


De Jeugdbescherming Akademie is een sociale onderneming die zich ten doel stelt 
om een bijdrage te leveren aan ‘Ieder kind veilig’. Kwetsbare kinderen van nu moeten 
de kans krijgen om op te groeien tot de participerende burgers van morgen, die, als 
ze zelf kinderen krijgen, in staat zijn om ook die veilig op te laten groeien. Om dit te 
bereiken maakt de Akademie gebruik van kennis uit het werkgebied van de Jeugdbe-
scherming en maakt die toegankelijk voor professionals en andere betrokkenen. De 
Akademie richt zich op blijvende gedragsverandering, de borging van het geleerde en 
de verdere ontwikkeling ervan. Zo dragen we samen bij aan een maatschappij waarin 
kinderen veilig kunnen opgroeien.

De Jeugdbescherming Akademie vertaalt de transformatie-
kracht van Jeugdbescherming naar praktijkgerichte trainin-
gen. Deze brochure bevat alle trainingen die op dit moment 
vanuit de Akademie kunnen worden gegeven. Alle trainers 
van de Akademie zijn zelf ook actief in de praktijk van Jeugd-
bescherming en hebben ervaring met het mede vormgeven 
van transformatieprocessen.

Onze trainingen worden altijd op maat voor u samengesteld 
waarbij aandacht wordt besteed aan de manier waarop het 
geleerde in de praktijk geborgd zal gaan worden. Zo ontstaat 
een permanente leersituatie. Voorafgaand aan de training 
voeren wij met u een intakegesprek over uw trainingswen-
sen en stellen we ook een borgingsplan op. Op deze manier 
sluiten we aan bij uw vraag en stemmen we af hoe we een 
blijvende gedragsverandering kunnen verankeren zodat 
het resultaat van de trainingen op lange termijn maximaal is.
 
De Jeugdbescherming Akademie is CEDEO-gecertificeerd 
en een groot deel van onze trainingen zijn geaccrediteerd. 
Deelnemers krijgen accreditatiepunten toegekend en een 
bewijs van deelname als zij actief aan de training hebben 
deelgenomen en aan de borgingsopdrachten hebben vol-
daan. 

Op de volgende pagina’s treft u een overzicht van ons aan-
bod.
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Wij bieden voorlichtingen, workshops, trainingen en een netwerkbijeenkomst aan. 
In ons hele aanbod is het centrale thema: Ieder kind veilig!

We verdelen ons aanbod in drie categorieën:

1. Trainingen gericht op organisatie en systeemverandering

• Maak de basis op orde, de eerste stap naar resultaat (training)

• ‘We zijn allemaal jeugdbeschermers, ook jij kunt kindermishandeling stoppen!’ (training)

2. Trainingen en een voorlichting gericht op het vergroten van vaardigheden

• Motiverende systeemgerichte gespreksvoering (training)

• Regisseur van een effectieve vergadering (training)

• Omgaan met weerstand (training)

• ‘Ik ontdek kindermishandeling. En dan?’ (training)

• Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (voorlichting)

3. Trainingen, workshops en een netwerkbijeenkomst gericht op vakkennis

• Juridische scholing (workshops)

• Optreden ter zitting binnen een strafrechtelijk kader (training)

• Optreden ter zitting binnen een civielrechtelijk kader deel I (training)

• Optreden ter zitting binnen een civielrechtelijk kader deel II (training)

• Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (training)

• Netwerkbijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

• Het beoordelen van seksueel gedrag van kinderen. Het Vlaggensysteem helpt! (training)

• ‘Vechtscheidingen, een vorm van kindermishandeling. Hoe krijg ik ouders weer met elkaar in gesprek?’ (training)

• ‘Hoe handel ik als er sprake is van psychopathologie bij ouders/verzorgers?’ (workshop)

• Samenwerken met ouders die (licht) verstandelijk beperkt zijn (workshop) 

• Een psychiatrische diagnose bij jeugdigen? De start van de juiste hulp of een stigma voor het leven? (workshop)

ONS AANBOD



Training gericht op organisatie-
en systeemverandering1



Doelgroep: Nieuwe of bestaande teams die het verschil willen 

maken. Werkzaam in zowel het publieke als private domein.

Duur: 3 achtereenvolgende dagen. 

Aansluitend is de trainer 3 maal 2 uur aanwezig bij de 

teamvergaderingen.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 10. 

Bij grotere groepen leveren we maatwerk.

Accreditatie: 8 SKJ-punten.

Kosten: € 5.350,- per team, met een minimale groepsgrootte 

van 6 personen. De gehanteerde prijs is inclusief

opleidingsmateriaal en lunch.

Uiteraard kunt u deze training ook in-company laten verzor-

gen. We maken graag een op maat gemaakte offerte voor u.

Locatie: In overleg, bij de opdrachtgever of op de locatie van 

de Jeugdbescherming Akademie in Amsterdam.  

Als team resultaat behalen, waarmee u het verschil maakt. Dat 

kan alleen als een team weet waar het voor staat. Daar gaat 

deze training over. 

Deze teamtraining heeft als doel om te onderzoeken wat het 

team bijdraagt aan het veilig stellen van kinderen (of een  

ander samen te bepalen hoger doel), welk resultaat daarbij 

past en hoe u kunt meten of dit wordt behaald.  

