De Onderwijshulpverlener PPI richt zich vanuit de PPI locatie op een groepsgewijze aanpak van
risicoleerlingen van 12-18 jaar, die veelal kampen met meervoudige complexe problemen, en die
dreigen vast te lopen in het reguliere voortgezet onderwijs.
Doel van de hulp is het functioneren van de jongere zodanig te verbeteren, zodat de schoolloopbaan
succesvol kan worden voortgezet en afgerond en zodoende voortijdig schooluitval voorkomen wordt.
PPI (Psychosociale Pedagogische Interventies) De PPI-hulpverlening vindt plaats op onze eigen
locaties, op de Drift in Utrecht en in Leidsche Rijn.
PPI is op zoek naar een:

Onderwijshulpverlener (Onderwijshulpverlener Psychosociale Pedagogische
Interventies)
16 uur
te verdelen over 2 dagen en in ieder geval de dinsdag
Functie-inhoud
De doelgroep van PPI Jeugdhulp wordt gevormd door jongeren in het reguliere voortgezet onderwijs,
waarbij de ontwikkeling stagneert en/of het dagelijks functioneren in de schoolsituatie wordt
belemmerd of nadelig wordt beïnvloed. Vaak hebben deze jongeren moeite met het opbouwen van
een vertrouwensband en vraagt het geduld en tijd om tot een zinvol hulpverleningstraject te komen.
Bij de jongeren is altijd sprake van een combinatie van schoolleerproblemen enerzijds en
psychosociale problemen anderzijds.
Door het aanbieden van zowel groepsgewijze onderwijshulpverlening én daarnaast individuele
gesprekken, wordt een totaalaanpak aangeboden aan risicoleerlingen. Binnen de
groepshulpverlening van PPI gaat het erom om een veilige groep te creëren waarbinnen jongeren
van elkaar leren. Tegelijkertijd hebben deze jongere vaak gedragsproblemen waardoor je hen ook
moet kunnen aanspreken en aansturen. Daarnaast moet je naast hen kunnen blijven staan om tot
hulp verlenen te komen.
Deze jongeren profiteren van een ervaringsgerichte manier van hulpverlening waarbij de groep
gebruikt wordt als middel. De jongeren worden een of twee maal per week, na schooltijd, volgens
een individueel handelingsplan begeleid.
Wij vragen van jou
Je hebt kennis van psychosociale problemen bij jongeren, zoals; onzekerheid, agressieproblematiek
en weerbaarheid. En je hebt kennis van psychopathologie bij jongeren, zoals depressie, ADHD,
autisme etc. Je kunt op basis van een analyse de kern van de vraag of probleem van de jeugdige
en/of de ouders/verzorgers helder krijgen.
Je beschikt over uitstekende sociale-, contactuele -, en gespreksvaardigheden. Je vindt het leuk en
uitdagend om zowel groepen als individuele jongeren te begeleiden in hun hulpvraag en je wil daar
graag verder in groeien.
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Functie-eisen
• Voltooide pedagogische of sociaal agogische opleiding op HBO of academisch niveau.
• Affiniteit met jongeren, jeugdcultuur en de onderwijsproblematiek van risicoleerlingen in de
leeftijd 12 tot 18 jaar
• Affiniteit en ervaring in het werken met groepen.
• Kennis rondom sociale kaart en het onderwijsveld.
• In staat zijn om hulpverleningsdoelen om te zetten in concrete handelingen.
• In staat zijn om flexibel en zelfstandig het werk te kunnen uitvoeren.
• Goede presentatie en uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Wij bieden
Het PPI team is een klein, enthousiast en gezellig team, waar hart voor de cliënt en kwaliteit voorop
staan. PPI maakt deel uit van de stichting Specifieke JeugdProjecten (SJP).
De arbeidsvoorwaarden worden geregeld conform de CAO Sociaal Werk, het pensioenfonds PFZW en
aanvullende regelingen van Stichting SJP.
Het salaris dat wij bieden is afhankelijk van kennis en ervaring en is maximaal een bruto salaris van €
3.624,- per maand (schaal 8) bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Wij bieden goede
arbeidsvoorwaarden waaronder een Individueel Keuze Budget en een LoopBaanBudget.
Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Marieke Kuipers, leidinggevende PPI jeugdhulp.
Telefoonnummer 06-10312905 of email m.kuipers@ppi-jeugdhulp.nl
Solliciteren
Mail je motivatiebrief en curriculum vitae kan tot maandag 3 december 2018 naar
vacaturebb@stichting-pk.nl, onder vermelding van VAC-SJP-PPI-2018

Informatie over het werk van de aangesloten stichtingen en projecten is te vinden op de volgende
websites:
www.u-centraal.nl
www.jou-utrecht.nl
www.prettywoman-utrecht.nl
www.fiomutrecht.nl
www.ppi-jeugdhulp.nl
www.backup-utrecht.nl
www.owr-utrecht.nl
www.home-start-utrecht.nl
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