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1. Inleiding  
Voor u ligt het profiel van de sociaal werker op een Integraal Kind Centrum. Dit document is gemaakt 

door Linde Messelink, Mark Morelissen en Dimphie Verhoeven. Wij zijn derde jaars studenten van de 

opleiding Social Work, die wij volgen aan de Hogeschool Rotterdam. We lopen stage op verschillende 

kindcentra van Uniek; de Bavinck, De Ark en de Prins Willem Alexander.  

Vanuit Un1ek is ons gevraagd een profiel te schetsen voor de social worker op een IKC met de vraag: 

hoe kan de sociaal werker volgens jullie worden ingezet op een Integraal Kind Centrum binnen Un1ek 

en wat is hiervoor nodig.  Wij hebben dit profiel gemaakt op basis van onze bevindingen, in 

combinatie met relevante literatuur. Door middel van de literatuur en onze bevindingen zijn wij tot 

een conclusie gekomen, wat heeft geleid tot een concreet profiel van de sociaal werker op een IKC.  

In dit document zullen wij allereerst ingaan op het takenpakket dat wij momenteel hebben als 

studenten op de verschillende praktijklocaties, gevolgd door onze ervaringen. In het 

literatuuronderzoek gaan wij in op de beschrijving van het vakgebied van sociaal werk, bespreken we 

het belang van de sociaal werker en geven we weer wat nodig is een sociaal werker in te zetten en 

hoe deze ook concreet kan worden ingezet.  

In de conclusie is het beschreven profiel te vinden. In dit functieprofiel zijn de doelen, kerntaken en 

benodigde competenties te vinden waarvan wij denken dat ze nodig zijn om te kunnen functioneren 

als sociaal werker op een Integraal Kind Centrum.  

Alvorens het document gelezen gaat worden, is het goed te realiseren dat document is gemaakt op 

basis van onze bevindingen, ondersteund met literatuuronderzoek. Het is dus goed mogelijk dat er 

een bepaalde vorm van subjectiviteit binnen het profiel aanwezig is. We hebben geprobeerd onze 

bevindingen dusdanig literair te onderbouwen, dat de koppeling tussen de theorie en praktijk goed 

zichtbaar is. 

 

https://youtu.be/_90Ze4OnF70 

 

 

  

https://youtu.be/_90Ze4OnF70
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2. Ons huidige takenpakket  

2.1 Onze taken 

2.1.1 De Bavinck, Dimphie 
 

Binnen de Bavinck heb ik een half jaar stage gelopen. Een vast takenpakket en weekplanning had ik 

toen niet echt. Wel waren er verschillende ideeën over wat ik kon doen.  

o Groepsdynamica groep 5. Ik heb hier toen een spel voor gemaakt en gespeeld met een 

aantal kinderen. 

o Ik wilde graag individueel aan de slag met de kinderen op basis van de sociaal emotionele 

testen die werden gemaakt. 

o Ik wilde graag betrokken worden binnen het team om mee te denken met bepaalde 

vraagstukken. 

o Het leek me erg interessant mee te draaien met de boks lessen die gegeven zouden gaan 

worden elke donderdagmiddag.  

o Ik zou graag deelnemen als begeleider met het thematisch werken waarbij ik me vooral 

zou focussen op de samenwerking. 

 

2.1.2 De Ark, Dimphie  
Ik heb bij Eefje aangegeven dat ik graag met de bovenbouw zou willen werken. Dit kwam, omdat wij 

nu met zijn 2e binnen de Ark lopen, toevallig ook zo goed uit.  

Op dit moment ben ik met de volgende taken bezig: 

o Maandag: ik heb verschillende gesprekjes lopen. Deze kinderen zijn gekozen vanuit 

groepsoverleggen samen met Eefje en docent waarbij de conclusie is getrokken dat het 

handig is om wat extra aandacht te kunnen geven aan dit kind. Dit zijn nu nog wat 

minder complexe problematieken als focus verliezen binnen de les of juist het afleiden 

van andere kinderen. Naarmate ik wat meer ervaring krijg met de individuele 

gesprekken, zal ik ook wat meer complexe problematieken gaan behandelen. 

o Dinsdag: doe ik de Weerbaarheidstraining met Annelies 

o Donderdag: Op donderdag heb ik tot nu toe 2 verschillende werkzaamheden gehad 

▪ Ik heb een aantal weken meegelopen met het bikkellab. Het bikkellab is 

vanuit het wijkteam Minters georganiseerd en bedoeld voor kinderen met 

een bijzondere thuissituatie. Dit kan zijn kinderen die een beperkt broertje of 

zusje hebben of ouders met een psychische aandoening. De training is 

bedoeld om de kinderen weerbaarder te maken en ze skills aan te leren om 

beter voor zichzelf op te komen. 

▪ Ik loop nu mee met Ellie. Zij is gedragswetenschapper en draait de familie 

klas van de middenbouw mee. Op donderdag ochtend haalt zij verschillende 

kinderen van deze familie klas uit de les om deze kinderen te coachen 

o Verder is aan ons gevraagd vanuit Eefje of wij ons zouden kunnen verdiepen in het 

opzetten van een buitenschoolse activiteit. Na schooltijd hangen er (vooral uit de 

bovenbouw) veel jongeren nog op straat.  
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 Standaard elke week vanuit school 

 Staat vast elke week met professionals op stage voor x aantal weken 

 Ruimte/ geen vaste planning 

 

Week 1 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8:30  LWG Thuis werken Ellie School 

  LWG Thuis werken Ellie School 

12:30  LWG Thuis werken Ellie School 

   Thuis werken  School 

13:30    IST School 

  WPT  IST School 

16:00  WPT  IST School 

 

Week 2 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8:30 Gesprekjes kind LWG Thuis werken Ellie School 

 Gesprekjes kind LWG Thuis werken Ellie School 

12:30 Gesprekjes kind LWG Thuis werken Ellie School 

   Thuis werken  School 

13:30    IST School 

  WPT  IST School 

16:00  WPT  IST School 

 

 

2.1.3 PWA, Mark 
 

Tijdens mijn stageperiode op de PWA had ik de volgende taken:  
 
Gezinsspecialist 
In het begin van de stageperiode liep ik met de gezinsspecialist mee om te kijken op welke manier zij 
in gesprek ging met de ouders en de kinderen. Ze was vooral bezig met problematieken als financiële 
problematiek of gedragsproblematieken van het kind. Het was de bedoeling dat ik na de 
voorjaarsvakantie gesprekken ging overnemen van de gezinsspecialist, maar door de coronacrisis is 
dit nog niet van de grond gekomen.  
 
