
 

 
De meeste jeugdigen ontwikkelen zich door middel van de opvoeding van hun ouders, zonder dat 
daarbij ondersteuning nodig is van een externe partij. Maar om ervoor te zorgen dat ook jeugdigen die 
wel tegen belemmeringen aanlopen zich kunnen blijven ontwikkelen, kan jeugdhulp worden ingezet. 
Maar hoe bepaal je welke soort jeugdhulp geschikt is, en of dat met of zonder indicatie kan? En als er 
een indicatie vanuit de Jeugdwet nodig is, hoe motiveer je dat dan? 
 

 
● 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 jeugdvoorzieningen er 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 2-daagse cursus komen onderstaande onderwerpen aan bod: 

● De toegang: hoe inventariseer je de gegevens waarop je een afweging kunt baseren?; 
● de samenwerking met betrokkenen; 
● de resultaten en mogelijkheden van jeugdhulp; 
● het afwegen van gebruikelijke hulp; 
● de vormen van jeugdhulp gericht op verschil in begeleidingsbehoefte, ZIN of pgb; 
● onderbouwen van de inzet of afwijzing van jeugdhulp. 

 

 
Je leert ... 
... welke afwegingen je moet maken om tot een passende oplossing voor jeugdige en ouder te 
komen;  
… de begeleidingsbehoefte te vertalen naar een individuele voorziening; 
… een visie te vormen op afwegingscriteria; 
... de toegangscriteria toe te passen bij het afwegen van de onderbouwing. 
 
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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