Jeugdzorg.
Iets voor jou?

Ben jij

Kun jij

iemand met passie voor jongeren
en kinderen?

makkelijk besluiten nemen?

goed in dingen bespreekbaar
maken?
stressbestendig?
goed in contact leggen met
kinderen, jongeren en hun ouders?

goed bemiddelen, signaleren en
analyseren?
jongeren stimuleren zelf regie te
nemen of houden?
je eigen grenzen bewaken?

Wil jij
eraan bijdragen dat kinderen en jongeren gezond
en veilig opgroeien en ontwikkelen?
Dan kan jij het verschil maken voor kinderen, jongeren en hun ouders in jeugdhulp.
Een branche volop in ontwikkeling en van groot maatschappelijk belang. Zeg ja tegen
jeugdzorg als jij kinderen en jongeren wil laten ontwikkelen tot stabiele volwassenen
die regie hebben op hun eigen leven.

Werken in jeugdzorg?
Met wie werk je?
Kinderen, jongeren en hun
gezin/netwerk, pleeggezinnen.
Soms werk je samen met
sociaal werk, politie, justitie en
scholen.

Beroep: jeugdzorgwerker
De jeugdzorgwerker helpt kinderen en gezinnen
met problemen en biedt hen veiligheid en begeleiding
en een perspectief op een prettig bestaan.
Jeugdzorgwerker is een verzamelnaam voor allerlei
functies in jeugdzorg, zoals
gezinsvoogd/jeugdbeschermer, begeleider pleegzorg
Waar werk je?
of jeugdreclasseerder. De functie is er op vier
Binnen de jeugdzorg. Bij gezinnen
niveaus: A, B, C en D. Elk niveau kent zijn
thuis, in behandelgroepen,
eigen taken en bevoegdheden.
crisisopvang, op scholen, justitiële
Jeugdzorgwerker D is mbo-niveau,
jeugdinrichtingen of telefonische
A, B en C is hbo-niveau.
hulpdiensten (o.a. Kindertelefoon). Maar ook
in andere sectoren zijn organisaties die
jeugdhulp bieden: ggz- en verslavingszorg,
sociaal werk, jeugdgezondheidszorg.
• Mbo 3 begeleider specifieke doelgroepen
(Maatschappelijke Zorg)
Opleiding
• Mbo 4 gespecialiseerd pedagogisch
Passende opleidingen voor jeugdzorgwerker
medewerker
A, B en C zijn:
• Mbo 4 sociaal-maatschappelijk
• Hbo Pedagogiek (profiel Jeugd)
dienstverlener
• Hbo Social Work (profiel Jeugd)
• Mbo 4 sociaal-cultureel werker
Er is niet één specifieke opleiding voor
• Mbo 4 persoonlijk begeleider specifieke
jeugdzorgwerker D. Je kunt kiezen voor:
doelgroepen

Beroep:
gedragswetenschapper
Als gedragswetenschapper ben je
geïnteresseerd in het verband tussen
gedachten, gevoelens en gedrag. Bij mensen
met gedragsproblemen voer je diagnostisch
onderzoek uit. Je stelt vervolgens een
behandelplan op en coördineert de
behandeling.

Met wie werk je?
Kinderen, jongeren en hun gezin/netwerk.
Waar werk je?
Binnen de jeugdzorg. Maar ook in andere
sectoren geestelijke gezondheidszorg,
gehandicaptenzorg en ziekenhuizen.
Opleiding
• Wo Psychologie
• Wo Pedagogische wetenschappen

www.jeugdzorg-werkt.nl

