
 

 

 
Leer de regels en het proces van de Jeugdwet 
 
 

 
Wat is het wettelijk kader van de Jeugdwet? Hoe is de toegang geregeld via de Jeugdwet? Hoe 
werd de Wet op de Jeugdzorg voorheen uitgevoerd? Hoe zit het met drang- en 
dwangmaatregelen? En wat is de route voor een jeugdige naar Jeugdhulp? Met deze e-learning 
krijg je antwoord op deze en andere vragen. Volg de e-learning Achtergronden en wettelijk kader 
Jeugdwet op je desktop of tablet, waar en wanneer het jou uitkomt. 
 

 
Ben jij werkzaam als jeugdconsulent? Wil je je om- of bijscholen tot jeugd- en gezinsprofessional 
bij een gemeente of heb je de ambitie om in het jeugddomein werkzaam te zijn? Ga je weer 
herintreden?  Dan is deze opleiding zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je een 
relevante mbo-4 of hbo-opleiding hebt. 

 

 
Bender heeft een ruim aanbod aan e-learning binnen het sociaal domein. 
E-learning kent grote voordelen: 
+ Snel: je kunt direct starten; 
+ Flexibel: je leert waar en wanneer het jou (of je team) uitkomt; 
+ Efficiënt: je verliest geen reistijd; 
+ Voordelig: je bespaart reiskosten; 
+ Effectief: je leert in je eigen tempo en kunt lesstof terugkijken. 
Bender heeft een eigen leeromgeving: de Bender Academie, waar je de e-learning volgt. 
 
Deze interactieve e-learning bevat 2 online kennismodules (e-modules) die qua duur variëren van 
60 tot 120 minuten. De totale studiebelasting bedraagt +/- 3 uur. 
 
Na aanmelding ontvang je een mail met jouw inloggegevens, waarmee jij je kunt registreren in 
onze leeromgeving. 

 
 
 

 



 

 
De volgende online kennismodules komen aan bod: 

● E-module: Van jeugdzorg naar jeugdhulp 
● E-module: Wettelijk kader Jeugdwet 

 

Je leert … 
… wat de wettelijke kaders en aanpalende wetgeving zijn van de Jeugdwet;  
… juridische maatregelen van de kinderbescherming en jeugdreclassering;  
… over de relatie tot passend onderwijs en zorg;  
… welke partijen betrokken zijn bij toegang en uitvoering en hoe samenwerking optimaal kan 
verlopen. 
 
Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je het e-learningtraject volledig hebt doorlopen. 
 

 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw. 
 

 
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@sciopeng.nl. 
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