
 

 
De verdiepingscursus Preventie en de Jeugdwet gaat over universele en selectieve preventie en de 
overlap met vrij toegankelijke jeugdhulp. Binnen de Jeugdwet hebben gemeenten de opdracht om, 
door middel van preventiemaatregelen en vrij toegankelijke (lichte) vormen van jeugdhulp, de inzet 
van duurdere (zwaardere) jeugdhulp te voorkomen. Het betreft jeugdigen met lichte problemen, een 
ontwikkelingsachterstand of jeugdigen bij wie sprake is van (school-)uitval, zonder dat meteen 
zwaardere hulp noodzakelijk is. 
Wat zijn de verschillen tussen preventie, vrij toegankelijke en niet-vrij toegankelijke jeugdhulp? Hoe 
versterk je preventie en de inzet van vrij toegankelijke jeugdhulp en hoe pak je dit als gemeente aan? 
Wie is in het kader van preventie waarvoor verantwoordelijk? 
 

 
● Jouw taak is te inventariseren, adviseren en/of vast te stellen of iemand Jeugdhulp nodig 

heeft;  
● je hebt basiskennis van de Jeugdwet en weet welke partijen betrokken zijn; 
● je kent de beoordelingscriteria voor toegang tot jeugdhulp. 

 

 
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. 
 

 
Tijdens deze 1-daagse cursus komen de onderstaande onderwerpen aan bod: 

● Wat houdt preventie in en hoe hangt dit samen met vrij toegankelijke jeugdhulp?; 
● welke preventieve activiteiten kunnen toegepast worden binnen de Jeugdwet?; 
● wat werkt voor de (groep) jeugdige(n), zijn gezin en wat is het effect?; 
● taakuitvoering en verantwoordelijkheid van professionals en gemeenten. 

 

 
Je leert: 
... de verschillen tussen preventie en vrij toegankelijke hulp te herkennen en de afweging te maken 
wanneer welke vorm van preventie/hulp ingezet kan worden; 
… welke preventieve activiteiten binnen de Jeugdwet vallen; 
… hoe je preventie en de toegang naar vrij toegankelijke hulp versterkt (binnen een gemeente); 
… welke verantwoordelijkheden je hebt als professional. 
 
Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je 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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