
 
 
  
 
 
 

 
 

 

Onderwijshulpverlener PPI 
(Onderwijshulpverlener Psychosociale Pedagogische Interventies) 

32-36 uur  
 

 

Wie zijn wij?   
Stichting Specifieke Jeugdprojecten (SJP) biedt gerichte en specifieke (jeugd)hulp vanuit vier 
verschillende afdelingen. Elk met een eigen karakter; allemaal ijzersterk in het bereiken van 
specifieke, vaak jonge doelgroepen. We kennen de leefwereld van de cliënt en begrijpen de 
hulpvraag. De hulp is langer waar dat moet en kort waar dat kan. Vaak kan een cliënt rechtstreeks bij 
ons terecht, wat de drempel verlaagt en zorgt dat hulp snel kan starten.   
 
Vanuit de afdeling PPI richten de hulpverleners zich vanuit de PPI locatie op een groepsgewijze 
aanpak van leerlingen van 11-18 jaar, die veelal kampen met meervoudige problemen, en die 
dreigen vast te (gaan) lopen in het reguliere basis- of 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. De PPI-hulpverlening vindt plaats op verschillende locaties in de stad.  
Medewerkers van PPI zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie van hun werk. De leiding is op 
relatieve afstand georganiseerd.  
Meer informatie over PPI lees je op: PPI - Jeugdhulp 
 

Wat ga je doen? 
De doelgroep van PPI Jeugdhulp wordt gevormd door jongeren in het reguliere basis- en 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 jeugdhulpverlening én daarnaast individuele 
gesprekken, wordt een totaalaanpak aangeboden aan leerlingen. 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 één  maal per week, na schooltijd, volgens een 
individueel handelingsplan begeleid.  
 

https://ppi-jeugdhulp.nl/


Naast deze dagelijkse werkzaamheden is er volop ruimte voor eigen inbreng en initiatief, waardoor 
je een breed en gevarieerd takenpakket hebt. Ook zijn er vele mogelijkheden om jezelf te blijven 
ontwikkelen. 
 
De coronapandemie en de lockdownmaatregelen hebben op jongeren een grote, helaas vaak 
negatieve, invloed gehad. De gemeente Utrecht stelde subsidie beschikbaar om de problemen als 
gevolg van corona voor burgers in de stad op te lossen of te beperken. In dat kader diende PPI een 
aanvraag in om de methodiek aan te bieden aan leerlingen van de bovenbouw van de basisschool 
(groep 7 en 8). Het gaat om de bekende PPI-werkwijze maar dan voor een jongere doelgroep met 
specifiek corona-gerelateerde vragen en problemen. Deze subsidie werd toegekend en het tijdelijke 
project PPI op het PO werd in 2021 gestart.  
 
In deze functie wordt je verantwoordelijk voor het draaien van 2 of 3 groepen: zowel groepen voor 
PO-leerlingen als groepen voor VO-leerlingen.  

 
Wie zoeken wij? 
We zijn blij met een enthousiaste professional die de samenwerking zoekt; zowel met directe 
collega’s als externe partijen. Daarbij ga je weloverwogen om met diverse problematiek en ben je je 
bewust van jouw eigen normen en waarden, zonder dat deze leidend zijn of worden. Je hebt een 
lerende houding en je staat open voor feedback op jouw handelen.  
Kenmerkend voor jou is je kennis van psychosociale problemen bij jongeren, zoals; onzekerheid, 
faalangst, 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. Daarnaast ben je in staat om 
samen met jongere en diens ouders een begeleidingsplan op te stellen met concrete leerdoelen, die 
SMART zijn uitgewerkt. 
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. 
SJP is een inclusieve organisatie. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar die kandidaat 
die de diversiteit van ons team doet groeien.  
 

Functie-eisen 
• Voltooide pedagogische of sociaal agogische opleiding op HBO niveau.     

• Affiniteit met jongeren, jeugdcultuur en de onderwijsproblematiek van leerlingen in de 
leeftijd 11 tot 18 jaar en/of  10-12 jaar. 

• Ervaring in het Onderwijs (PO en/of VO), is een pre 

• Affiniteit en ervaring in het werken met groepen. 

• Kennis rondom sociale kaart en het onderwijsveld in Utrecht.  

• 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 - mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 

 
Wat mag je van ons verwachten?  
Wij bieden je een fijne werkplek in de Utrechtse binnenstad. SJP waar ons team onder valt, is 
een inclusieve organisatie en streeft naar een diverse personeelssamenstelling die zorgt voor 
verrijking en een goede verbinding met onze doelgroepen. SJP heeft aandacht voor de combinatie 
van werk en privé. Tevens dragen wij het kwaliteitslabel Sociaal Werk en ISO.  
 



 
 
Arbeidsvoorwaarden  
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 32-36 uur voor de duur van in ieder geval het jaar 2022. 
Bij gebleken geschiktheid kan de aanstelling worden omgezet naar een vast dienstverband, maar e.e.a. 
is afhankelijk van een eventueel vervolg op het (vooralsnog tijdelijke) project dat zich richt op het PO.  
De arbeidsvoorwaarden worden geregeld conform de CAO Sociaal Werk, het pensioenfonds PFZW en 
aanvullende regelingen van SJP. Onze salarisindicatie is, afhankelijk van kennis en ervaring, schaal 8 
met een bruto salaris van maximaal € 3.961, - per maand) bij een fulltime dienstverband van 36 uur. 
Hiernaast wordt een individueel keuzebudget opgebouwd waaruit zelf een arbeidsvoorwaarden-
arrangement kan worden samengesteld. Ook wordt er een loopbaanbudget opgebouwd.   
 

Meer informatie 
Meer informatie over de functie is verkrijgbaar bij Annemarije Bousema, directie SJP, 0653720353 of 
a.bousema@stichting-pk.nl 
 

Solliciteren 
Mail je motivatie en curriculum vitae vóór 4 januari 2022 a.s. onder vermelding van VAC-SJP-PPI-
2022-1 naar bestuurssecretariaat@stichting-pk.nl 
De gesprekken staan gepland in week 3, op maandag 17 januari in de middag. Deze gesprekken 
vinden online via Teams plaats.  
 
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern bekend gemaakt. Reacties van interne 
kandidaten worden eerst in behandeling genomen, daarna de externe reacties.   
 
 
Meer informatie over de aangesloten stichtingen en projecten vind je op de volgende websites: 
www.u-centraal.nl 
www.jou-utrecht.nl 
www.stichting-sjp.nl 
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