Verwijzing naar PPI
Wat is PPI?
PPI staat voor Psychosociale Pedagogische Interventies. PPI biedt psychosociale en pedagogische
interventies aan voor jongeren van 12 tot 18 jaar die op het VO zitten. De jongeren komen twee keer
per week op een vaste locatie samen voor PPI.
Doelgroep:
PPI richt zich op jongeren die door een complex aan problemen dreigen uit te vallen. Het gaat om
leerlingen in het VO (12-18 jaar) waarbij de relatie tussen schoolleerproblemen en psychosociale
problemen in sterke mate aanwezig is en waarbij de individuele/gezins-hulp en ondersteuning niet
volstaat. Zo kan het gaan om teruglopende leerprestaties als gevolg van spanningen in de
thuissituatie, gedragsproblemen, experimenteergedrag (drugs/seksualiteit) of dreigende criminaliteit.
De interventies bestaan uit concrete hulp bij schooltaken in combinatie met groepsgerichte jeugdhulp.

Afspraken verwijzing PPI aansluitend bij de kernpartneraanpak:
Stap 1) Betrekken kernpartners bij een ondersteuningsvraag leerling
De school betrekt vroegtijdig de kernpartners, ook rondom PPI. Wanneer een school een signaal
rondom een leerling heeft, bespreekt de school dit signaal met de kernpartners. De leerling wordt
anoniem besproken. Met elkaar bekijkt men welke ondersteuning de leerling nodig heeft.
Stap 2) Driegesprek Buurtteam/VO team, Sterk VO en ouders +jongere
Er vindt een driegesprek plaats tussen school, het SWV VO (BPO-er), het buurtteam/VO team en de
ouders en jongere. De school bespreekt het signaal en samen wordt er onderzocht wat nodig is. Bij dit
gesprek wordt altijd gebruik gemaakt van een ondertekend OPP. De school initieert het gesprek met
het SWV VO, leerling/ouders en buurtteam.
Stap 3) Aanmelding bij PPI
Wanneer de uitkomst van het drie gesprek is dat de jongere gebaat is bij PPI dan meldt het Buurtteam
de jongere aan bij PPI aan. Scholen kunnen leerlingen niet rechtstreeks aanmelden bij UCentraal/PPI.
Indien er sprake is van gezinsproblematiek kan het buurtteam tegelijkertijd aan de slag met het gezin
van de leerling. Alle partijen maken een afspraak over hoe de evaluatie en de terugkoppeling kan
plaatsvinden.

Monitoring afspraken en evaluatie PPI
Bovenstaande afspraken worden gemonitord en geëvalueerd. Wanneer geconstateerd wordt dat
bovenstaande afspraken niet worden gevolgd, wordt dit signaal besproken op het kernpartneroverleg.
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