Deelnemers die de training gevolgd hebben:

• weten waar hun meerwaarde ligt;

• kennen hun basisuitgangspunten; 

• kennen hun klanten en weten wat die willen;

• weten wat hun doel is;

•  leggen, redenerend vanuit de uitgangspunten,  

de meest effectieve overlegvorm vast;

•  weten hoe ze rekenschap voor hun eigen handelen  

kunnen afleggen en hoe ze kunnen aantonen dat ze effec-

tief werken;

• maken afspraken over hoe ze kunnen rapporteren;

•   zetten een teamcultuur neer waar reflectie op eigen  

handelen centraal staat.

Hoe maak ik een team effectief? Hoe zorg ik ervoor dat een team de juis-
te focus heeft? Hoe weet en meet ik mijn resultaat? Deze training geeft  
inzicht en handvatten. 
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Training gericht op organisatie-
en systeemverandering1



Doelgroep: Deze training is bedoeld voor iedereen die een 

bijdrage wil leveren aan het stoppen van kindermishandeling, 

en voor professionals die geacht worden te werken met de 

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld in het bij-

zonder.  

Duur: 2 dagdelen van 4 uur

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 8

Accreditatie: 3,35 SKJ-punten

Kosten: € 400,- per deelnemer, met een minimale

groepsgrootte van 6 personen. De gehanteerde prijs

is inclusief opleidingsmateriaal.

Uiteraard kunt u deze training ook in-company laten verzor-

gen. We maken graag een op maat gemaakte offerte voor u.

Locatie: De training wordt op onze locatie in Amsterdam ver-

zorgd. Op uw verzoek kunnen we de training ook in-company 

verzorgen.  

Huiselijk geweld, niet naar school gaan en gebrek aan aan-

dacht van je ouders zijn allemaal situaties waarin kinderen 

mishandeld worden. In deze training wordt stilgestaan bij alle 

mogelijke vormen van kindermishandeling, wat de signalen 

ervan zijn, hoe hierover in gesprek te gaan met daders en 

slachtoffers, welke rol de verschillende professionals hebben 

en hoe de Wet Meldcode daarbij helpt. 

Het doel van de training is om huiselijk geweld en kinder- 

mishandeling te leren herkennen, bespreekbaar te kunnen 

maken en te kunnen stoppen. 

Deelnemers die de training gevolgd hebben:

•   weten wat verschillende vormen en signalen van  

kindermishandeling zijn;

•  kennen de belangrijkste risicofactoren van  

kindermishandeling;

•   kunnen die objectief benoemen en met ouders  

bespreekbaar maken;

•  overzien de gevolgen van kindermishandeling op de 

korte en lange termijn;

•  weten welke rol ze in samenwerking met andere  

professionals kunnen spelen in het signaleren en stoppen 

van kindermishandeling;

•  hebben geoefend met het systematisch in kaart brengen 

van risicofactoren en signalen met behulp van het  

‘Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK)  

en de pedagogische visie.

Kindermishandeling moet stoppen, en daar kan ik een rol in spelen. Maar 
wat kan ik doen? En hoe dan? En hoe weet ik of het werkt? Deze training 
geeft inzicht en handvatten. 

Borging: Zowel tijdens als na de training zal stilgestaan worden bij de vraag hoe de gewenste gedragsverandering geborgd kan 

worden. Deelnemers leren hoe ze inzicht blijven houden en hoe samen verbeteringen gevolgd kunnen worden. 
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DOEL VAN DE TRAINING INFORMATIE



Training gericht op het vergroten
van vaardigheden2



Doelgroep: Professionals in de jeugdzorg en aanpalende  

domeinen zoals de GGZ en (L)VB. 

Duur: 2 dagen van 8 uur.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 10.

Accreditatie: Nog in behandeling.

Kosten: € 735,- per deelnemer, met een minimale groeps-

grootte van 6 personen. De gehanteerde prijs is inclusief  

opleidingsmateriaal en lunch.

Uiteraard kunt u deze training ook in-company laten verzor-

gen. We maken graag een op maat gemaakte offerte voor u. 

Locatie: De training wordt op onze locatie in Amsterdam ver- 

zorgd. Op uw verzoek kunnen we de training ook in- 

company verzorgen. 

In deze training ligt de nadruk op gesprekstechnieken bij 

cliënten die niet mee (lijken) te willen werken met de hulp-

verlening. In de training wordt stilgestaan bij de oorzaak van 

het niet mee willen werken door gezinnen en worden er ge-

spreksvaardigheden geleerd om hierover in gesprek te gaan. 

Via een voor- en nagesprek met de leidinggevende wordt  

bepaald hoe er gemeten zal worden om de effecten van deze 

training te weten. 

Deelnemers die de training gevolgd hebben:

•  kunnen kijken naar het hele cliëntsysteem en weten in hun 

handelen de belangen van alle leden van dit systeem mee 

te wegen;

•  hebben inzicht in de beweegredenen van gezinnen om 

niet mee te werken;

•  weten hoe in gesprek te gaan met een gezin;

•  zetten het huishouden in hun eigen kracht om de  

problematiek op te lossen en stemmen verwachtingen  

af met het gezin.

Outreachend werken is een must binnen de hulpverlening. Werken achter 
de voordeur, ook als gezinnen dit niet altijd zelf willen. In de praktijk  
leidt dit tot vragen. Hoe krijg ik gezinnen in beweging en gemotiveerd?  
Hoe maak ik gezinnen zelf verantwoordelijk voor hun oplossingen? 

DOEL VAN DE TRAINING INFORMATIE
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Training gericht op het vergroten
van vaardigheden2

Regisseur 
van een effectieve 
vergadering 



Doelgroep: Professionals die zorg moeten coördineren en 

bij (uitvoerders)overleggen aanwezig zijn.

