Bij Youkademy vind je:
• Trainingen

• Supervisie
• Begeleide intervisie
• Coaching on the job

Youkademy
Trainingen voor professionals in de
jeugd- en opvoedhulp
Youkademy ondersteunt individuele professionals, instellingen, scholen
en gemeenten bij het op maat samenstellen van deskundigheidsbevordering. Door kennis en reflectie ontwikkel je door tot een
zelfstandige en vakbekwame professional in de jeugd- en opvoedhulp.

Trainingen
Youkademy biedt een compleet trainingsaanbod rond opgroeien en opvoeden.
Ook trainingen op maat zijn mogelijk. De trainingen van Youkademy, zijn
geaccrediteerd bij het SKJ. In elke training kan de
professional zich in een groep vaardigheden eigen maken en
hiermee oefenen. De trainers hebben zelf ervaring binnen
de jeugdzorg met ieder een eigen expertise.

Supervisie en begeleide intervisie
Door reflectie krijgt de professional zicht op de eigen rol, het eigen gedrag, de
eigen stijl van werken en het effect daarvan. Intervisie is een groepsgewijze
reflectievorm voor professionals om te leren van elkaar. De intervisie kan worden
begeleid om een effectief leerproces te creëren. Supervisie is een individuele
reflectievorm of in een heel kleine groep en wordt begeleid door een erkende
supervisor (LVSC).

Coaching on the job
Professionals met een ondersteuningsvraag kunnen zich laten coachen.
Deelnemers ontwikkelen vanuit een positieve grondhouding
vaardigheden om problemen in een vroeg stadium te
herkennen en om adequaat op probleemgedrag te
reageren, waardoor ze minder handelingsverlegen zijn.
Dit leidt tot een gezonder klimaat in de klas of groep.

“Goede training waarin je leert
de beroepscode meer in de
praktijk te gebruiken.”
Rik volgde de training
Beroepscode en Tuchtrecht

“Trainers hebben veel
praktijkkennis en dus is er een
goede verbinding naar de
dagelijkse werksituatie.”
Marieke volgde de training
Bemiddelingsvaardigheden

------------------------------------------------------------------------Youkademy
088 170 5000
youkademy@youke.nl

Bereikbaar op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur.

Veelgevraagde trainingen
Beroepscode en Tuchtrecht

Bemiddelingsvaardigheden

De Beroepscode voor de Jeugd &
Gezinsprofessionals maakt Jeugd &
Gezinsprofessionals aanspreekbaar
op de wijze waarop zij keuzes
maken en het werk uitvoeren. Maar
wat houdt die beroepscode in? En
wat houdt het tuchtrecht in?

Bij complexe echtscheidingssituaties is het belangrijk om als
hulpverlener uit het conflict van
strijdende ouders te blijven. Je leert
om je bemiddelaarshouding vast te
houden en ouders in beweging te
krijgen in het belang van het kind.

Samenwerken aan Veiligheid

Signaleren en herkennen van
kindermishandeling

Hoe kom je met gezinnen in
gesprek over onderwerpen die
moeilijk zijn en gevoelig liggen?
Vanuit eerlijkheid, openheid en een
focus op krachten die veiligheid
kunnen bieden kan je werken
vanuit een oplossingsgerichte
benadering.

“Alles wat ik heb geleerd is 1 op
1 toepasbaar in de praktijk”.
Wim volgde training Beroepscode
en tuchtrecht

“Weer een prima training, leuk,
nuttig en inspirerend; nu de focus
er op blijven houden.”
Marjan volgde training Signaleren
en herkennen van
kindermishandeling

Wat wordt onder
kindermishandeling verstaan? Wat
zijn de signalen? Welke dilemma’s
spelen hierbij een rol en welke
stappen moet je nemen om
verantwoord te handelen in deze
situaties?

-----------------------------------------------

Over Youkademy
Youkademy is het opleidingscentrum van Youké. Youkademy ondersteunt
individuele professionals, instellingen, scholen en gemeenten bij
deskundigheidsbevordering. We bieden een compleet trainingsaanbod rond
opgroeien en opvoeden en zetten in op talent van professionals. Trainingen vinden
naar keuze plaats op de eigen locatie of bij Youké. Met deskundige en enthousiaste
trainers, die weten wat het is om als professional te werken, leveren we zo een
bijdrage aan een sterke jeugd.

Erkend
Youkademy beschikt over een
CEDEO-erkenning. Youkademy
staat formeel als
opleidingsinstituut geregistreerd
bij Centraal Register Kort
Beroepsonderwijs. Hierdoor is
het voor Youkademy mogelijk
BTW-vrij te factureren aan
derden.
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