Training ‘Blijvend vakbekwaam’
praktijktraining voor jeugd- en gezinsprofessionals in toepassen van
beroepsstandaarden, morele oordeelsvorming en professionele autonomie
Jij hebt de training ‘Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht’ afgerond en bent daarmee
de praktijk ingegaan. Je hebt nog meer ervaring als jeugd- en gezinsprofessional opgedaan en
merkt dat de informatie uit de training weer langzaam wegebt. De kwaliteit van je werk staat of valt
met jouw kwaliteit als jeugd- en gezinsprofessional. Maar hoe geef je in de praktijk vorm aan het
professionaliseringsproces samen met je collega’s? Hoe blijf je dichtbij, ondanks een hoge
werkdruk? Hoe pas je de beroepsstandaarden toe en blijf je in gesprek over kernwaarden en de
behoeften van de kinderen, jongeren en ouders waarvoor je werkt? De training ‘Blijvend
vakbekwaam’ helpt je hierbij.
Voor wie is de training bedoeld?
Deze 1-daagse training is bedoeld voor alle professionals die werken met de beroepsstandaarden
Jeugdhulp en die de verdiepingstraining Beroepsethiek (training Beroepscode, werken met
richtlijnen en tuchtrecht) hebben gevolgd.
Werkwijze en inhoud
Tijdens deze training staan, naast de ervaringen in het werken met de beroepsstandaarden, de
professionele autonomie en morele oordeelsvorming centraal. Wat houdt dit in en wat betekent dit
voor jou als professional? De training bestaat uit diverse interactieve vormen van kennisoverdracht
en uitwisseling van ervaringen, oefenen, bespreken van eigen casuïstiek als voorbeeld en
discussie. Aan bod komen:
• Het werken met richtlijnen, niet alleen het op de hoogte zijn van de inhoud daarvan, maar
kennis en vaardigheden om ermee om te gaan.
• Het kunnen hanteren van beroepsethische
opvattingen, met aandacht voor de
beroepshouding van de jeugd- en
gezinsprofessional.
• Hoe om te gaan met dilemma’s, morele kwestie
en vraagstukken.
• Reflectie en morele oordeelsvorming. Je gaat
onder andere aan de slag met moreel beraad en
het stappenplan dat je hierbij kunt gebruiken.
Resultaat
Na deelname aan deze training:
• Heb je up-to-date kennis op het gebied van de beroepsstandaard, professionele autonomie en
morele oordeelsvorming aan de hand van een stappenplan (inclusief weging beroepscode).
• Ben je in staat om te reflecteren op praktijkvoorbeelden waarbij twijfel en/of een dilemma speelt
en te beoordelen of er op een juiste manier naar een besluit is toegewerkt.
• Kan je praktijkvoorbeelden geven waarbij je beslissingen en adviezen onderbouwt met normen
uit de beroepscode en verschillende ethische invalshoeken.
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•

Kan je in een gegeven casus benoemen waar de autonome ruimte zit en laat je zien hoe je
daar (onderbouwd) invulling aan geeft.

Wat kun je van ons verwachten?
Al onze trainers zijn HBO/WO opgeleide trainers en gecertificeerde jeugd- en gezinsprofessionals.
De trainers zijn ambulant hulpverleners, pedagogisch medewerkers en gedragswetenschappers
die dagelijks ervaring opdoen in het werkveld. Het is juist deze ervaring die zorgt voor een goede
balans tussen theorie en praktijk.
Accreditatie
Deze training is voor geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals geaccrediteerd
met 9.25 punten door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
Combinatie Jeugdzorg heeft het Cedeo kwaliteitskeurmerk voor haar volledige
trainingsaanbod. Combinatie Jeugdzorg is een CRKBO geregistreerde instelling.
Tijdsinvestering, groepsgrootte en locatie
Deze training bestaat uit een bijeenkomst van een dag (van 09.30 tot 15.30 uur). Ook wordt er ter
voorbereiding ongeveer 1 uur gevraagd als ook een thuisopdracht van ongeveer 2 uur. Dus een
totale tijdsinvestering van 10 uur.
Groepsgrootte 12- 16 personen. De training vindt plaats op een van de hoofdlocaties van
Combinatie jeugdzorg of op locatie als het een in-company training betreft.
Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid vereist en een actieve deelname en
voorbereiding van de training, en afronden met een thuisopdracht.
Verwacht wordt dat de deelnemer zelf het beroepscode boekje meeneemt.
Kosten, informatie en aanmelden
Voor meer informatie over, prijzen van en aanmelden voor deze training kun je terecht bij het
expertisecentrum Beroepsontwikkeling voor jeugd- en gezinsprofessionals van Combinatie
Jeugdzorg. Zij helpen je graag verder.
• telefoon: 040 702 2982
• e-mail: expertisecentrum@combinatiejeugdzorg.nl
Meer informatie vind je ook op onze website www.combinatiejeugdzorg.nl.
Combinatie Jeugdzorg: specialist in jeugdhulp
Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien.
Onze behandeling is gericht op het gezin en de naaste omgeving van het gezin. Samen werken we
zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd met hulp op een van onze locaties.
Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis. Daarnaast bieden we
cursussen en trainingen voor kinderen, jongeren, ouders en professionals.
Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. We hebben hoofdlocaties
in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over
de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio.
Met de term ‘ouders’ bedoelen we in deze tekst ook verzorgers en pleegouders.
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