Duur: 2 dagen van 8 uur.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 12.

Accreditatie: 5,5 SKJ-punten.

Kosten: € 675,- per deelnemer, met een minimale groeps-

grootte van 6 personen. De gehanteerde prijs is inclusief  

opleidingsmateriaal en lunch.

Uiteraard kunt u deze training ook in-company laten verzor-

gen. We maken graag een op maat gemaakte offerte voor u. 

Locatie: De training wordt op onze locatie in Amsterdam 

verzorgd. Op uw verzoek kunnen we de training ook in- 

company verzorgen. 

Deze training leert u om (uitvoerders)overleggen construc- 

tief, effectief en efficiënt te laten verlopen. Alleen zo komt 

u tot de effectieve inzet van hulp die ook effectief blijft. 

Hoe bepaalt u het doel van het overleg? Wie moet er in  

ieder geval aan tafel zitten? Hoe geeft u feedback? Hoe  

vergadert u zo effectief mogelijk en hoe zit u een overleg 

voor?

Deelnemers die de training gevolgd hebben:

•  weten hoe het doel van het overleg te bepalen en hoe  

zij dit doel kunnen bereiken;

•  hebben basisvaardigheden om een vergadering voor  

te zitten en kunnen deze toepassen;

•  kunnen constructief feedback bieden en ontvangen;

•  weten hoe zij om moeten gaan met timemanagement.

Binnen de keten van zorg vinden vaak overleggen plaats waar alle  
zorgverleners bij elkaar komen. Hier wordt gesproken over een gezin of  
cliëntsysteem en wordt de hulp op elkaar afgestemd. In de praktijk blijkt 
het lastig om ervoor te zorgen dat dit overleg écht goed verloopt en het  
gezin écht centraal staat. Hoe word ik een goede regisseur? 

DOEL VAN DE TRAINING INFORMATIE
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Training gericht op het vergroten
van vaardigheden2



Doelgroep: Professionals in de zorg, die te maken hebben 

met zorgmijdend gedrag.

Duur: 1 dagdeel van 4 uur.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 16.

Accreditatie: In behandeling.

Kosten: € 390,- per deelnemer, met een minimale groeps-

grootte van 6 personen. De gehanteerde prijs is inclusief  

opleidingsmateriaal.

Uiteraard kunt u deze training ook in-company laten verzor-

gen. We maken graag een op maat gemaakte offerte voor u. 

Locatie: De training wordt op onze locatie in Amsterdam  

verzorgd. Op uw verzoek kunnen we de training ook in- 

company verzorgen. 

Deze training biedt de deelnemers de tools om te herkennen 

met welke weerstand zij te maken hebben en hoe die te keren. 

Hierbij wordt gebruikgemaakt van een acteur zodat er actief 

geoefend kan worden met de deelnemers.

Deelnemers die de training gevolgd hebben:

•  herkennen waar weerstand vandaan komt;

•  kennen het stappenplan om weerstand te verminderen;

•  hebben geoefend met de stappen om weerstand te  

verminderen;

•  weten weerstand om te buigen naar medewerking.
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Gezinnen komen niet altijd zelf met een vraag om hulp. Die hulp kan wel 
noodzakelijk zijn voor de veiligheid van kinderen in deze zogenaamde 
‘drangzaken’. Dit kan de nodige weerstand bij ouders én jeugdigen  
oproepen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

DOEL VAN DE TRAINING INFORMATIE



Training gericht op het vergroten
van vaardigheden2



Doelgroep: Professionals werkzaam binnen het domein 

jeugdzorg.

Duur: 3 dagen van 8 uur

Aantal deelnemers: Maximaal 12.

Voorwaarden voor deelname: Ter voorbereiding dienen 

deelnemers de toegestuurde informatie over dit onderwerp 

te lezen.

Accreditatie: 6 SKJ-punten.

Kosten: € 895,- per deelnemer, met een minimale groeps-

grootte van 6 personen. De gehanteerde prijs is inclusief  

opleidingsmateriaal en lunch.

Uiteraard kunt u deze training ook in-company laten verzor-

gen. We maken graag een op maat gemaakte offerte voor u.

Locatie: De training wordt op onze locatie in Amsterdam  

verzorgd. Op uw verzoek kunnen we de training ook in- 

company verzorgen.  

Deze teamtraining leert u hoe u als team kindermishandeling 

op de juiste wijze aanpakt. En hoe u samen met gezin en net-

werkpartners zorgt dat kinderen veilig blijven. 

Deelnemers die de training gevolgd hebben:

•  weten welke vormen van kindermishandeling er zijn;

•  weten een onderbouwde inschatting te maken over  

de veiligheid van kinderen;

•  hebben kennis van de pedagogische visie, het  

vlaggensysteem en de LIRIK;

•  hebben kennis van de Meldcode Kindermishandeling  

en Huiselijk Geweld;

•  hebben vaardigheden om met gezin en netwerkpartners te 

praten over de veiligheid van kinderen;

•  hebben vaardigheden om samen met het gezin en  

derden een plan te maken zodat kinderen veilig  

kunnen opgroeien;

•  hebben geleerd hoe hun team te gebruiken om  

kindermishandeling te stoppen;

•  hebben geleerd te reflecteren op eigen normen  

en waarden;

•  weten wanneer ze moeten vragen om extra expertise  

op het gebied van veiligheid.

