
 

Samen anders doen in het onderwijs! 
JENS is een coöperatie van zorg- en welzijnsorganisatie. Vanaf 1 januari 2019 bieden wij preventieve en 
ambulante jeugdhulp in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. We geloven in de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze jongeren veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun 
talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne en stabiele toekomst. 

 

Wij hebben vacatures voor: 

 

Pedagogisch professionals  
 1,9 fte op Mbo-niveau 

 
JENS zoekt enthousiaste professionals op MBO-niveau die willen gaan werken binnen het onderwijs. Zet 
jij je elke dag weer met passie en bevlogenheid in voor de ontwikkeling van jeugd en jongeren? Ben je 

leergierig? Heb je affiniteit met het onderwijs? Dan is deze functie wellicht wat voor jou! 
 

Werken voor JENS 
Je krijgt de kans om mee te werken aan de transformatie van de jeugdzorg in Heerlen, Landgraaf of 
Voerendaal volgens de kernwaarden van JENS: Samen, Anders, Doen. Dat doen we door te investeren in 
preventie, eigen kracht, de-stigmatisering, de-medicalisering, normalisering en het vergroten van het 
probleemoplossend vermogen van gezinnen en hun sociale netwerk.  

Opgroeien in je eigen omgeving 
Ieder kind en iedere jongere wil meedoen: in zijn buurt, met vrienden, op school en bij de 
sportvereniging. Ook als daar hulp bij nodig is. Wij vinden dat ook deze kinderen en jongeren moeten 
leren en spelen op de reguliere school, bij de kinderopvang, het peuterwerk en in hun eigen wijk of 
buurt. Daarom organiseren wij begeleiding en behandeling zo veel mogelijk in de buurten en wijken.   

Over de functie 
Eind augustus start JENS samen met SBO de Griffel en SO Catharina een pilot waarin we intensief met 
elkaar samenwerken. Het doel is om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling in hun eigen 
omgeving. Dat betekent dat je werkzaam bent binnen één van deze scholen: 
 

 bij SBO de Griffel zoeken we een medewerker voor de A-unit, waar je werkt met kleuters van de 
jongste tot de oudste leeftijdscategorie; 

 bij SBO Catharina werkt je met verschillende negen klassen, van onderbouw tot bovenbouw met 
een aantal ASS-groepen; 

 je wordt ondersteund door een gedragswetenschapper onderwijs van JENS.  
 

Wie ben jij?  

 Teamspeler 
 Staat stevig in je schoenen 
 Houdt van uitdagingen en veranderingen 
 Out-of-the-box denker 
 Goed met individuen en groepen 
 Bij voorkeur ervaring met kinderen en jongeren 
 Een afgeronde, relevante Mbo-opleiding 
 Bereid om je werktijden aan te passen aan de schoolkalender/vakantieperiodes.  



 
Wat doe je? 
Als pedagogisch medeweker: 

 zorg je, binnen de school, voor individuele begeleiding, groepsbegeleiding en ondersteuning in 
de klas, samen met de leerkrachten en IB-ers;  

 biedt je ambulante begeleiding en heb je contact met ouders om de verbinding met de 
thuissituatie te maken; 

 werk je samen met leerkrachten, weet krachten te bundelen en hebt ook voor elkaars 
kwaliteiten.  

   

Praktische zaken 

 Als je voor JENS kiest, krijg je op basis van kennis en ervaring een contract bij één van de zeven 
organisaties die samen de coöperatie vormen. Je wordt aangenomen op basis van de afspraken 
die binnen die organisatie gelden. Denk daarbij aan selectieprocedure en (arbeids)voorwaarden. 

 Als je bij JENS wilt werken heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een Verklaring 
Functioneren en Onbesproken Gedrag van je vorige werkgever nodig. Ook kunnen we 
referenties opvragen. 

Durf jij de uitdaging aan? 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Anne Sifneou, programmamanager 
‘Met plezier naar school’, (06) 53 82 58 46.  
 
Wil jij écht de verbinding leggen tussen onderwijs en jeugdhulp? Stuur dan je CV en met korte motivatie 
naar: dgotzen@jenshelpt.nl.  
Of wil je eerst meer weten over JENS? Kijk dan op onze website: www.jenshelpt.nl.  
 


