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Het schoolmaatschappelijk werk valt in de gemeente Barneveld onder de verantwoordelijk-
heid van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld. De hulp en ondersteuning van-
uit het schoolmaatschappelijk werk richt zich op leerlingen en ouders uit het basisonderwijs 
en het onderwijspersoneel. 
 
Heeft u zorgen over het functioneren van uw kind?  
Als u zich zorgen maakt over uw kind, dan kunt u via de intern begeleider van de school een 
aanmelding vragen. Ook een leerkracht, een vertrouwenspersoon of intern begeleider kun-
nen dat ook doen. Daarnaast kunt u ook rechtstreeks met uw vraag terecht bij het vrij toe-
gankelijk inloopspreekuur van het CJG (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag toegan-
kelijk van 9.00 tot 12.00 uur).   
 
Werkwijze  
De schoolmaatschappelijk werker voert het eerste oudergesprek thuis of op de school. Sa-
men met de ouder(s), het kind (en vaak ook de leerkracht) wordt het doel bepaald. Wat wil-
len het kind/de ouders en eventueel de school bereiken als gevolg van de geboden hulp? 
Zijn er bepaalde vaardigheden die het kind moet leren (al dan niet ondersteund door ande-
ren)? 
Dit vormt de basis voor de verdere hulpverlening en de schoolmaatschappelijk werker be-
sluit, in samenspraak met betrokkenen, zelf hulp te gaan verlenen of eventueel door te ver-
wijzen. Als de situatie daar om vraagt, kan een verwijzing worden gemaakt naar andere vor-
men van hulpverlening vanuit het CJG of daarbuiten. Voor iedere vorm van hulp is toestem-
ming van de beide ouders vereist (tenzij het gezag bij één van beide ouders rust). 
 
Traject 
De samenwerking met ouders en school is in ieder traject belangrijk. De hulpverlening valt 
of staat met de inzet van de ouders en de leerkracht (afhankelijk van het doel waaraan ge-
werkt wordt). Beiden zijn de supporter van het kind bij het bereiken van het gewenste doel.  
Als de situatie daarom vraagt, wordt het kind besproken binnen het ZorgAdviesTeam van de 
school (het ZAT) c.q. ondersteuningsteam. Ouders geven hiervoor hun toestemming. Deel-
nemers aan het ZAT zijn hulpverleners vanuit verschillende organisaties (zoals de Jeugdge-
zondheidszorg, het schoolmaatschappelijk werk en het Samenwerkingsverband Rijn en Gel-
derse Vallei/Berseba). 
 
Afsluiting 
Bij de afsluiting van ieder hulpverleningstraject is er een evaluatiegesprek met de betrokke-
nen. Zijn de doelen behaald of zijn ze op korte termijn binnen het schoolmaatschappelijk 
werk te behalen? Of, is er mogelijk een andere, meer passende vorm van hulpverlening no-
dig?  
 
Privacy 
De schoolmaatschappelijk werker voert de dossiers van de cliënten in binnen het registra-
tieprogramma van het CJG. Op de verschillende scholen zijn afspraken gemaakt over hoe de 
voor school relevante informatie wordt gedeeld met de betrokkenen. De schoolmaatschap-
pelijk werker volgt hierbij de richtlijnen van de privacy en heeft hiervoor ten allen tijde toe-
stemming nodig van de leerling en/of zijn ouders. Het privacyreglement van het CJG  is van 
kracht als het gaat om recht op inzage en privacy. 
 
Ouders hebben altijd de mogelijkheid om bij zorgen over de ontwikkeling van hun kind bin-
nen te lopen bij het inloopspreekuur van CJG Barneveld: ma, di, do en vr van 9.00 tot 12.00 
uur bij het CJG Barneveld aan de Wilhelminastraat 10, Barneveld. Of bel voor een afspraak: 
0342-414816. 