Hoe ontdek ik kindermishandeling? En hoe bespreek ik dit met het gezin?
Wat als mijn collega een andere inschatting maakt van de veiligheid? En 
hoe zorg ik dat het veilig blijft voor kinderen? Daar gaat deze training over. 
Een groot deel van de training bestaat uit het oefenen met eigen casuïstiek.

DOEL VAN DE TRAINING INFORMATIE
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Voorlichting gericht op het vergroten
van vaardigheden2

Meldcode 
Kindermishandeling 
en Huiselijk Geweld



Doelgroep: Professionals die weinig/geen kennis hebben van 

de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Duur: 1 dagdeel van 4 uur.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 16.

Voorwaarden voor deelname: Ter voorbereiding dienen 

deelnemers de toegestuurde informatie over dit onderwerp 

te lezen.

Accreditatie: In behandeling.

Kosten: € 250,- per deelnemer, met een minimale groeps-

grootte van 6 personen. De gehanteerde prijs is inclusief 

opleidingsmateriaal.

Uiteraard kunt u deze voorlichting ook in-company laten 

verzorgen. We maken graag een op maat gemaakte offerte 

voor u. 

Locatie: In overleg, bij de opdrachtgever of op de locatie van 

de Jeugdbescherming Akademie in Amsterdam.

Alle instellingen in Nederland die werken met kinderen zijn ook 

verplicht te werken met de Meldcode Kindermishandeling en  

Huiselijk Geweld. De meldcode wordt toegelicht aan de hand 

van eigen casuïstiek en vragen van de deelnemers. 

Deze voorlichting heeft als doel professionals kennis te laten 

nemen van de meldcode en de daarin te nemen stappen. 

Deelnemers die de voorlichting gevolgd hebben:

•  weten wat kindermishandeling en huiselijk geweld is;

• weten waarom de meldcode belangrijk is;

• kennen de stappen van de meldcode.
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Wat is kindermishandeling? Waarom is huiselijk geweld zo schadelijk  
voor kinderen? Wat is de meldcode en hoe voer ik die uit? Deze voorlich-
ting geeft je het kader. 

DOEL VAN DE VOORLICHTING INFORMATIE



Workshops gericht op vakkennis3



Doelgroep: Alle jeugdzorgprofessionals die kennis willen  

nemen van de wettelijke kaders waarmee zij in het werk  

in aanraking komen. De workshops kunnen als losse onder- 

delen worden gevolgd, maar u kunt er uiteraard ook voor  

kiezen de hele reeks te volgen.

Duur: 6 dagdelen van 4 uur.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 12.

Voorwaarden voor deelname: Voorafgaande aan de 

scholing wordt van de deelnemers verwacht zich in te 

hebben gelezen op de verschillende onderwerpen. 

Literatuur hiervoor reiken we aan.

Accreditatie: 5,6 SKJ-punten als u alle workshops volgt.

Kosten: € 160,- per workshop per deelnemer, met een  

minimale groepsgrootte van 6 personen. De gehanteerde 

prijs is inclusief opleidingsmateriaal. Volgt u alle workshops 

dan geldt een andere prijs. Op uw verzoek maken we een  

offerte voor u.

Uiteraard kunt u deze workshops ook in-company laten ver- 

zorgen. We maken graag een op maat gemaakte offerte  

voor u.

Locatie: De workshops worden op onze locatie in Amsterdam 

verzorgd. Op uw verzoek kunnen we de workshops ook 

in-company verzorgen.  

Deze juridische scholing, opgebouwd uit losse workshops, 

heeft als doel dat jeugdzorgprofessionals weet hebben 

van de wettelijke kaders en hoe hierbinnen adequaat te  

handelen.

Deelnemers die de workshops gevolgd hebben:

•  kennen (de grootste veranderingen in) de Jeugdwet;

•  kennen de van toepassing zijnde regels aangaande jeugd-

strafrecht;

•  kennen de jeugdreclasseringsmaatregelen,  

onder andere van belang binnen de Top 600;

•  kennen de jeugdbeschermingsmaatregelen;

•  kennen de van toepassing zijnde details rondom voogdij;

•  kennen de van toepassing zijnde details rondom privacy 

en klachtreglement.

Ik raak verstrikt in alle nieuwe wetten rondom de Jeugdzorg en aan- 
palende domeinen. Daarom ben ik op zoek naar het wettelijke kader  
waarbinnen ik mij in de dagelijkse praktijk als jeugdzorgprofessional  
moet bewegen. Deze workshops bieden alle informatie die je nodig hebt. 

DOEL VAN DE WORKSHOPS INFORMATIE
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Optreden ter
zitting binnen een 
strafrechtelijk kader

Training gericht op vakkennis3



Doelgroep: Professionals die rapporteren en adviseren bij 

straf- en leerplichtzittingen.

Duur: 1 dag van 8 uur.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 15.

Voorwaarden voor deelname: Voor aanvang van de 

opleiding ontvangt u literatuur ter voorbereiding.

Accreditatie: 3 SKJ-punten. 

Kosten: € 455,- per deelnemer, met een minimale groeps-

grootte van 6 personen. De gehanteerde prijs is inclusief  

opleidingsmateriaal en lunch.

Uiteraard kunt u deze opleiding ook in-company laten verzor-

gen. We maken graag een op maat gemaakte offerte voor u.

Locatie: De training wordt op onze locatie in Amsterdam ver-

zorgd. Op uw verzoek kunnen we de training ook in-company 

verzorgen.  