Expertiseteam 
Ik maakt iedere woensdagmiddag deel uit van het expertiseteam, een team van zorgspecialisten en 
leerkrachten van een bepaalde groep. Vanuit dit expertiseteam kwamen er werkzaamheden die ik 
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kon oppikken. Dit ging dan vooral om de kinderen waarvoor een ‘officieel’ zorgplan nog niet van 
toepassing was, maar waar men wel wat meer aandacht aan wilde geven. Dit heeft ertoe geleid dat 
ik wat gesprekjes met kinderen en wat observaties heb gedaan.  
 
Observeren Tussen Schoolse Opvang 
Vanuit mijn praktijkplaats is aan mij de vraag gesteld of ik wilde observeren bij de TSO, omdat het 
hier erg druk was. De kinderen waren vaak druk en er waren vaak incidenten tussen kinderen 
onderling en tussen de kinderen en de begeleiders. Ik ben hier drie weken gaan observeren, en ben 
daarna aan de slag gegaan met een plan om het probleem duurzaam te verbeteren. Ik heb hiervoor 
een plan van aanpak gemaakt, die ik wilde gaan uitvoeren. Door de coronacrisis is dit nog niet van de 
grond gekomen.  
 
Ontwikkelen sociale vaardigheden kinderen  
Iedere woensdagochtend geven de gedragsspecialisten sociale vaardigheidstraining aan kinderen die 
dit nodig hebben. Deze kinderen worden geselecteerd door de leerkracht. Ik heb een aantal keer 
meegelopen op deze ochtenden en heb ook zelf delen van de les gegeven. De kennis die ik heb 
opgedaan bij deze trainingen heb ik ook ingezet in mijn individuele gesprekken met kinderen.  
 
Samenwerken Integraal Studenten Team  
Samen met studenten van de Pabo, AdPep en Pedagogisch Medewerker vormen we een integraal 
studenten team. In dit team worden casuïstiek besproken. Ook wordt gedeeld waar je als student 
tegenaan loopt binnen de stage. Vanuit deze punten zijn voor mij een aantal werkzaamheden 
gekomen. Ik heb een aantal keer geobserveerd bij de pabostudenten om hen te ondersteunen bij het 
omgaan met een aantal leerlingen die een ‘gebruiksaanwijzing’ hebben.  
 

2.1.4 De Ark, Linde 

Een Blauw vlak staat voor een activiteit die vast staat. Op  deze momenten ben ik dus niet 

beschikbaar. 

Een geel vlak staat voor een activiteit waarbij per week gekeken moet worden of het nodig/relevant 

is in die week. 

Een wit vlak staat voor de invulling die ik nu aan die momenten heb gegeven. Dit is niet altijd zo 

geweest en kan nog veranderen. 

  

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend Groep 2A LWG Groep 1C Familieklas School 

  Groep 2A LWG Groep 1C Familieklas School 
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Middag Groep 2A Kindgesprekken Zelf werken 

op de 

computer 

IST   

  Groep 2A Coaching FK 

kinderen 

Zelf werken 

op de 

computer 

IST   

Zelf werken op de computer: 

·         Plan wijkteam op school 

·         Uitwerken profiel Social Work 

·         Plan buitenschoolse activiteit 

·         Uitwerken wat ik heb gedaan om te gebruiken voor mijn portfolio 

·         LWG opdrachten 

Groep 2A/1C: 

Ondersteunen in de klas, gericht op kinderen die qua gedrag meer ondersteuning nodig hebben. 

Coaching van de leerkracht in de aanpak. 

LWG: 

Leerwerkgemeenschap (=stagebegeleiding) 

Kindgesprekken: 

Ik zal in het nieuwe jaar (in ieder geval) 2 trajecten van de gezinsspecialist overnemen. De ene zal om 

de week zijn, de andere 1 keer in de 3 weken. 

Familieklas: 

Dit is een klas op De Ark waar een aantal kinderen met hun ouders 1 dagdeel in de week naartoe 

komen. De aanmelding is vaak na aanleiding van hulpvragen omtrent de opvoeding of opvallend 

gedrag in de klas. In de familieklas worden de ouders betrokken bij de (sociaal emotionele) 

ontwikkeling van hun kinderen, en zo kan er binnen de driehoek ouder, kind en leerkracht gewerkt 

worden aan de beste aanpak. 

Coaching FK kinderen: 

In samenwerking met de kindercoach zal ik na verloop van tijd een dagdeel in de week het coachen 

van de familieklas kinderen in/buiten de klas op de Lissabonweg over gaan nemen. 

IST: 

Elke donderdag hebben wij een bijeenkomst met het interprofessioneel studententeam. Deze 

bestaat uit allerlei verschillende stagiaires van De Ark: een stagiaire PM, een stagiaire AD PEP, 

voorheen een stagiaire PABO en de stagiaires social work. Samen vormen wij een team met als doel 
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om, terwijl we nog in opleiding zijn, al te leren interprofessioneel te werken. Dit is iets wat binnen 

een IKC al veel gebeurd, maar wat in de toekomst binnen en buiten het IKC waarschijnlijk alleen nog 

maar belangrijker gaat worden. 

Verdere taken 

·         Meelopen met gezinsspecialist, orthopedagoog en kindercoach tijdens coachings- en 

kindgesprekken, sociale vaardigheidstrainingen en andere werkzaamheden. Dit was vooral in 

het begin van toepassing 

·         Samen met de zorgcoördinator bekend worden met kinderen observeren. Beginnend 

met samen observeren en nabespreken en dat is langzaam uitgebouwd naar zelf kinderen 

observeren in opdracht van het IST of de familieklas. 

·         Meelopen/samenwerking met de pedagogisch coach van de PSZ en de HEDO. Dit is er 

nog niet van gekomen maar het plan is er wel. 

