in gedrag en ontwikkeling komen hier vaak
als eerste naar buiten. De school heeft hierin een zorgtaak. Daarnaast bouwt de
school aan een veilig klimaat, zodat leerlingen zo goed mogelijk kunnen leren en
ontwikkelen.

Problemen
Scholen worden steeds meer geconfronteerd met gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij leerlingen en
(opvoedings)problemen in het gezin.
Veel voorkomende problemen zijn
rouwverwerking, echtscheiding, seksueel misbruik, pesten. Bij jongeren in het
voortgezet onderwijs en het mbo kan

er sprake zijn van problemen in de relatie met de ouders, andere leerlingen,
docenten, motivatieproblemen of een
laag zelfbeeld. Al deze problemen zijn
van invloed op het welbevinden van
de leerling. Een kind dat niet lekker in
z’n vel zit, kan niet goed leren. Daarom
hoort hulp bij deze problemen tot de
taak van de school.

Leerlingenzorg
Het schoolmaatschappelijk werk ondersteunt de school in deze taak. Een
belangrijk aandachtspunt is dat de
problemen zoveel mogelijk binnen
het school- en gezinssysteem worden
opgelost. Het schoolmaatschappelijk
werk is erop gericht de krachten en mogelijkheden van ouders, leerlingen en
leerkrachten te versterken. Het heeft als
doel het zelfstandig sociaal-emotioneel
functioneren van de leerlingen te stimuleren. Ze wil een bijdrage leveren aan
een gezond en veilig leefklimaat thuis
en op school, zodat elke leerling zijn of
haar schoolopleiding in de toekomst op
een positieve manier kan afronden.

Taken
In overleg met de school worden de
taken van een schoolmaatschappelijk
werker vastgesteld. Over het algemeen
gaat het om de volgende aspecten:
Ondersteuning van leerkrachten
De schoolmaatschappelijk werker kan
zorgcoördinatoren en leerkrachten ondersteuning geven bij de omgang met
leerlingen en ouders. Dit gebeurt vaak
door het deelnemen aan een zorg(team)
overleg. Aan de hand van dit overleg
wordt er advies gegeven aan de mentor
of leerlingbegeleider.
Kortdurende hulp aan ouders en/of
leerlingen
De schoolmaatschappelijk werker bespreekt in een aantal gesprekken met
leerling en/of ouders een afgebakend
doel dat valt binnen de driehoek: gezin,
leerling, school. De gesprekken kunnen

zowel op school als thuis plaatsvinden.
De hulp kan ook bestaan uit het deelnemen aan een gespreksgroep onder
begeleiding van een maatschappelijk
werker of psycholoog, bijvoorbeeld een
rouwgroep.
Verwijzen naar andere hulp
Indien nodig verwijst de schoolmaatschappelijk werker naar een andere
vorm van hulp.
Bemiddeling tussen school en ouders
Als er sprake is van onenigheid tussen
school en ouders kan de schoolmaatschappelijk werker een bemiddelende
rol vervullen.
Gezinsonderzoek
De schoolmaatschappelijk werker kan
door de school gevraagd worden voor
het uitvoeren van een gezinsonderzoek.
Dit kan nodig zijn bij de aanvraag van
een indicatie.

De Vluchtheuvel en
schoolmaatschappelijk werk
De Vluchtheuvel biedt jongeren en
volwassenen christelijke hulp bij psychosociale problemen. Op verschillende
locaties in het land werken professioneel opgeleide maatschappelijk
werkers en psychologen. Zij voeren
hulpverleningsgesprekken en begeleiden gespreksgroepen. Op veel scholen
voor basisonderwijs, voortgezet of
speciaal onderwijs en op mbo-scholen
verzorgt De Vluchtheuvel het schoolmaatschappelijk werk en participeert in
zorgadviesteams (ZAT). De schoolmaatschappelijk werker is in dienst van De
Vluchtheuvel en wordt gedetacheerd
bij een school.
Bent u geïnteresseerd in een schoolmaatschappelijk werker van De Vluchtheuvel op uw school?
Ga naar www.stichtingdevluchtheuvel.
nl/schoolmaatschappelijk-werk voor
meer informatie of neem contact op
met ons hoofdkantoor.

Adresgegevens
Hoofdkantoor
Beatrixlaan 15, 4461 PM Goes
telefoon: (0113) 21 30 98
e-mail: info@stichtingdevluchtheuvel.nl
www.stichtingdevluchtheuvel.nl

kantooruren op werkdagen: (0113) 21 30 98 of ga naar
www.stichtingdevluchtheuvel.nl/hulp-nodig.
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Het vragen van hulp of advies kan telefonisch tijdens
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