
  
  

  

  

  
Identiteit   
De Vluchtheuvel wil herkenbaar 
zijn als christelijke organisatie die 
haar werk verricht op basis van 
Gods Woord.   
  

  
Kwaliteit  
De Vluchtheuvel is een  
landelijk werkende professionele, 
eerstelijns hulporganisatie  
met gekwalificeerd personeel.   
  

  
Taakinhoud  
De Vluchtheuvel  biedt  
psychosociale hulp aan jongeren 
en  volwassenen bij persoonlijke 
problemen en relatieproblemen.   
  
Verder is zij betrokken bij:  
• zorgteams binnen het 

onderwijs;  
• schoolmaatschappelijk werk  
• preventieve taken zoals 

voorlichting en toerusting aan 
kerkenraden, verenigingen 
enz.;  

• gastopvang voor kinderen en 
jongeren   

  

  
Stichting de Vluchtheuvel  
Beatrixlaan 15  
4461 PM Goes  
  
T 0113 21 30 98  
E info@stichtingdevluchtheuvel.nl  
W www.stichtingdevluchtheuvel.nl   

  

De Vluchtheuvel biedt schoolmaatschappelijk werk in het 
basisonderwijs, voorgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs  
en speciaal onderwijs. Voor het schoolmaatschappelijk werk op 
het Jacobus Fruytier te Apeldoorn, is De Vluchtheuvel op zoek 
naar een:   

  

  

Schoolmaatschappelijk werker m/v  

(6.5 uur per week)  
  

  

  

Deze functie gaat in vanaf z.s.m. en is voor onbepaalde tijd.  
  

  

Functie-inhoud   
 Je ondersteunt leerkrachten met betrekking tot de 

psychosociale zorg van leerlingen   
 Je verleent kortdurende hulp aan leerlingen en/of ouders  
 Je verwijst naar andere vormen van hulp en werkt daarbij 

samen met relevante netwerkpartners   
 Zonodig bemiddel je tussen school en ouders   
 Je maakt deel uit van het zorgadviesteam van de school   
 Je coördineert de hulpvraag rondom de leerling   
  

  

Functie-inhoud   
 Je hebt een afgeronde beroepsopleiding, bij voorkeur 

HBOMWD   
 Je hebt bij voorkeur werkervaring in het 

schoolmaatschappelijk werk of andere vormen van jeugdhulp   
 Je bent flexibel, stressbestendig en zelfstandig werkend   
 Je kunt methodisch en planmatig werken   
 Bij voorkeur lid is van de Gereformeerde Gemeenten  
  

  

Interesse?   
Voor deze functie is de CAO Sociaal Werk  
(welzijn & maatschappelijke dienstverlening) van toepassing.  

  

Voor informatie kunt u contact opnemen met Eelco Weerheim, 
teammanager: cweerheim@stichtingdevluchtheuvel.nl  
of 06 15601201.   
  

Uw sollicitatie met CV en referenties kunt u tot uiterlijk 10 april 
2020 richten aan de heer H. van Groningen, p/a Beatrixlaan 15, 
4461 PM Goes, info@stichtingdevluchtheuvel.nl    
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