
             

Aleyda van Raephorstlaan 243 
3054CR Rotterdam 

010-4223517 

HERHAALDE OPROEP 

De St. Mattheusschool en het Rotterdamcollege voor SO en VSO-ZMLK geven onderwijs aan leerlingen met een 
verstandelijke beperking. De beide scholen zijn gehuisvest in een prachtig nieuw schoolgebouw in Rotterdam-
Hillegersberg. 

Vanwege het vertrek van de huidige medewerker zoeken we zo snel mogelijk een:  

 
Schoolmaatschappelijk werker m/v voor 3 of 4 dagen, max. WTF 0,7875 (3 hele dagen+ woe) 
 

 
Onze schoolmaatschappelijk werker is de spil in de ondersteuning van de ouders van onze school. Hij/zij verleent hulp 
aan leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten en neemt deel aan de professionaliseringactiviteiten. Het 
ondersteunen van ouders bij het aanvragen van ondersteunende budgetten (PGB-WLZ-Jeugdzorg) is een belangrijk 
onderdeel van de taak. De schoolmaatschappelijk werker participeert in de commissie voor de begeleiding (CVB), 
bestaand uit intern begeleiders, een jeugdarts, een schoolpsycholoog of orthopedagoog en de logopediste, onder 
voorzitterschap van de directeur. 

De schoolmaatschappelijk werker geeft mede vorm aan de zorgstructuur in het SO en het VSO, biedt concrete en 
informatieve hulpverlening aan ouders, kinderen en leerkrachten, zorgt voor goede toeleiding naar het wijkteam en 
andere vormen van ondersteuning en coördineert de benodigde hulp. Verder schakelt de schoolmaatschappelijk 
werker proactief het wijknetwerk in t.b.v. het kind en/of ouders, vervult hij/zij een belangrijke schakelfunctie tussen 
kind/ouders, de school, het wijkteam en andere deskundigen en is hij/zij in staat om – desgewenst – consultatie te 
geven aan leerkrachten. Tenslotte is de schoolmaatschappelijk werker teamlid van de school, hij/zij denkt en doet 
mee aan alle activiteiten op school,  
Het is belangrijk dat de schoolmaatschappelijk werker de eigen grenzen in de gaten houdt en tijdig de benodigde 
deskundige/hulpverlener inschakelt, de digitale registratie op orde houdt en kind- en/of gezinsrapportages maakt. 

Wat vragen we? 

• Je beschikt over een hbo-diploma Maatschappelijk Werk, bij voorkeur aangevuld met een cursus 
schoolmaatschappelijk werk. 

• Je hebt kennis en ervaring binnen het werkveld van schoolmaatschappelijk werk. 
• Je hebt ervaring met kinderen met een verstandelijke beperking. 
• Je hebt ervaring met onderwijszorgarrangementen en de aanvraag van de zorgbudgetten die hiermee 

gemoeid zijn. 
• Je bent in staat om overzicht te houden over de situatie en kunt afstand nemen om overzicht te creëren 

(“helicopterview”); 
• Je hebt een proactieve houding en kunt makkelijk netwerken; 
• Je kan zelfstandig werken en je bent flexibel. 
• Je bent stressbestendig en beschikt over een goede dosis improvisatievermogen om te kunnen interveniëren 

bij crisissituaties; 
• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen 

en het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen; 

De functie “maatschappelijk werker” is onderdeel van het OOP (onderwijsondersteunend personeel) en is 
gewaardeerd op schaal 8 volgens de CAO primair onderwijs. 

Heeft u interesse? Stuur uw sollicitatie met CV uitsluitend per mail uiterlijk 15 februari naar mattheus@zmlk.nl. Als 
u vragen heeft kunt u onder schooltijd contact opnemen met een van de leden van de sollicitatiecommissie, Luuk 
van Troost, Marielle Radstake of Geert-Jan Reinalda via 010-4223517, of u stuurt een mail naar mattheus@zmlk.nl.  

 