Dit is een interactieve training waarin straf- en leerplichtzit-

tingen bij de rechtbank worden nagespeeld en tussendoor 

wordt stilgestaan bij vaardigheden en kennis die men nodig 

heeft om (nog) beter, ten behoeve van de veiligheid en de 

ontwikkeling van de jongere, te rapporteren en te advise-

ren bij straf- en leerplichtzittingen. Tijdens de training wordt 

in een rechtbanksetting geoefend met de verschillende  

rollen tijdens een zitting in het strafrechtelijk kader (voorgelei-

ding, strafzitting en leerplichtplichtzitting.)

Deelnemers die de training gevolgd hebben:

• hebben kennis van de gang van zaken bij strafzittingen  

 en in de strafrechtketen in het jeugdstrafrecht;

• hebben kennis van criminogene factoren en weten hoe  

 deze in de praktijk van het jeugdstrafrecht te gebruiken;

• kunnen rapporteren in jeugdstraf- en leerplichtzaken;

• kunnen adviseren in jeugdstraf- en leerplichtzittingen.

In de uitvoering van mijn functie moet ik regelmatig binnen een straf- 
rechtelijk kader bij een rechtbank pleiten voor de veiligheid van jongeren.  
Hoe werkt het in de rechtbank? Hoe ziet het strafrechtelijk kader eruit? 
Hoe rapporteer en adviseer ik om optimaal de rechten en veiligheid van de 
jongeren te kunnen bepleiten? 

DOEL VAN DE TRAINING INFORMATIE
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Optreden ter 
zitting binnen een 
civielrechtelijk kader 
deel I

Training gericht op vakkennis3



Doelgroep: Startende professionals die ten overstaan van 

de rechter de veiligheid van kinderen moeten bepleiten en  

die de basisvaardigheden willen leren om bijvoorbeeld 

als zittingsvertegenwoordiger een goede presentatie en  

gedegen betoog te houden.

Duur: 1 dag van 8 uur.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 8.

Voorwaarden voor deelname: De deelnemer krijgt vooraf-

gaand aan de training een casus toegezonden. Aan de hand 

van deze casus bereidt de deelnemer een kort betoog voor 

dat de kern van de zaak bevat en waarin argumenten worden 

gegeven voor bijvoorbeeld een onder toezicht stelling en/

of uithuisplaatsing. Ook ontvangt de deelnemer literatuur ter 

voorbereiding op de training.

Accreditatie: 3,1 SKJ-punten.

Kosten: € 500,- per deelnemer, met een minimale groeps-

grootte van 6 personen. De gehanteerde prijs is inclusief  

opleidingsmateriaal en lunch.

Uiteraard kunt u deze training ook in-company laten verzor-

gen. We maken graag een op maat gemaakte offerte voor u.

Locatie: De training wordt op onze locatie in Amsterdam ver-

zorgd. Op uw verzoek kunnen we de training ook in-company 

verzorgen.  

De training bestaat uit een juridisch- en een praktijk- 

onderdeel. Gedurende de dag krijgt de deelnemer 

een inleiding over procedurele aspecten van de zit- 

tingen bij de rechtbank. Aansluitend wordt de situatie in 

de rechtszaal nagebootst met een professioneel acteur en 

oefent de deelnemer in het houden van een betoog. Verder 

komen meervoudige partijdigheid tijdens de zitting aan bod 

en leren deelnemers hoe om te gaan met lastige situaties 

tijdens de zitting. 

Deelnemers die de training gevolgd hebben:

• hebben basiskennis van het Nederlands rechtssysteem  

 en van het procesreglement Civiel Jeugd;

• zijn zich bewust van het belang van een goede 

 voorbereiding op de zitting;

• weten welke informatie nodig is voor het betoog;

• hebben zicht op het eigen handelen ter zitting; 

• kunnen een helder en kernachtig betoog houden;

• kunnen adequaat reageren op (afwijkende) standpunten,  

 vragen van derden en onverwachte situaties.
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Hoe werkt het in de rechtbank? Hoe ziet het civielrechtelijk jeugdzorg- 
kader eruit? Hoe houd ik een betoog om de rechter te overtuigen, zodat  
ik optimaal de rechten en veiligheid van jongeren kan borgen? 

DOEL VAN DE TRAINING INFORMATIE



Optreden ter 
zitting binnen een 
civielrechtelijk kader 
deel II

Training gericht op vakkennis3



Doelgroep: Ervaren professionals die aan de hand van  

eigen ervaringen en casuïstiek hun juridische kennis en hun 

vaardigheden in de rechtszaal willen vergroten.

Duur: 1 dag van 8 uur.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 8.

Voorwaarden voor deelname: De deelnemer bereidt zich 

op de training voor met een vooraf toegezonden casus.  Aan 

de hand van deze casus bereidt de deelnemer een kort 

betoog voor, die de kern van de zaak bevat en waarin argu-

menten worden gegeven om bijvoorbeeld een ondertoe-

zichtstelling en/of uithuisplaatsing te verlengen. Ook ontvangt 

de deelnemer literatuur ter voorbereiding op de training.

Accreditatie: 3,1 SKJ-punten.

Kosten: € 455,- per deelnemer, met een minimale groeps-

grootte van 6 personen. De gehanteerde prijs is inclusief  

opleidingsmateriaal en lunch.

Uiteraard kunt u deze training ook in-company laten verzor-

gen. We maken graag een op maat gemaakte offerte voor u.

