Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor professionals

Verdiepingstraining Beroepsethiek
Vervolg op de training Beroepsethiek Basis voor
de jeugdzorgwerker
Actuele data op www.rubicon-jeugdzorg.nl bij KEI trainingsbureau. Kosten: € 195,- per
persoon. Accreditatie: 7.5 punten.
Deze training is een logisch vervolg op de Basistraining Beroepsethiek voor de jeugdzorgwerker en
ook nodig voor de beroepsregistratie. De beide onderdelen samen, inclusief de voorbereidende
opdrachten, de verdiepingstraining zelf en de afsluitende toets, leiden tot het voldoen aan de
herregistratiecriteria voor jeugdzorgwerkers.
Voor wie?
De training is bedoeld voor jeugdzorgwerkers die de introductietraining hebben gevolgd. Registratie
is geen vereiste, maar de training richt zich met nadruk op jeugdzorgwerkers met een taakstelling,
zoals die in het kader verantwoorde werktoedeling is voorbehouden aan register-jeugdzorgwerkers
HBO. Deze training kan ook toegespitst worden naar academisch geschoolden die vanuit een
behandel- hulpverleningssituatie met de jeugdzorgwerker samenwerken.

Wat doen we?
In deze training gaan we in op het ‘professional zijn’. Dit vraagt een professionele houding en een
professionele houding betekent dat u zich steeds blijft ontwikkelen als professional. De uitdaging van
deze training is ook de uitdaging van de (lerende) professional: het belang zien om door middel van
zelfstudie en training de eigen professionaliteit verder te ontwikkelen. Een uitdaging voor - maar ook
een beroepstrots creërend voorrecht van - de professional.
Wat leert u?
• De Richtlijnen; de koppeling tussen beroepscode, de normatieve professional en het feitelijk
handelingsperspectief

• Een verdieping van het thema professionele waarden, ethische dillema’s en hieruit voortvloeiend
handelingsperspectief
• Kennis nemen en bewust worden van de verschillen tussen een moreel/ethisch dilemma, moreel
probleem en een moeilijke situatie (of lastig thema) en wat dit in de praktijk inhoudt
• In staat zijn om deze bedoelingen te herkennen, in eigen woorden weer te geven en te koppelen
aan voorbeelden uit de eigen praktijk
• Kennis, vaardigheden en ervaring opdoen over/met morele oordeelsvorming aan de hand van het
Stappenplan (inclusief weging artikelen uit de Beroepscode), mede aan de hand van zelf
ingebrachte casus uit de eigen werkpraktijk
• Het concreet oefenen van een moreel beraad; een vorm van ethische reflectie in een team of
samenwerkende professionals
Door wie?
De trainers zijn HBO+ geschoolde medewerkers van Rubicon met een brede werkervaring binnen de
jeugdzorg. De groepsgrootte is maximaal 16 personen met 1 trainer.
Waar, wanneer en hoe lang?
De training vindt plaats bij Rubicon jeugdzorg in Horn (Bergerweg 23). De actuele data vindt u op
onze website bij KEI-trainingsbureau. Deze training kost 5 uur zelfstudie.
De totale tijdsbesteding is 11 uur:
• Voorbereiding: 5 uur
• Trainingsbijeenkomst: 5 uur
• Afsluitende toets: 1 uur
KEI-trainingsbureau biedt een open aanbod aan, waarin in company trainingen mogelijk zijn.
Kosten?
€ 195,- per persoon.
In company training: prijs op aanvraag.
Accreditatie?
De training is geaccrediteerd voor de beroepsregistratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
U ontvangt 7.5 punten.
Meer weten en aanmelden?
KEItrainingsbureau@rubicon-jeugdzorg.nl of 0475-588400. Kijk voor meer informatie over KEItrainingsbureau en het volledige trainingsaanbod voor professionals op www.rubicon-jeugdzorg.nl
bij KEI-trainingsbureau.
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