
Leergang  
ambassadeur
jeugd: 
samen  
staan voor 
je vak!

Word jij ambassadeur  
in het jeugddomein?

“De leergang heeft mij moed gegeven om te laten zien  

wie ik als professional ben en waarvoor ik sta”

Jennifer Cirpici, POH Jeugd

http://www.bpsw.nl
http://www.psynip.nl
http://www.nvo.nl


Werk jij in het jeugddomein? 

Ben je enthousiast over je vak en laat je dat ook graag zien en horen? Dan is de  
leergang Ambassadeur Jeugd, van de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO, 
echt iets voor jou. Tijdens de leergang ontwikkel je je tot een ambassadeur die 
kansen ziet en benut om het jeugddomein op de kaart te zetten.

Een leergang voor gedreven  
professionals in het jeugddomein
De leergang is bedoeld voor professionals 
binnen de jeugdhulp of jeugdbescherming 
die trots zijn op hun vak. Denk aan: jeugd-  
en gezinsprofessionals, psychologen, 
(ortho) pedagogen, ambulant begeleiders, 
jeugdbeschermers, jongerenwerkers en  
andere professionals op vergelijkbare functies.
Wil jij samen staan en gaan voor goede hulp 
voor de jeugd? Lees dan verder.

Wat de leergang je biedt
Tijdens de leergang vergroot je je kennis 
over het jeugddomein. Je kent de actuele 
discussies die er spelen en weet hoe je je 
ertoe verhoudt. Je ontmoet collega’s met 
verschillende achtergronden en wisselt 
kennis uit. Daarnaast:
•  ontwikkel je je profilerings- en  

leiderschapskwaliteiten;
•  professionaliseer je je presentatie-

vaardigheden;
•  vergroot je je netwerk van mensen die  

lokaal, regionaal en landelijk invloed  
hebben in het jeugddomein;

•  wordt de meerwaarde van samenwerking 
met collega’s met een andere expertise 
concreet;

•  leer je effectief omgaan met (social) media.

Tijdens de hele leergang kijkt en denkt er 
een coach/expert uit het jeugddomein met 
je mee. 

“Ik ben door de leergang meer om me heen gaan 
kijken, heb ontdekt wat mijn missie is binnen het 
jeugddomein en hoe ik me daarvoor in kan zetten. 
Je hebt meer invloed dan je denkt”
Pauli Bertrums, Raadsonderzoeker



Wat je na de leergang gaat doen
Heb je de leergang afgesloten dan ben je 
officieel ambassadeur Jeugd. Je gaat voor 
je organisatie en je beroepsvereniging de be-
langen van je vak behartigen. Twee jaar lang 
vertel je over de waarde van het werk in het 
jeugd domein, de knelpunten die je tegen-
komt en het plezier dat het werk biedt.
Zo ga je:
•   je visie op de jeugdprofessional  

en werken in het jeugddomein  
verwoorden;

•  voor je collega’s belangen  
behartigen, lobbyen en onderhandelen; 

•  een stem geven aan de diversiteit van 
beroepsgroepen die samenwerken in  
het jeugddomein.

Check hier of de leergang wat voor jou is
q  Je hebt de ambitie om binnen je  

organisatie, samenwerkingsverband  
of beroepsvereniging de stem van jou en 
je collega’s te laten horen.

q Je wilt je inzetten voor je vak.
q Je wilt collega’s inspireren. 
q Je hebt lef en bent creatief.
q Je wilt je blijven ontwikkelen.
q  Je hebt minimaal twee jaar werk ervaring 

als jeugdprofessional.
q  Je werkt op hbo- of wo-niveau in het 

jeugddomein.
q  Je kunt 8 scholingsdagen (1 per maand) 

aanwezig zijn en hebt tijd (8 uur per 
maand) voor voorbereiding, opdrachten 
en coaching.

Word jij ambassadeur?
Stuur je motivatiebrief, en een aanbevelings-
brief van iemand uit je organisatie of  
netwerk die vindt dat jij ambassadeur moet 
worden, vóór vrijdag 18 juni 2021 naar  
jsteenmeijer@bpsw.nl.  
Wil je meer informatie? Stuur dan een mail 
aan Jurja Steenmeijer via  
jsteenmeijer@bpsw.nl.

Kosten en accreditatie
Je eigen bijdrage aan de leergang bestaat 
uit € 1.000,-- en reiskosten. Daarnaast 
wordt de leergang bekostigd uit sponsor- 
en subsidiegelden. 
Aan het einde van het programma ontvang 
je bij voldoende deelname een certificaat. 
Jeugd- en gezinsprofessionals, psycholo-
gen en pedagogen kunnen dit certificaat 
gebruiken bij hun herregistratie. 

“Door de leergang weet ik nu waar ik voor 
sta en mij voor in wil zetten. En ken ik de 
weg naar het realiseren van concrete  
acties die verschil maken.”
Sander Mook, Ambulant gezinshulpverlener

 Inspiratie opdoen? Klik 
       hier
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