 

2.2 Onze ervaringen  

2.2.1 Dimphie 
 

Ik heb binnen de Bavinck me vooral verantwoordelijk gevoeld voor mezelf. Er kwam weinig tot niks 

van de grond en had in het begin het idee dat dit aan mij lag. Verder was het enige waarbij ik met 

kinderen bezig was de activiteit met groep 5. Ik voelde hierbij niet echt ondersteuning en voor mijn 

gevoel “deed ik maar wat”. Dit kwam ook omdat er geen professionals aanwezig waren die tijd 

hadden en konden nemen om mij hierin te ondersteunen. 

De ervaring die ik heb vanuit Anita is meer dan positief. Omdat Clarinda, die mij origineel zou 

begeleiden, natuurlijk weg viel kwam de last op haar schouders. Ondanks dat het allemaal niet lekker 

liep, waar Anita zelf ook vrij weinig aan kon doen, stond ze altijd wel voor me open en kon ik altijd bij 

haar terecht. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ze me serieus nam en we samen konden kijken naar 

oplossingen. Ook op het moment dat ik aangaf dat ik het idee had dat het niet aan mij lag maar het 

aantal professionals binnen het IKC heeft ze samen met mij actie ondernomen. 

Anita gaf tijdens ons laatste gesprek, waar Liesbeth ook bij was, ook al aan dat ze gewoon te klein zijn 

voor een sociaal werk student. Omdat het project “de Brede route” een pilot was zijn we hier 

gaandeweg achter moeten komen. Dat een sociaal werker binnen de Bavinck niet is geslaagd heeft 

zeker niet te maken met het niet willen, maar de mogelijkheden waren er gewoon niet. 

 

Het was heel fijn dat ik bij de Ark met open armen ontvangen werd en er gelijk met me werd 

meegedacht over wat ik kon gaan doen. Eefje deed echt haar best voor me en de eerste dag kon ik 

gelijk al aan de slag. Wanneer ik ergens tegenaan liep of even niet meer wist wat ik moest doen kon 

ik dit gelijk melden bij Eefje en gingen we samen kijken naar oplossingen. Het grote verschil ten 

opzichte van de Bavinck was dat hier veel meer professionals aanwezig zijn binnen de school. Omdat 

Linde vooral in de onderbouw al bezig was en ik de bovenbouw interessanter vond kwam dit allemaal 

zo goed uit. Ondanks dat ik het lastig vond dat ik op een nieuwe school moest beginnen met nieuwe 

medewerkers heb ik het eigenlijk alleen maar als prettig ervaren en ben ik heel blij dat ik alsnog die 

kans gekregen heb. Ook laat dit naar mijn mening zien dat er best 2 social workers op 1 school 

kunnen werken. Als er maar een duidelijke taakverdeling is. 
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2.2.2 Mark  
 

Werkzaamheden 
Ik heb tijdens mijn stageperiode gemerkt dat er op de PWA heel erg veel werkzaamheden te doen 
zijn, vanwege de grootte van de school. Dit zorgt ervoor dat er veel mogelijkheden zijn om mij als 
student bruikbaar te maken. Aan de andere kant was het ook echt een lastige situatie, omdat ik niet 
wist waar ik moest beginnen en wat een goede volgorde was om mijn taken uit te voeren. Het heeft 
lang geduurd voordat hierin duidelijkheid kwam, ook vanwege het feit dat de PWA zelf ook niet goed 
wist op welke manier ik ingezet kon worden.  
 
Nadat er meer duidelijkheid in mijn takenpakket kwam, merkte ik dat mijn functie wat 
betekenisvoller werd en ook echt nut kreeg. Andere professionals zagen dit ook, wat ertoe leidde dat 
ze naar mij toe kwamen, een praatje maakten en daar ook weer nieuwe werkzaamheden uitvloeiden. 
Als tip naar mijzelf zou ik geven dat ik de volgende keer nog meer met andere professionals zou 
werken om uit te vinden waar de taken liggen die volgens de PWA ook echt nut hebben. Aan de PWA 
zou ik als tip geven dat ze voor het begin van de stageperiode al hebben nagedacht over eventuele 
hulpvragen en taken die zij als betekenisvol beschouwen, die uitgevoerd kunnen worden door een 
sociaal werk student.  
 
Begeleiding 
De begeleiding van mij als student kwam wat laat op gang. Dit kwam mede omdat mijn begeleider 
ook invaldocent was, en ze de eerste stageperiode 5 dagen voor de klas stond. Dit werd uiteindelijk 
verlengd tot februari, waardoor ik geen begeleider meer had. Mijn begeleider werd toen veranderd 
naar een andere begeleider, die wel meer tijd had. Vanwege deze verschuivingen heeft het lang 
geduurd voordat ik concreet aan de slag kon.  
 
De werkzaamheden die ik heb gedaan, zoals het observeren bij de TSO, heb ik wel kunnen laten 
checken bij mijn eerste begeleider, omdat we dit via de mail deden. Omdat ik het geen prettige 
manier van werken vond zijn we hierover in contact gegaan, en zijn we tot de conclusie gekomen dat 
de meest efficiënte manier van begeleiden is dat de professional, waarbij ik de opdracht uitvoer, de 
begeleider is voor die opdracht en dat die professionals dat terugkoppelen richting de ‘officiële 
praktijkbegeleider’ die mijn feedback voor het portfolio et cetera invult. Op deze manier houdt de 
praktijkbegeleider 2het overzicht, maar hoeft die begeleider niet bij iedere opdracht of bij ieder 
handelen van de student aanwezig te zijn. Ik denk dat dit de manier van begeleiden is die het best 
past bij de brede opleiding sociaal werk.  
 

