
Tim zit in groep 4 en de laatste tijd gaat het 
niet zo goed met hem. Zijn ouders zijn pas 
gescheiden en zijn vader is naar de andere 
kant van het land verhuisd. Tim gedraagt zich 
op school opstandig en is boos.  
Zijn prestaties gaan hard achteruit.

Meestal is aan het gedrag, de concentratie of de 
prestaties van een kind te merken dat er iets 
aan de hand is. Steeds vaker hebben kinderen 
gedragsproblemen die door psychische proble-
men veroorzaakt worden. Door de toename van 
gedragsproblemen krijgt de school er eigenlijk een 
opvoedingstaak bij. Goed onderwijs bieden én aan-
dacht geven aan de problemen van het kind kan een 
spanningsveld opleveren. 

Wat? 
Het schoolmaatschappelijk werk heeft tot doel het 
welzijn van de kinderen te bevorderen. Immers, een 
kind dat zich prettig voelt kan veel gemakkelijker 
leren dan een kind dat problemen heeft. Kinderen, 
ouders en leerkrachten krijgen ondersteuning in 
probleemsituaties.  
De hulp van het schoolmaat schappelijk werk kan 
snel ingezet worden. Omdat het schoolmaatschap-
pelijk werk zich bezighoudt met het hele netwerk 
van het kind wordt versnippering van zorg 
voorkomen. Wij kunnen onze expertise inzetten bij 
de ondersteuning van het individuele kind. Uit onze 
jarenlange ervaring blijkt dat het inzetten van hulp 
aan kinderen, ouders en leerkrachten effectief  
is en preventief werkt.

Hoe? 
De schoolmaatschappelijk werker: 
•  begeleidt kind, ouders en leerkracht;
•  verheldert de oorzaak van het probleem op school 

of in het gezin, samen met het kind, ouders en/of 
leerkracht;

•  bemiddelt tussen de school, leerkracht en het gezin, 
waarbij het kind centraal staat;

•  geeft kortdurende hulp aan ouders bij opvoe dings vragen;
•  geeft kortdurende hulp aan kinderen met gedrags

problemen of andere problematiek;
•  begeleidt kind en ouders naar gespecialiseerde 

hulpverlening;
•  ondersteunt en begeleidt leerkrachten;
•  neemt deel aan het zorgoverleg op school.

Informatie
Wilt u meer informatie over het schoolmaatschappelijk 
werk of heeft u andere vragen? Neem dan contact met 
ons op. 

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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Informatie voor leerkrachten en  
directies in het basisonderwijs


