
Als je problemen hebt of je zorgen maakt, dan  
heeft dat invloed op je gevoel, je gedrag en/of  
je schoolprestaties. 

Problemen op school kunnen allerlei oorzaken heb-
ben: je wordt gepest of je vindt het moeilijk om 
contact te leggen, je hebt thuis ruzie of je ouders 
gaan scheiden. Of iemand in je omgeving is ern-
stig ziek of overleden. Je kunt niet goed voor jezelf 
opkomen of je hebt sombere gedachten. Blijf er niet 
mee rondlopen, maar praat erover met een deskun-
dige. De schoolmaatschappelijk werker is zo’n 
deskundige, gespecialiseerd in jeugdhulp verlening 
en onderwijs. 
De gesprekken met de schoolmaatschappelijk 
werker zijn vertrouwelijk en kosteloos. 

Wat?
De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt 
leerlingen die proble men hebben. De leerling staat 
daarbij centraal. Soms worden – na overleg met 
de leerling – ook de ouders uitgenodigd voor een 
gesprek of wordt met de school gesproken. Een 
paar gesprekken is meestal al genoeg, zo blijkt uit 
ervaring. Als meer of andere hulp nodig is gaat de 
schoolmaatschappelijk werker voor de leerling op 
zoek: binnen de school, in de buurt, in de regio en 
als het moet elders in het land. Ook docenten kun-
nen de school   maatschappelijk werker inschakelen. 

Hoe? 
De schoolmaatschappelijk werker: 
•  begeleidt leerlingen bij problemen rondom geringe 

weerbaarheid, rouw, pesten, faalangst, seksueel 
misbruik, echtscheiding, et cetera;

•  verheldert samen met de leerling, diens ouders en 
de docent de oorzaak van het probleem op school;

•  bemiddelt tussen school, docent en ouders, waar-
bij de leerling centraal staat;

•  begeleidt leerling en ouders zonodig naar gespe-
cialiseerde hulpverlening;

•  biedt voorlichting en trainingen aan leerlingen;
•  neemt deel aan het zorgadviesteam op school.

Praktische informatie
Wil je meer weten of wil je een afspraak maken met de 
schoolmaatschappelijk werker? Dat kan via je mentor op 
school.
 

Schoolmaatschappelijk werk maakt deel uit van Socius 
maatschappelijk dienstverleners.

Socius
Burgemeester Nielenplein 6
1961 NV Heemskerk

Telefoon 088 - 88 76 900
Fax 088 - 88 76 999 

info@socius-md.nl 
www.socius-md.nl

Postbus 80
1960 AB Heemskerk 
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Problemen op de middelbare  
school? Praat erover. 