2.2.3 Linde 
Wat ik in de beginfase van mijn stage vooral heb gedaan zou ik willen omschrijven als “zoeken”. 

Zoeken naar mogelijke taken, zoeken naar nuttige invulling van mijn dagen, zoeken naar 

samenwerking en zoeken naar mijn plek in het IKC en in het zorg team. Vanaf het begin was mijn 

Praktijkbegeleider Eefje voor mij beschikbaar en heb ik vaak met haar om de tafel gezeten. Om echt 

tot een takenpakket te komen was toen best lastig en heeft dus ook even geduurd, omdat we 

eigenlijk allebei met een hoop vraagtekens zaten over de bedoeling van de pilot. Zodoende heb ik de 

eerste 2 maanden van mijn stageperiode veel mee gelopen en geholpen in verschillende klassen. Het 

was een goede manier om de kinderen te leren kennen en om met de leerkrachten vertrouwd te 

raken en om goed in  me op te nemen waar ik zelf mogelijkheden . Op een gegeven moment merkte 

ik dat voor mij de kennismaak periode wel klaar was en dat ik behoefte had aan taken in mijn 



9 
 

vakgebied. Om hier op een  proactieve manier mee aan de slag te gaan heb ik een voorstel 

geschreven voor taken die ik zag liggen en die ik op zou kunnen pakken. Hierover ben ik met mijn 

stage- en praktijkbegeleider in gesprek gegaan en dat was de start van mijn huidige taken pakket. 

Wat daarna voor mij heel waardevol was, is het mee lopen met verschillende zorg specialisten van 

De Ark. Ik heb een aantal dagen mee gelopen met de werkzaamheden van de gezinsspecialist, ik heb 

mee gedaan met een groepstraining van de orthopedagoog, ik heb van Eefje leren observeren en 

daarnaast was ik vanaf het begin al werkzaam in de familieklas waar de kindercoach werkzaam is. 

Zodoende kreeg ik dus een goed beeld van wat het werken met de sociaal emotionele kant van de 

kinderen op een IKC inhoudt en wat voor werkwijzen er gebruikt worden. Ook ben ik aanwezig 

geweest bij zorg overleggen en groepsbesprekingen, dit heeft mij inzicht gegeven in hoe er een plan 

wordt gemaakt voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en wat daar gaande weg 

allemaal bij komt kijken. 

Langzamerhand kon ik vanuit de kennis die ik had opgedaan door het mee lopen en het leren kennen 

van collega’s en kinderen zelfstandige taken oppakken. Inmiddels heb ik individuele ‘trajecten’ met 

kinderen, ondersteun ik in klassen waar kinderen ‘probleemgedrag’ vertonen  en ben ik werkzaam in 

de familieklas. Hierdoor kan ik nu zeggen dat ik een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de 

kinderen. 

 

 

 

3. Literatuur: een sociaal werker binnen een IKC 

3.1 Wat is een sociaal werker? 
Definitie sociaal werk 

Het is lastig een definitie te geven van een sociaal werker. Dit is omdat er niet een eenduidig beroep 

is dat een sociaal werker doet. Het domein sociaal werk bestaat uit een groot aantal beroepen die 

ook allemaal verwantschap hebben met elkaar (Sociaal Werk Nederland, n.d.). Vanuit onze opleiding 

zijn wij gewend aan de Engelse term “social work” dit verwijst echter alleen naar het feit dat het om 

een internationaal erkende opleiding gaat die aansluit op een internationaal erkende 

beroepspraktijk. Voor de herkenbaarheid van de term zullen we verder in dit document spreken van 

sociaal werk.  

 

Door van specifieke sociale opleidingen (zoals o.a. SPH en MWD) naar 1 brede opleiding: sociaal werk 

te gaan worden sociaal werkers opgeleid om breed inzetbaar te zijn. Daarnaast worden sociaal 

werkers opgeleid tot lerende professionals die zich door middel van de aangeleerde competenties in 

verschillende contexten weten te richten op het ondersteunen. Dit maakt dat een sociaal werker 

verschillende taken en functies binnen het sociale domein zich eigen kan maken. 

De Internationale Federatie van Maatschappelijk Werkers (IFSW) geeft de volgende definitie van 
sociaal werk: 
 
‘Sociaal werk is een praktijkgericht beroep en een academische discipline die maatschappelijke 
verandering, sociale cohesie en de emancipatie en zelfstandigheid van mensen bevordert. Principes 
van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor de 
diversiteit staan centraal in het sociaal werk. Versterkt door theorieën van sociaal werk, sociale 
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wetenschappen, geesteswetenschappen en relevante lokale kennis, stimuleert het sociaal werk 
mensen en instituties om uitdagingen in het leven aan te gaan en het welzijn van de individu en 
samenleving te verbeteren’ (IFMW, 2014)  
 
Kerntaken 
Sociaal werkers ondersteunen mensen bij het oplossen van hun problemen. We hopen zo dat zij 
weer deel uit kunnen maken van de maatschappij. Hiervoor is een sterke sociale basis van belang. 
Het is echter niet vanzelfsprekend dat er voor iedereen zo’n sterke sociale basis aanwezig is, hier 
kunnen verschillende problemen voor in de weg staan. Sociaal werkers kunnen advies geven, 
begeleiden, ondersteunen en adviseren maar zet ook mensen in hun kracht om zelf in actie te 
komen. Sociaal werkers zullen eerst vragen aan de cliënt wat hij of zij denkt nodig te hebben en 
baseert hierop de methodiek die toegepast gaat worden. 
 
Er zijn binnen het sociaal werk een aantal kerntaken te onderscheiden (van Ewijk, Spierings, Spierts, 

& Sprinkhuizen, 2016): 

1. Ondersteunen en wegwijs maken 

Het ondersteunen van kwetsbare mensen en hen advies en een eventuele zinvolle 

doorverwijzing doen. 

2. Voor iemand zorgen 

Het leveren van (soms hele concrete) diensten. Als het om complexe problematiek gaat zorgt 

de sociaal werker ervoor dat er gemanaged wordt en dat alle betrokken partijen hun werk 

doen. 

3. Ontwikkelen en opvoeden 

De sociaal werker kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen door bijvoorbeeld 

opvoedondersteuning te geven en te ondersteunen bij problematische thuissituaties. 

4. Ingrijpen en optreden 

Als het nodig is kan de sociaal werker in grijpen als bijvoorbeeld de veiligheid in een gezin in 

het geding is of als er sprake is van agressie. 

5. Gedrag beïnvloeden 

Gedrag van mensen veranderen door middel van preventie: voor de escalatie aanwezig zijn 

en het gedrag beïnvloeden door de omstandigheden te veranderen of door het versterken 

van de sociale competenties van mensen. 

