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Doelgroep: Professionals uit de jeugdhulpverlening (HBO werk/ denkniveau) zoals 
gezinshulpverleners, Jeugdzorgwerkers A en B, CJG medewerkers, Jeugdprofessionals, 
teamleiders, leidinggevende, werkbegeleiders, jongere hulpverleners, team coaches, 
gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, vak therapeuten en andere hulpverleners 
werkzaam in de jeugd-GGZ of jeugdhulpverlening. 

Tijdens deze training gaat de deelnemer aan de slag met de beroepscode, beroepsethiek en het 
tuchtrecht van de jeugdzorgwerker.  

Huiswerk als voorwerk voor de training 

(5,5 uur) Doel: Kennis van de beroepscode en tuchtrecht. Inzicht verkrijgen in werken volgens 
de professionele standaard. In dit onderdeel maakt de cursist kennis met de beroepscode en 
tuchtrecht. Vooraf moeten artikelen gelezen worden. In de module komt de theorie terug en 
wordt deze getoetst middels een reflectietoets. Daarnaast is er een oefening in het toepassen 
van de beroepscode.  

Inhoud: 

 (4 uur) Doel: Kennismaking met Morele dilemma ́s en hoe kennis van de beroepscode en het 
tuchtrecht hierin de medewerker kan ondersteunen. In de training komen de volgende 
onderdelen aan bod: 

 - Presentatie Van passie tot beroep; Introductie beroepscode en tuchtrecht, wat is de relatie 
tussen beiden  

- Uitleg en discussie in groepen: Verschil tussen klacht- en tuchtrecht.  

- Wat betekent klacht- en tuchtrecht voor jou?  

- Opdracht in groepen a.d.h.v. een casus: Kennismaking morele dilemma ́s door middel van 
casus ethische dilemma ́s als handvat.  

- Wat zijn normen en waarden en hoe komen deze terug in een ethisch dilemma?  

- In groepen: Een voorbeeld praktijksituatie en/of een ethisch dilemma wat heeft plaatsgevonden 
op het werk met elkaar uitwerken. Welke waarden en normen spelen hierin een rol en wat was 
het dilemma?  

Naar aanleiding van de ervaringen in de training maakt de cursist een verslag wat de training 
heeft opgeleverd en aan welke doelen er de komende periode gewerkt gaat worden.  
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Wat levert deze training op?  

- Kennis van beroepsethiek	

- Toepassen van deze kennis op lastige dilemma’s 	

- Keuzes kunnen verantwoorden  

 
SKJ-opleidingsruimte: 8 punten. 
 


