Informatie en criteria voor de praktijkplekken profiel 3 Jeugd, geldend voor
het studiejaar 2022 - 2023
Studenten die kiezen voor profiel Jeugd worden opgeleid tot Jeugd- en Gezinsprofessional. De
doelgroep waarmee zij ervaring gaan opdoen zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23
jaar en hun ouders/verzorgers. In het tweede studiejaar verhouden zij zich in hun
beroepshandelen tot de kernwaarden van de Beroepscode Jeugd- en gezinsprofessional en
maken zij een start met het vakinhoudelijk werken met de Richtlijnen Jeugdhulp.

In samenvatting zijn de criteria voor praktijkplaatsen binnen profiel 3
Jeugd:











Er zijn minimaal 3 praktijkplekken bij de organisatie beschikbaar. Zodoende krijgen
studenten de mogelijkheid om krachten te bundelen en te leren van elkaar
(professionele leergemeenschappen). Daarnaast biedt dit de praktijkorganisatie ruime
mogelijkheden voor het uitvoeren van bestaande hulpverlening én eventuele
aanvullende hulpverlening te ontwikkelen.
Er is sprake van bestaande hulpverlening aan de doelgroep. Of er is sprake van een
bestaand aanbod van activiteiten voor de doelgroep waar zorgen om zijn (denk aan
inloopactiviteiten bij risicojongeren).
Doelgroep is in de leeftijd van 0-23 jaar en indien onderdeel van het aanbod met
ouders en/of verzorgers. Iets oudere doelgroep tot en met 27 jaar is in overleg ook
mogelijk.
Praktijkbegeleiding vanuit de praktijk is georganiseerd en vindt plaats op regelmatige
basis. Begeleiding is gericht op verdieping van de ervaringen in de praktijk en gebeurt
door een hbo-afgestudeerde professional met Sociaal agogische en of pedagogische
achtergrond. De begeleider is werkzaam bij deze organisatie. In overleg met
praktijkbureau kan van bovenstaande worden afgeweken.
De activiteiten en het contact met de doelgroep start direct vanaf september bij
aanvang van het nieuwe studiejaar.
De student gaat door met het ontwikkelen van professionele vaardigheden, door in de
praktijk taken op te pakken die horen bij het beroep Jeugd- en gezinsprofessional.

De inrichting van het onderwijs bij profiel 3 Jeugd
Studenten volgen op de opleiding Studentcoaching en Profielonderwijs. In Studentcoaching
komen verschillende onderwerpen aan bod die de student ondersteunen bij de ontwikkeling
van de competenties.
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Verschillende onderwerpen die aan bod komen zijn: de methodische cyclus, diversiteit en
meervoudig kijken, ethisch handelen en de normatieve professional, de beroepscode van de
Jeugden gezinsprofessional en de Richtlijnen Jeugdhulp en verschillende reflectiemodellen.
Centraal staat dat de student leert om bij het verantwoorden van zijn handelen theorie,
praktijkkennis en ervaringskennis te integreren. In profielonderwijs worden de volgende
programma’s aangeboden: Orthopedagogiek, Oplossingsgericht werken, Systeemgericht
werken en Recht en Veiligheid. Daarnaast worden er verdiepingsmodules aangeboden, waarbij
de student de mogelijkheid krijgt om te kiezen voor een programma die op dat moment
aansluit bij zijn professionele ontwikkeling.
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