6. Verhoudingen beïnvloeden 

In deze taak ligt het accent op het beïnvloeden van hoe groepen mensen zich tot elkaar 

verhouden. Dit wordt bewerkstelligt door bemiddeling en het stimuleren van ontmoetingen. 

7. Signaleren en agenderen 

Het signaleren van maatschappelijke problemen en het effect daarvan op de leefwereld van 

mensen en deze door middel van een kritische houding aan het licht stellen. 

Richtlijnen sociaal werker 
Hulpverlening is een normatief beroep, dat wil zeggen dat er wordt gehandeld (of juist niet) vanuit 
opvattingen op wat goed, niet goed, wenselijk of niet wenselijk is. Het is als sociaal werker, of als 
organisatie waar je voor werkt, dan ook cruciaal een duidelijke visie te hebben. We werken met 
verschillende mensen die allemaal een verschillende kijk hebben op hetzelfde. Hoe je het ook wend  
of keert, hulpverlening en visie zijn met elkaar verbonden. Het is daarom van belang dat iedere 
hulpverlener zich realiseert vanuit welke visie hij of zij werkt (van Riet, 2010). 
 
Binnen dit werk zijn er echter wel richtlijnen opgesteld waar wij als sociaal werkers op terug kunnen 
vallen tijdens het maken van keuzes. Deze richtlijnen staan beschreven in de BPSW, de beroepscode 
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voor de sociaal werker. Hierin staan bijvoorbeeld centrale waarden omschreven zoals: bevorderen 
van menselijke waardigheid en het versterken van eigen kracht. Maar ook over de relatie als sociaal 
werker met de burger/cliënt, de samenwerking, verhouding met werkgever/opdrachtgever of de 
relatie tot het beroep en beroepsgenoten.  
 

 
 

3.2 Wat is het belang van een sociaal werker? 
 

Het sociale werk is heel veelzijdig. Hiermee bedoelen we dat het beroep veel verschillende doelen en 

veel verschillende betekenissen heeft. Dit verschilt dan echter ook weer waar in de praktijk de sociaal 

werker wordt ingezet. Binnen het sociale werk zijn er een aantal kerntaken beschreven, zie 

hoofdstuk 3.1. Deze taken maken duidelijk waaruit de werkzaamheden van sociaal werkers bestaan 

en waar het bij het vakmanschap om draait. Deze kerntaken zullen nooit allemaal tegelijk uitgevoerd 

worden maar er wordt van de sociaal werker wel verwacht dat ze de kerntaken op basisniveau 

kennen en kunnen uitvoeren (van Ewijk, Spiering, Spierts & Sprinkhuizen, 2016). 

Elk IKC heeft een zorgteam of een IB’er/zorgcoördinator, het verschilt alleen per IKC hoe dat 

zorgteam er uit ziet en vooral wie welke taken heeft. Daarom zal ook de bijdrage van een sociaal 

werker per IKC verschillen. Bij het bepalen van hoe die bijdrage eruit kan zien kan dus gekeken 

worden naar de kerntaken. Wat in ieder geval voor elke sociaal werker op elk IKC geldt is dat hij kan 

bijdragen aan de integrale aanpak op het IKC. Om die integrale aanpak mogelijk te maken moet er 

sprake zijn van een team waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn (Rozendaal, 2015). 

Nu wordt er vaak gesignaleerd door de leerkracht, opgeschaald naar de zorgcoördinator/IB’er en van 

daaruit wordt een externe deskundige ingeschakeld in de vorm van bijvoorbeeld 

schoolmaatschappelijke werk of wordt de vraag ingebracht in het ondersteuningsteam (Pedagogisch 

PACT, 2017). Dan pas start het traject waarin de specialistische professional gaat observeren en 

handelen. Als je een sociaal werker op een IKC in dienst hebt, komt de expertise om in te schatten of 

er extra steun nodig is laag in de organisatie én op de werkvloer te liggen. Dat betekent ook dat deze 

professionals direct kunnen handelen als dat nodig is. Omdat de sociaal werker beschikbaar en goed 

te bereiken is  kan hij op een laagdrempelige manier gevraagd worden/ingezet worden/zelf initiatief 

nemen om mee te kijken en te helpen in een vroeg stadium. Hij kan hierdoor de leerkracht of PM’er 

ondersteunen in het signaleren van hulpvragen van kinderen en in samenwerking met de leerkracht 

of PM’er de aanpak afstemmen en een coachende rol vervullen in de klas. De sociaal werker handelt 

verantwoord wetenschappelijk, methodisch en contextueel. Dat laatste wil zeggen dat hij in staat is 

om in wisselende situaties steeds adequaat te handelen, door zijn kennis en ervaring op de juiste 

manier toe te passen (van Ewijk, Spierings, Spierts, & Sprinkhuizen, 2016). 

Op een IKC is het belangrijk om zoveel mogelijk kinderen, ook de kinderen die wat meer hulp nodig 

hebben, binnen de school te houden. Hierbij is het van belang om na te denken over hoe zwaardere 

vormen van hulpverlening voorkomen kunnen worden. Hiervoor is een medewerker nodig die 

ondersteunend kan zijn, maar ook preventief kan werken en “er sneller bij kan zijn” (PACT, n.d.).  

Door de toename van complexe zorgvragen is de balans namelijk doorgeslagen in de richting van een 

volstromende jeugdzorg. Deze kunnen we echter herstellen door meer aandacht te geven aan de 

andere lagen waaronder dus preventie. Het Nederlands Jeugdinstituut spreekt over “de eerste lijn”, 

daarmee bedoelen ze een sterke voorziening waar kinderen, jongeren en opvoeders met hun vragen 

terechtkunnen, waar die vragen een passend antwoord krijgen zodat ze zelf weer verder kunnen, of 
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waar intensievere hulp wordt bijgeschakeld als dat nodig is. “De kunst is de eerste lijn te vestigen op 

plaatsen waar veel kinderen, jongeren en opvoeders komen. Experimenten met de stationering van 

een hulpverlener in bijvoorbeeld het consultatiebureau, de kinderopvang, de school en de 

huisartsenpraktijk laten zien dat deze aanpak verwijzingen naar gespecialiseerde hulp kan 

voorkomen. Voorwaarde is dat de steun daadwerkelijk op die locaties wordt aangeboden, samen 

met de pedagogisch medewerkers, de leerkrachten of de huisartsen. De experimenten geven ook 

indicaties dat een sterkere eerste lijn het aantal verwijzingen naar de intensievere jeugdzorg en het 

speciale onderwijs vermindert.” (van Yperen, van de Maat, & Prakken, 2019). Door de sociaal werker 

een plek te geven op een IKC kan er vanuit dat IKC dus meer geïnvesteerd worden in preventief 

werken. 

