
 

 

Voor SBO Het Zilverlicht te Waalwijk zijn wij op zoek 
naar een ervaren schoolmaatschappelijk deskundige 

voor WTF 0,3 

met affiniteit en/of ervaring in het speciaal (basis)onderwijs voortgezet 
speciaal onderwijs of praktijkonderwijs 

 
Omschrijving 

Voor aankomend schooljaar zoekt SBO Het Zilverlicht een betrokken maatschappelijk 

deskundige. Heb jij affiniteit met onze speciale doelgroep en wil jij werken op een school die 

volop in ontwikkeling is? Dan zoeken wij jou! 

  

Wat ga je doen? 

• Gesprekken met ouders (opvoedingsvragen, bespreken signalen, 

acceptatieproblematiek) 

• Gesprekken met kinderen (gericht op welbevinden, beeldvorming bij signalen 

kindermishandeling) 

• Ondersteunen en adviseren teamleden bij oudercontacten en meldcodestappen 

• Coördineren lopende meldcodetrajecten.  

• Verwijzen en toeleiden naar gemeente en gespecialiseerde hulpverlening en 

onderhouden van contacten in een netwerk. 

• Organiseren en voorzitten van (of deelnemen in) groot overleg 

• Registreren/notuleren van (je eigen) contacten en overleggen 

• Signaleren en inzetten van preventieve activiteiten gericht op sociale veiligheid waar 

nodig 

• Time-out opvang van kinderen die even niet meer in de klas kunnen zijn 

  
Wie ben jij? Wat vragen we van jou? 

Bovenal iemand die goed kan afstemmen en gericht is op het zoeken van de samenwerking 

met het team en met onze ouders. Je reflecteert en je kan grenzen aangeven. Ervaring in 

het schoolmaatschappelijk werk is een pré, liefst ook met de doelgroep in het speciaal 

(basis-) onderwijs. Je ziet het werken in situaties met complexe problematiek als een 

uitdaging.  

Verder beschik je over een passende afgeronde hbo-opleiding social work of MWD en heb je 

kennis van de wet- en regelgeving inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. 
  

Wat bieden wij? 

Je hoeft het niet alleen te doen! Wij bieden een plek in een dynamisch jong team dat volop 

in ontwikkeling is en waarin humor en gezelligheid een belangrijke plek hebben. We hebben 

een multidisciplinair zorgteam waar je deel van uitmaakt en waarbinnen gezamenlijk 

nagedacht wordt over de complexere vragen. Verder zul je nauw gaan samenwerken met de 



collega maatschappelijk deskundige.      

  

Over SBO Het Zilverlicht 

De vacatureruimte is ontstaan omdat er komend schooljaar enkele veranderingen 

plaatsvinden:  

• De huidige maatschappelijk deskundige gaat wat minder uren voor het Zilverlicht 

werken.  

• Daarnaast starten we met een observatiegroep, bedoeld als ondersteunend 

arrangement voor de basisscholen. De huidige maatschappelijk deskundige zal hierbij 

betrokken zijn.  

 

Stichting Leerrijk! 

Onze SBO plus school maakt deel uit van de Stichting Leerrijk!  

Stichting Leerrijk! omvat vijftien scholen binnen het primair onderwijs waaronder één 

school voor speciaal basis onderwijs. Er zijn ongeveer 230 werknemers werkzaam bij 

Leerrijk! en er zijn ca. 3.000 leerlingen verbonden aan de scholen. Er heerst een warme 

open en veilige sfeer en er wordt gewerkt op basis van vertrouwen.  

De scholen van Leerrijk! liggen verspreid in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.  

 

 

Meer informatie: 

Informatie over deze vacatures kan worden ingewonnen bij de directie van SBO Het 

Zilverlicht: Annerieke Verkerk of Kim van Roovert: tel. 0416 – 33 44 11. In de vakantietijd 

kun je ook een mailtje sturen naar directiehetzilverlicht@leerrijk.nl, dan word je 

teruggebeld.  

 

Informatie over de school kun je ook vinden op onze website: www.sbozilverlicht.nl  of 

facebookpagina: https://www.facebook.com/sbohetzilverlicht/. 

    

Procedure  

Heb je belangstelling voor deze vacature, dan kun je vóór 17 september a.s. aanstaande je 

reactie per mail richten aan de directie van de school: directiehetzilverlicht@leerrijk.nl 

De sollicitatiegesprekken worden in de week na 17 september ingepland. 
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