
 

 
Deze basismodule voor de Participatiewet is voor iedereen die zijn carrière verder binnen deze 
wetgeving wil ontwikkelen. Wat komt er allemaal kijken bij een aanvraag om bijstand? Hoe bepaal je 
nou eigenlijk het recht op bijstand? Waar moet de aanvrager, maar ook de gemeente zich aan 
houden? Hoe zit het eigenlijk met de arbeidsverplichtingen en de weg naar werk? In deze module 
besteden wij aandacht aan de vaststelling van het recht op bijstand.  En welke mogelijkheden de 
Participatiewet biedt om mensen weer zo snel als mogelijk aan het werk te krijgen. 
 

 
De module de Participatiewet is bedoeld voor de mensen die kennis willen maken met de wet. Je hebt 
geen of beperkte kennis van deze wetgeving en wil jezelf hierin ontwikkelen.  
 

 
Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en 
vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis 
en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is. 
 

 
In deze praktijkgerichte module besteden wij onder andere aandacht aan de volgende thema’s: 

● Inleiding in het bestuursrecht; 
● rechtmatigheid van de Participatiewet; 
● de kring van rechthebbenden; 
● normensystematiek en de kostendelersnorm; 
● bijstandsverlening aan jongeren; 
● rechten, verplichtingen en sancties; 
● inkomen en vermogen; 
● bijzondere bijstand; 
● doelmatigheid van de Participatiewet; 
● het plan van aanpak; 
● inzetbare instrumenten. 

 

Aan de hand van de wet alsmede de vele praktijkvoorbeelden krijg je een duidelijk beeld over wat er 
allemaal komt kijken in de Participatiewet. 

  

 



 

 
Na het volgen van de module de Participatiewet ken je de basisbeginselen van het vak klantmanager 
Werk en Inkomen. Je maakt kennis met de achtergronden en het wettelijk kader van de 
Participatiewet. Je leert het recht op een bijstandsuitkering vast te stellen. Tevens leer je voor de 
verschillende doelgroepen in de bijstand een plan van aanpak te maken voor de weg naar werk.  
 
Je ontvangt een “Certificaat” indien je minimaal 80% van de cursus hebt bijgewoond. 
 

 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank 
en lunchbuffet. 
 

 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact 
met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je 
bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen 
naar cursussen@bendergroep.nl. 
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