Om het belang van de sociaal werker wat concreter te omschrijven is het goed een aantal taken van 

de sociaal werker te beschrijven en deze te vertalen naar de rol op het IKC. Dit doen we aan de hand 

van het Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk (LOSW, 2017).  

Het LOWS beschrijft de volgende kerntaken: 

- Het bevorderen van het sociaal functioneren van mensen en hun sociale context. 

Sociaal werkers bevorderen de autonomie van de mensen. Dit houdt in dat ze wat 

terughoudender zijn dan voorheen als het gaat om directe hulpverlening, maar het gedeelte 

coördineren van de zorg er nu bijgekomen.  Het is in het belang van het kind dat de sociaal 

werker zich verdiept in het sociaal functioneren van het kind. Niet alleen de reken en 

taalvaardigheden zijn van belang voor een kind op het IKC, maar ook de sociaal-emotionele 

ontwikkeling is erg belangrijk. De sociaal werker kan zich hierin verdiepen. Ook kan de sociaal 

werker de verbinding zijn tussen het IKC en de ouders, als er op dit gebied iets speelt dat de 

ontwikkeling van het kind beïnvloedt.  

- Versterken van de organisatorische verbanden waarbinnen sociaal werk plaatsvindt.  

Sociaal werkers opereren tegenwoordig vaker in wijkteams of interdisciplinaire teams. In 

zo’n team zijn verschillende instellingen opdrachtgevers. Door deze nieuwe manier van 

werken wordt er van sociaal werkers gevraagd verschillende vaardigheden in te zetten. 

Sociaal werkers voeren bijvoorbeeld de regie op casussen. Daarnaast zijn ze aanspreekpunt 

voor alle betrokken mensen en instanties. Ook ontwikkelen sociaal werkers nieuwe 

interdisciplinaire samenwerkingsverbanden. Ze kunnen ook leiding geven aan anderen, 

bijvoorbeeld vrijwilligers. Sociaal werkers werken ondernemend of als zelfstandig sociaal 

ondernemer. 

In de huidige samenleving wordt veel gebruik gemaakt van interdisciplinair werken. Sociaal 

werkers worden hiermee opgeleid. Om deze reden kunnen ze een grote rol spelen om het 

interdisciplinair werken op te zetten, te verbeteren of te coördineren binnen IKC’s.  

- Bevorderen van de eigen professionaliteit en de ontwikkeling van het beroep.  

Sociaal werkers zorgen dat zij zichzelf blijven ontwikkelen door voortdurend te werken aan 

hun eigen professionaliteit en door onderzoeksresultaten in te zetten in hun werk. Ze 

reflecteren kritisch op hun eigen handelen en maken ethische afwegingen door gebruik te 

maken van de discretionaire ruimte.  

 

De rol van de sociaal werker op een IKC is nieuw. Om deze reden zullen de sociaal werkers 

zelf ook kritisch moeten blijven reflecteren op hun eigen rol en hun eigen handelen. Ze 
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moeten zichzelf blijven verdiepen in nieuwe theorieën om op deze manier op de hoogte te 

blijven van de laatste ontwikkelingen. 

 

Doordat wij als sociaal werkers zo breed opgeleid worden kunnen wij dus zowel ondersteunen, als 

preventief werken. Door als sociaal werker vanuit een IKC te werken, kunnen leerkrachten en PM’ers 

ons goed leren kennen en andersom. Ze weten dan gemakkelijk waar ze ons kunnen vinden en 

waarvoor ze ons kunnen inzetten. Hierdoor kunnen wij er sneller bij zijn dan bijvoorbeeld 

hulpverleners van externe organisaties. Daarnaast hebben de sociaal werkers al kennis over de 

leerlingen en de klassen omdat de sociaal werker (anders dan een externe partner) onderdeel is van 

het team. Hierdoor hoeft er minder informatie overgedragen te worden voordat er actie 

ondernomen kan worden. De sociaal werkers zitten er namelijk midden in.  

 

 

3.3 Wat is er nodig om een sociaal werker nuttig in te zetten? 
 

Zoals hierboven al omschreven is, is het belangrijk dat er goede contacten zijn met de rest van de 

medewerkers binnen het IKC. Het PACT (2017) omschrijft dat uit de praktijk gebleken is dat het 

belangrijk is de rol van de sociaal werker (of zoals zij het noemen, SEO-medewerker (sociaal 

emotionele ontwikkeling)) helder te definiëren. Dit is wat wij zelf ook hebben gezien in de praktijk. 

Zolang medewerkers die te maken hebben met de kinderen niet duidelijk weten wat onze rol is 

binnen het IKC en waarvoor ze naar ons toe kunnen komen, zullen ze altijd blijven doen wat ze al 

deden. Het is daarom belangrijk om het doel en de taken van de sociaal werker duidelijk te 

communiceren naar de medewerkers zodat het voor hen duidelijk is waarmee ze bij de sociaal 

werker terecht kunnen. Daarnaast is het belangrijk om een functienaam te geven aan sociaal werkers 

binnen het IKC. Dit draagt bij aan profilering en herkenbaarheid van de sociaal werker die rondloopt 

op het IKC.  

Samenwerken is weten wie wat kan betekenen voor een kind en dit vraagt inzicht in elkaars kennis, 

vaardigheden en expertise. Waardering en vertrouwen over en weer zijn hierbij belangrijk. Alleen op 

deze manier ontstaan er korte lijntjes die nodig zijn om zo snel mogelijk met kinderen aan de slag te 

kunnen. 