Locatie: De training wordt op onze locatie in Amsterdam ver-

zorgd. Op uw verzoek kunnen we de training ook in-company 

verzorgen.  

Deze vervolgtraining ‘Optreden ter zitting II’ bestaat net 

als deel I uit een juridisch- en een praktijkonderdeel. In 

deze training worden de procedurele aspecten van de zit-

tingen bij de rechtbank verder uitgediept. Daarnaast gaat 

de training in op zittingen bij het Hof zoals een hoger  

beroep. De situatie in de rechtszaal wordt nagebootst en  de 

deelnemer houdt een betoog aan de hand van een vooraf in-

gezonden casus. 

Deelnemers die de training gevolgd hebben:

• hebben kennis van het procesreglement Civiel Jeugd;

• hebben kennis van het Nederlands rechtssysteem; 

• leren een betoog te houden;

•  leren om meervoudig partijdig te handelen  

tijdens de zitting;

• kunnen omgaan met lastige situaties tijdens de zitting;

• hebben geoefend met hoe te handelen bij zittingen  

 bij de kinderrechter en het Hof.
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In de uitvoering van mijn functie als jeugdzorgprofessional kom ik
regelmatig bij de rechtbank. Hoe houd ik een betoog om de rechter te  
overtuigen, zodat ik optimaal de rechten en veiligheid van jongeren kan 
borgen? 

DOEL VAN DE TRAINING INFORMATIE



Training gericht op vakkennis3

Aandachtsfunctionaris 
Kindermishandeling 
en Huiselijk Geweld



Doelgroep: Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en 

Huiselijk Geweld van organisaties die onder de wet Meldcode 

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld vallen.

Duur: 3 dagdelen van 4 uur.

Voorwaarden: Als deelnemer ben je aangesteld als aan-

dachtsfunctionaris.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 12.

Accreditatie: Niet van toepassing.

Kosten: € 595,- per deelnemer, met een minimale groeps-

grootte van 6 personen. De gehanteerde prijs is inclusief  

opleidingsmateriaal.

Uiteraard kunt u deze training ook in-company laten verzor-

gen. We maken graag een op maat gemaakte offerte voor u.

Locatie: De training wordt op onze locatie in Amsterdam ver-

zorgd. Op uw verzoek kunnen we de training ook in-company 

verzorgen.  

De aandachtsfunctionaris leert hoe hij/zij op de onderdelen 

kennis, houding en vaardigheden de expert op het domein 

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld wordt binnen de  

eigen instelling.

Deelnemers die de training gevolgd hebben:

• hebben kennis van de verschillende aspecten van 

 huiselijk geweld en kindermishandeling; 

• weten huiselijk geweld en kindermishandeling te 

 signaleren;

• hebben kennis van de wet Meldcode Kindermis-

 handeling en Huiselijk Geweld en zijn in staat deze te  

 implementeren binnen de eigen organisatie;

• hebben kennis van het protocol Kindermishandeling en  

 Huiselijk Geweld en kunnen deze toepassen.

Hoe zorg ik ervoor dat ik een excellente aandachtsfunctionaris word? En 
dat mijn collega’s mij weten te vinden wanneer dat nodig is? De training 
sluit aan bij de praktijk en is opgebouwd rond de thema’s signaleren,  
handelen en gespreksvoering.

INFORMATIEDOEL VAN DE TRAINING
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Netwerkbijeenkomst gericht op vakkennis3



Doelgroep: Aandachtsfunctionarissen Meldcode Kindermis-

handeling en Huiselijk Geweld.

Duur: 4 uur.

Aantal deelnemers: Minimaal 10, maximaal 20.

Voorwaarden voor deelname: Aangesteld als aandachts-

functionaris en minimaal 3 maanden werkzaam binnen deze 

functie.

Accreditatie: Niet van toepassing.

Kosten: € 315,- per deelnemer, met een minimale groeps-

grootte van 10 personen. De gehanteerde prijs is inclusief  

opleidingsmateriaal.

Uiteraard kunt u deze netwerkbijeenkomst ook in-company 

laten verzorgen. We maken graag een op maat gemaakte 

offerte voor u.

Locatie: De netwerkbijeenkomst wordt op onze locatie in 

Amsterdam verzorgd. Op uw verzoek kunnen we de netwerk-

bijeenkomst ook in-company verzorgen.  

Deze netwerkbijeenkomst leert aandachtsfunctionarissen in 

gezamenlijkheid hun functie efficiënt en effectief uit te voeren 

binnen de wijk.

Deelnemers die de netwerkbijeenkomst gevolgd hebben:

• hebben kennis van de laatste up-to-date informatie  

 over de meldcode;

• hebben ervaringen uitgewisseld en van elkaar geleerd; 

• hebben geleerd hoe de meldcode verder te  

 implementeren en uit te voeren.
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Hoe werk ik samen met aandachtsfunctionarissen van andere instellingen 
in de wijk? Wat doen we bij een calamiteit? En hoe zorgen we dat we  
gezamenlijk leren? Omdat je de training volgt met collega-aandachts-
functionarissen uit de wijk, kun je het geleerde direct in de praktijk brengen.

INFORMATIEDOEL VAN DE NETWERKBIJEENKOMST



Training gericht op vakkennis3

Het beoordelen 
van seksueel gedrag 
van kinderen.
Het Vlaggensysteem 
helpt!



Doelgroep: Iedereen die werkt met kinderen en weet hoe las-

tig het kan zijn om seksueel gedrag van kinderen te duiden en 

te bespreken. 

Duur: 2 dagdelen van 4 uur.

Voorwaarden: Geen.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 20 deelnemers.

Accreditatie: In behandeling.

Kosten: € 525,- per deelnemer, met een minimale groeps-

grootte van 6 personen. De gehanteerde prijs is inclusief 

opleidingsmateriaal.

Uiteraard kunt u deze training ook in-company laten verzor-

gen. We maken graag een op maat gemaakte offerte voor u. 

Locatie:

De training wordt op onze locatie in Amsterdam verzorgd. Op 

uw verzoek kunnen we de training ook in-company verzor-

gen. 

Deze training leert u de seksuele ontwikkeling van een  

jeugdige op een gestructureerde wijze te duiden en hier- 

over in gesprek te gaan. 

Het Vlaggensysteem is in 2010 door het Belgische Sensoa  

ontwikkeld en samen met Movisie vertaald voor de praktijk. 

De trainers van de Jeugdbescherming Akademie zijn door 

Movisie gecertificeerd voor het verzorgen van deze training.

Deelnemers die de training gevolgd hebben:

• weten het gedrag van kinderen te duiden en te plaatsen  

 in het continuüm van gezond naar zeer ongezond  

 seksueel gedrag;

• hebben concreet toepasbare instrumenten in handen  

 om de handelingsverlegenheid rond dit thema te 

 doorbreken;

• weten seksueel gedrag van kinderen te concretiseren  

 waardoor seksueel misbruik of jeugdprostitutie tijdig  

 gesignaleerd wordt;

• weten hoe een handelingsperspectief op maat toe 

 te passen dat afhankelijk is van het seksueel gedrag 

 van het kind. 

Hoe weet ik of het seksuele gedrag van een kind/jeugdige schadelijk is? 
Wanneer is het gezond experimenteren en waar gaat het over in (zwaar) 
grensoverschrijdend gedrag? En hoe bespreek ik dat gedrag met kinderen? 

DOEL VAN DE TRAINING INFORMATIE
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Training gericht op vakkennis3

 
‘Vechtscheidingen, 
een vorm van  
kindermishandeling. 
Hoe krijg ik ouders 
weer met elkaar 
in gesprek?’



Doelgroep: Professionals die met gezinnen werken waarbij 

vechtscheidingsproblematiek speelt.

Duur: 2 dagdelen van 4 uur.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 12.

Accreditatie: Nog in behandeling.

Kosten: € 475,- per deelnemer, met een minimale groeps-

grootte van 6 personen. De gehanteerde prijs is inclusief  

opleidingsmateriaal.

Uiteraard kunt u deze training ook in-company laten verzor-

gen. We maken graag een op maat gemaakte offerte voor u.

Locatie: De training wordt op onze locatie in Amsterdam ver-

zorgd. Op uw verzoek kunnen we de training ook in-company 

verzorgen.  

Een vechtscheiding is altijd schadelijk voor betrokken kinde-

ren. Getuige zijn van ruzies of geweld, opgezet worden tegen 

één van de ouders of zelfs volledig het contact ontzegd wor-

den. Professionals die hiermee te maken krijgen en een taak 

hebben om de veiligheid van kinderen te bewerkstelligen, 

krijgen in deze workshop zowel de theoretische handvatten 

als de praktische gespreksvaardigheden aangeboden. 

Het doel van de training is om de gevolgen van vechtscheidin-

gen te leren kennen en in te grijpen om de onveiligheid voor 

en van kinderen te stoppen.

Deelnemers die de training gevolgd hebben:

•  weten wat de gevolgen van een vechtscheiding  

voor kinderen zijn;

• hebben kennis over de fases in een vechtscheiding;

•  weten waar en wanneer ze externe expertise moeten  

vragen of wanneer het gezin overgedragen kan worden; 

• weten hoe ze ouders kunnen motiveren en een gesprek  

 kunnen voeren;

•  weten hoe ze onpartijdig om kunnen gaan met  

de heftige emoties in een gesprek;

•  weten hoe ze het netwerk (familie, hulpverleners,  

advocaten) kunnen inzetten binnen het  

hulpverleningstraject. 

Kinderen kunnen de speelbal van hun ouders worden als ze betrokken  
worden in een vechtscheiding. Hoe kan ik snel ingrijpen? Wanneer grijp  
ik in? Hoe krijg ik de ouders weer met elkaar in gesprek? Hoe waarborg  
ik de veiligheid van het kind? 

DOEL VAN DE TRAINING INFORMATIE
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Workshop gericht op vakkennis3

‘Hoe handel ik als 
er sprake is van 
psychopathologie bij 
ouders/verzorgers?’



Doelgroep: Professionals die in hun werk te maken hebben 

met gezinnen waar sprake is van psychopathologie bij ouders 

en die hun kennis over deze onderwerpen willen vergroten of 

opfrissen.

Duur: 2 uur.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 12.

Accreditatie: 1 SKJ-punt.

Kosten: € 295,- per deelnemer, met een minimale groeps-

grootte van 6 personen. De gehanteerde prijs is inclusief  

opleidingsmateriaal.

Uiteraard kunt u deze workshop ook in-company laten verzor-

gen. We maken graag een op maat gemaakte offerte voor u.

Locatie: De workshop wordt op onze locatie in Amsterdam 

verzorgd. Op uw verzoek kunnen we de workshop ook 

in-company verzorgen.  

Deze workshop leert deelnemers psychopathologie te 

herkennen en de gevolgen hiervan voor kinderen te onder-

scheiden. De workshop wordt verzorgd door een gedrags-

deskundige.