Onderstaande link is een voorbeeld van het vormgeven van die samenwerkingsafspraken tussen een 

IB’er en een hulpverlener. https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/A3-Plaat-Samen-kom-

je-verder!.pdf 

In de huidige praktijk moet je om je werk goed te kunnen doen nu eenmaal meer van elkaar weten, 

elkaar aanvullen en elkaars plek in kunnen nemen, over je eigen expertise heen. Niemand kan het 

alleen. Vergeet daarbij ook niet dat er buiten de school ook veel gebeurt met de leerling: thuis, op 

straat en in de buurt. Het is bij de begeleiding dan ook nodig om betrokken te worden binnen het 

team. Wie heeft welke taken, wat is zijn of haar discipline en wat kunnen we aan elkaar hebben. Vul 

elkaar aan en gebruik elkaars kennis, werk interdisciplinair. De samenwerking en verschillende 

opvattingen kunnen juist leiden tot een meer diepgaand probleemanalyse  en aanpak (Swart, 2009). 

Ook moet er een duidelijke plek in het zorgteam zijn voor de sociaal werker. Pas als dit goed 

gedefinieerd is kan de sociaal werker zijn rol en verantwoordelijkheden pakken.  

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/A3-Plaat-Samen-kom-je-verder!.pdf
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/A3-Plaat-Samen-kom-je-verder!.pdf
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Als we dit koppelen aan wat dit betekent voor ons als studenten is het fijn en overzichtelijk een goed 

takenpakket op te stellen. Het gaat er bij het opstellen daarvan om welke hulpvragen het IKC heeft 

en hoe wij als sociaal werkers hier een weg in kunnen vinden. Gaandeweg leren wij zelf de 

hulpvragen in kaart te brengen waar we dan op kunnen inspelen. Om dit goed te kunnen doen is het 

dan alsnog van belang dat we goed zijn geïntroduceerd binnen het IKC. Ook de begeleiding speelt 

hierin een heel belangrijke rol. De sociaal werkers zullen ingezet worden op praktijksituaties waarbij 

er ook sprake is van een hoge verantwoordelijkheid. Wij als studenten zijn nog geen professionals en 

zullen in welke vorm dan ook begeleid moeten worden bij de stappen die we zetten. Maar ook het 

geven van feedback en het zijn van een vertrouwenspersoon hoort bij deze begeleiding. Op deze 

manier kunnen de sociaal werk studenten zich zo goed mogelijk ontwikkeling tot een waardig lid van 

het team. 

 

3.4 Hoe kan een sociaal werker worden ingezet?  
 

Wij hebben hieronder een aantal taken beschreven die een sociaal werker zou kunnen uitvoeren 

binnen een IKC. Hierbij is het belangrijk om tijdens het lezen in het achterhoofd te houden dat niet 

op elk IKC alle taken uitgevoerd kunnen worden. In overeenstemming met de sociaal werker kan 

vanuit het IKC gekeken worden welke taken van belang zijn. 

- Het ondersteunen van individuele kinderen op sociaal emotioneel gebied in de IKC context. 

- Agenderen  - Het belang van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en de 
mogelijke invulling hiervan bespreekbaar maken en de leerkrachten bewust maken 
van hun rol hier in.  

- Signaleren – Door aanwezig te zijn in het IKC en de kinderen te (leren) kennen kan de 
sociaal werker zorgelijke signalen opvangen en aankaarten. 

- Observeren – Het in kaart brengen van de hulpvraag door in de klas te observeren. 
Op eigen initiatief of via een aanvraag vanuit het zorgteam of de leerkracht.  

- De verbindende factor rondom het kind vanuit het IKC - Om er voor te zorgen dat je 
met z’n allen op 1 lijn zit wat betreft de beste aanpak voor het kind. Ook kan op deze 
manier iedereens expertise meegenomen of ingezet worden waar nodig. 
 

- Individuele coaching trajecten – Op het moment dat een kind extra behoefte heeft 
aan ondersteuning door bijvoorbeeld pesten of ingrijpende gebeurtenissen kan de 
sociaal werker in een traject onderzoeken waar de behoefte ligt en daar de aanpak 
op baseren.  

 

- Korte lijnen houden in de samenwerking met ouders 
Op deze manier zorgt de sociaal werker ervoor dat de situatie van de ouders verbetert, wat 

tot gevolg heeft dat de situatie van het kind veiliger en stabieler wordt en dus constructiever 

bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. Ouders willen het beste voor hun kind. Zij zoeken 

naar een omgeving waarin hun kind lekker in zijn vel zit, groeit en bloeit en waar het met 

plezier naartoe gaat; een omgeving die gezond is, uitdagend, niet te veel heen-en-weer 

gesleep vraagt en waar ouders goed kunnen communiceren met medewerkers en leiding. 

Het is de verantwoordelijkheid van het IKC om deze wensen van ouders serieus te nemen. 

Daarom is partnerschap met ouders een vanzelfsprekend uitgangspunt van het IKC. 
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Natuurlijk zijn en blijven ouders primair verantwoordelijk voor de opvoeding, maar opvoeden 

doe je het beste samen. Ouders en het IKC hebben immers hetzelfde ultieme doel: het 

kinderen ondersteunen bij hun ontwikkeling opdat zij als nieuwe generatie zijn voorbereid op 

hun toekomst en die van de samenleving. Partnerschap kan alleen ontstaan als er een basis is 

van wederzijds respect: ouders voelen zich gehoord in hun wensen, gekend in hun ervaring 

en kennis en gesteund in hun wens een goed genoeg ouder te zijn. De betrokken 

professionals – leerkrachten, pedagogisch medewerkers, begeleiders – verdiepen zich in het 

netwerk van het kind: de ouders, andere opvoeders, familie, buurt. Ze zijn betrokken en zien 

het als hun opdracht om de verbinding tussen de verschillende leefwerelden van het kind te 

leggen. Als er sprake is van opvoedingsvraagstukken werken ouders en het IKC samen aan 

oplossingen. (Rozendaal, 2015) 

 
- Participeren in initiatieven voor en door ouders – bijvoorbeeld lezingen, workshops, 

taallessen, ouderkamer, familieklas.  
 

- De samenwerking met ouders versterken – Er moet hiervoor vanuit 2 kanten 
geïnvesteerd worden. Dit houdt in dat de rol van de sociaal werker hierin is om de 
leerkracht de motiveren en tools aan te reiken om in de samenwerking met de ouder 
te gaan staan. Maar ook om de ouder te motiveren om betrokken te zijn bij de 
ontwikkeling van het kind binnen het IKC. Daarnaast is het voor de sociaal werker 
van belang om nauw samen te werken met de ouders van de kinderen die hij/zij 
ondersteunt. 

- Casemanagement – Het kan zijn dat de oorzaak van de zorgen om een kind ligt bij de 

thuissituatie/gezin. De sociaal werker hanteert een integrale aanpak bij de hulp aan 

het gezin. Dit betekent dat hij breed en domein overstijgend kijkt, oog heeft voor alle 

problemen waarmee het gezin kampt, en dat hij concrete acties uitvoert of laat 

uitvoeren. Hij doet kortom wat nodig is (Scholte et al., 2012). Soms is dat een 

periode van intensieve betrokkenheid en meedoen door de sociaal werker; in andere 

periodes houdt hij het gezin van een afstandje in de gaten en zijn andere 

hulpverleners of specialisten aan zet (Schamhart & Colijn, 2012; Van Montfoort & 

Slot, 2013). 

 

- In de klas ondersteunen met als doel een veilig pedagogisch klimaat  

 

- Ondersteunt kinderen in de klas op sociaal emotioneel gebied – De sociaal weker is 

in de klas beschikbaar voor individuele kinderen of een groepje kinderen die extra 

ondersteuning of aandacht kunnen gebruiken. Extra of 1 op 1 ondersteuning vraagt 

veel tijd van een leerkracht of PM’er. Dit kan de leerkracht niet altijd geven omdat er 

ook nog tijd over moet blijven voor de rest van de klas. Door een sociaal werker in te 

zetten kan de leerkracht worden ontlast. 

 

- Groepstrainingen – Op het moment dat de klas geen veilige omgeving is, of er wordt 

gesignaleerd dat de sociaal emotionele ontwikkeling achter loopt, kunnen er door de 

sociaal werker groepsactiviteiten georganiseerd worden. Hiermee kan het veilig 

pedagogische klimaat bevorderd worden. 
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- Vanuit het IKC samenwerkingen aangaan met instanties en initiatieven in de wijk die kunnen 

bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen 

 

- De verbinding leggen tussen de school en de wijk waarin de school staat – De sociaal 
werker betrekt verschillende instanties, bedrijven en verenigingen die kunnen bijdragen 
aan het ontwikkelen van de kinderen. Zo kan een bedrijf voorlichtingen geven over 
eventuele beroepen die de kinderen zouden kunnen doen, kunnen instanties laten zien 
hoe zij werken en kunnen bijvoorbeeld sportverenigingen naschoolse activiteiten 
organiseren waardoor de kinderen bezig zijn met gezond leven en sporten.  

 
- Outreachend werken - De essentie van outreachend werken is dat de sociaal werker niet 

geduldig achter zijn bureau afwacht tot mensen om hulp vragen, maar zelf initiatief 

neemt door mensen op te zoeken en (ongevraagd) hulp en diensten aan te bieden. Het 

doel van het outreachend werken is contact maken met de gezinnen over de zorgen die 

er zijn om in kaart te brengen in hoeverre deze zorgen terecht zijn. Hiermee kan deze 

manier van werken een preventieve werking hebben: je komt tijdig te weten of zij in 

problemen dreigen te komen, waar behoeften liggen en of ondersteuning nodig is 

(Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken, 2020). Concreet kan dit zijn 

huisbezoeken afleggen of kortstondig ondersteunen in de thuissituatie. 

 

- Verdiepen in context van de wijk – Signaleren met betrekking tot het welzijn van de 

inwoners in de wijk waar het IKC gevestigd is. Het gaat daarbij om signalen als 

bijvoorbeeld armoede, laaggeletterdheid, geweld incidenten enz.. Vervolgens kan de 

sociaal werker op een preventieve manier aan de slag met deze signalen door te 

onderzoeken in hoeverre ze ook voor het IKC gelden en hier op in spelen. 
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4. Conclusie 
 

Functieprofiel sociaal werker in een IKC 
Plek in de organisatie 

 

• Onderdeel van het zorgteam 

• Onder de zorgcoördinator 

• Collega van en werkt nauw samen met eventuele andere hulpverleners die in het IKC 
(vanuit externe organisaties) werkzaam zijn 

• Collega van leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers 

Doel  

 
1. Een bijdrage leveren aan de integrale benadering van de kinderen in een IKC. 
2. Investeren in preventie om zwaardere vormen van hulpverlening of doorverwijzing naar 

speciaal onderwijs zo veel mogelijk te voorkomen. 

Kerntaken  

 
Het ondersteunen van kwetsbare mensen door praktische hulp en advies te bieden, bij complexe 
problematiek de zorg te managen, als de veiligheid in geding is in te grijpen, in groepen en 
gezinnen de onderlinge relaties te bevorderen en door middel van preventief werken escalatie of 
zwaardere vormen van hulpverlening te voorkomen. 
 
Concreet op het IKC zijn dat de volgende taken: 

1. Het ondersteunen van individuele kinderen op sociaal emotioneel gebied in de IKC 
context. 

2. Korte lijnen houden in de samenwerking met ouders, en waar nodig op of vanuit het IKC of 
thuis ondersteuning bieden met als doel een betere situatie voor het kind. 

3. In de klas ondersteunen met als doel een veilig pedagogisch klimaat voor iedereen door 
individuele kinderen in de groep te coachen, groepstrainingen te geven en met de 
leerkracht of PM’er te sparren over de behoefte van de groep. 

4. Vanuit het IKC samenwerkingen aangaan met instanties en initiatieven in de wijk die 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. 
 

Benodigde vaardigheden en competenties 

 
De sociaal werker die op het IKC komt te werken moet beschikken over brede kennis. Hij komt van 
alles tegen en het is belangrijk dat hij in verschillende contexten onderbouwd kan handelen. 
Daarnaast moet de sociaal werker het zien zitten om zowel met kinderen van 0-12 te werken als 
met ouders en leerkrachten. En tot slot is het van groot belang dat de sociaal werker die op een 
IKC komt werken een proactieve en ondernemende professional is. 
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