Deelnemers die de workshop gevolgd hebben:

• hebben kennis van de meest voorkomende vormen  

 van psychopathologie bij ouders;

• kennen de vuistregels in de communicatie met  

 ouders met psychopathologie;

• kennen het effect van ernstig afwijkend gedrag van  

 de ouders op kinderen;

• weten wanneer het betrekken van andere deskundigheid  

 gewenst is en kunnen hierover in gesprek met ouders/ 

 opvoeders/derden.

 Overschiestraat 57
1062 HN Amsterdam
  Postbus 69168
1060 CG Amsterdam

T 020 487 82 22
F 020 487 82 11
www.jbra.nl
E jeugdbeschermingakademie@jbra.nl

De kinderen van ouders met psychopathologische problematiek lopen 
meer risico op onveilig opgroeien. Deze korte workshop geeft inzicht in 
deze risico’s en handvatten om hier effectief mee om te gaan.

DOEL VAN DE WORKSHOP INFORMATIE



Workshop gericht op vakkennis3



Doelgroep: Professionals die in hun werk te maken hebben  

met gezinnen waar sprake is van een mogelijke (L)VB bij 

ouders.

Duur: 2 uur.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 12.

Voorwaarden voor deelname: Voorafgaande aan de scho-

ling wordt van de deelnemers verwacht zich in te hebben ge-

lezen op de verschillende onderwerpen. Literatuur hiervoor 

reiken we aan.

Accreditatie: 1 SKJ-punt.

Kosten: € 295,- per deelnemer, met een minimale groeps-

grootte van 6 personen. De gehanteerde prijs is inclusief  

opleidingsmateriaal.

Uiteraard kunt u deze workshop ook in-company laten verzor-

gen. We maken graag een op maat gemaakte offerte voor u.

Locatie: De workshop wordt op onze locatie in Amsterdam 

verzorgd. Op uw verzoek kunnen we de workshop ook 

in-company verzorgen.  

In deze workshop wordt een aanzet gegeven op de gevol-

gen van (L)VB voor de veiligheid van kinderen. Wat zijn sig-

nalen van een (L)VB, hoe herkent u die en hoe kunt u hier-

mee omgaan? Wat kunt u doen om effectief met deze ouders 

te werken? Hoe komt u tot resultaten die de veiligheid van 

kinderen waarborgen? Deze workshop wordt verzorgd door 

een ervaren gedragsdeskundige. 

Het doel van de workshop is om een (L)VB bij ouders tijdig te 

signaleren, daarop te handelen om zo samen met de ouders 

een veilige omgeving voor kinderen te garanderen. 

Deelnemers die de workshop gevolgd hebben:

• hebben basiskennis van een (L)VB bij ouders;

•  kunnen een inschatting maken van de mate waarin  

de (L)VB effect heeft op de veilige ontwikkeling  

van kinderen;

•  weten hoe het gesprek te voeren en samen te werken  

met ouders met een (L)VB.
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De kinderen van ouders die verstandelijk beperkt zijn, lopen grotere  
risico’s  op een onveilige opvoedomgeving. In twee uur krijg je inzicht in 
deze risico’s én handvatten om effectief met (licht) verstandelijk beperkte 
((L)VB)-ouders om te gaan. 

DOEL VAN DE WORKSHOP INFORMATIE



Een psychiatrische 
diagnose bij 
jeugdigen? 
De start van de juiste 
hulp of een stigma 
voor het leven?

Workshop gericht op vakkennis3



Doelgroep: Professionals die in hun werk te maken hebben 

met kinderen en/of gezinnen waar sprake is van een dreigen- 

de psychiatrische ontwikkeling van een kind en die hun  

kennis over dit onderwerp willen vergroten.

Duur: 2 uur.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 12.

Accreditatie: 1 SKJ-punt.

Kosten: € 295,- per deelnemer, met een minimale groeps-

grootte van 6 personen. De gehanteerde prijs is inclusief  

opleidingsmateriaal.

Uiteraard kunt u deze workshop ook in-company laten verzor-

gen. We maken graag een op maat gemaakte offerte voor u. 

Locatie: De workshop wordt op onze locatie in Amsterdam 

verzorgd. Op uw verzoek kunnen we de workshop ook 

in-company verzorgen.  

Deze korte workshop geeft handvatten voor een tijdige en 

juiste diagnose. Een psychiatrische diagnose is een voorwaar-

de om de juiste hulp in te zetten. Wat betekent een diagno-

se voor het kind? En was bij eerdere onderkenning erger te 

voorkomen geweest? En vanaf welke leeftijd kun je kinderen 

diagnosticeren? De workshop wordt verzorgd door een ge-

dragsdeskundige. 

Deelnemers die de workshop gevolgd hebben:

• kennen de betekenis van de DSM-classificatie;
• weten signalen van mogelijke aanwezigheid van een  
 psychiatrische ontwikkeling te herkennen en weten die  
 te plaatsen in de ontwikkelings- en opvoedingscontext  
 van het kind;
• weten wanneer het betrekken van andere deskundigheid  
 gewenst is en kunnen hierover in gesprek met ouders en  
 betrokkenen.
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Een psychiatrische aandoening bij een kind heeft per definitie invloed op 
de ontwikkeling van kinderen. Het stellen van de juiste diagnose en het 
tijdig inroepen van hulp is daarom cruciaal voor het kind en de ouders. 

DOEL VAN DE WORKSHOP INFORMATIE




