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Inhoud

Profi -leren SAW is een complete serie leermiddelen voor de competentiegerichte 

kwalifi catiestructuur Sociaal-Agogisch Werk. 

Profi -leren SAW bestaat uit boeken, opdrachten- en beoordelingsmagazijnen én gratis extra 

digitale content-thema’s, een zoekmachine en diagnostische kennistoetsen.

Boeken

‘Jeugdzorg; SAW 4’  is één van de boeken voor de nieuwe opleiding SAW. De inhoud van deze 

boeken is gebaseerd op de werkprocessen uit het competentiegerichte kwalifi catiedossier SAW. 

Deze SAW-boeken zijn:

Inleiding

Inleiding

  
Sociaal- 

Maatschappelijke 
Dienstverlening

  
Sociaal- 

Cultureel Werker

 
Pedagogisch medewerker 
Kinderopvang niveau 3

 
Medewerker Maatschappelijke Zorg 

niveau 3

  Helpende Zorg en Welzijn

  Aan de slag als Zorghulp

Pedagogisch medewerker Medewerker Maatschappelijke zorg

1/2

3

4
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niveau 4

 
Jeugdzorg

niveau 4

 
Specifieke 

doelgroepen 
(Volwassenenwerk) 

niveau 4

  
Gehandicapten-

zorg niveau 4

 Cliënt en Omgeving; SAW 3 en 4
 Methodisch Begeleiden; SAW 3 en 4
 Communicatie en Organisatie; SAW 3 en 4
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Ieder boek bevat die thema’s die de SAW’er-in-opleiding gedurende zijn/haar opleiding veelvuldig 

moet raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld:

•   opdrachten;

•   taken;

•   beroepsproducten;

•   prestaties.

De thema’s van ‘Jeugdzorg; SAW 4’

 ‘Jeugdzorg; SAW 4’ bevat de volgende 16 thema’s:

1  De jeugdzorg

2  De praktijk van de jeugdhulpverlening

3  Opvoeding in de jeugdzorg; specifi ek opvoeden

4  Ondersteunen van ouders

5  Verstandelijke beperkingen

6  Lichamelijke beperkingen en pervasieve ontwikkelingsstoornissen

7  Kindermishandeling

8  Gedragsproblemen

9  Maatschappelijke opvang voor jongeren

10  Methodisch begeleiden

11  Begeleidingsmethodieken jeugdzorg

12  Woonbegeleiding

13  Systeemtheorieën en netwerken

14  Professioneel handelen

15  Omgaan met verschillen en problemen

16  Samenwerken en begeleiden

Aanvullende thema’s staan als digitale content – thema’s (dc-thema’s), op www.profi -leren.nl.
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Inhoud

De formule van de boeken

De boeken kennen de volgende formule:

 

Theorie met voorbeelden

De thema’s hebben betrekking op naslag die relevant is voor de sociaal-agogisch werker. De theo-

rie wordt verlevendigd met voorbeelden uit de werkvelden waar de SAW’er actief is. Aanvullende 

thema’s staan als digitale content – thema’s (dc-thema’s), op www.profi -leren.nl. 

Mini-samenvattingen

De theorie is opgehangen aan minisamenvattingen. Deze minisamenvattingen zijn voor de school 

als powerpoinpresentatie verkrijgbaar.

Tips voor de praktijk 

Vrijwel ieder thema wordt afgesloten met praktijktips: handvatten voor de SAW’er-in-opleiding 

voor BPV en/of werk.

Pro� -leren SAW 

Op www.profi -leren.nl vindt de SAW’er-in-opleiding, gratis:

• extra digitale content (dc-thema’s), met onderwerpen die minder frequent geraadpleegd hoe-

ven te worden, of thema’s waarvan de inhoud te snel verandert;

• verwerkingsopdrachten bij de thema’s;

• diagnostische kennistoetsen bij ieder thema uit de boeken, waardoor er voor de school een 

databank met meerkeuzevragen beschikbaar is;

• een zoekmachine die verwijst naar thema’s uit de boeken en/of direct toegang geeft tot 

 dc-thema’s die direct gedownload kunnen worden.

Verwijzingen

In de boeken wordt verwezen naar andere thema’s binnen de boeken. Niet naar dc-thema’s op 

www.profi -leren.nl  omdat de thema’s daar wisselend zijn. In alle gevallen kan de lezer via de 

zoekmachine op www.profi -leren.nl of via de trefwoordenlijsten achterin de boeken vinden wat, 

waar staat.

Inleiding
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Opdrachten- en beoordelingsmagazijnen Jeugdzorg; SAW 4

Naast de boeken is er voor de SAW’er-in-opleiding een opdrachten- en beoordelingsmagazijn 

beschikbaar. Dit magazijn bevat opdrachten met (competentiegerichte) beoordelingsprotocol-

len voor het portfolio en een proeve van bekwaamheid. Bij iedere opdracht ziet de leerling welke 

thema’s als naslag dienen bij die opdracht. Dit magazijn is digitaal verkrijgbaar, met een licentie.

Veel plezier en succes bij het werken met dit boek!!
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Inhoud

1.1 Inleiding
Jeugdzorg is samen te vatten als de manier waarop de zorg voor jeugd in ons land georga-
niseerd is. Als je in de jeugdzorg gaat werken is het belangrijk dat je een idee hebt over wat 
jeugdzorg is en hoe deze zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft. Deze ontwikkeling 
hing nauw samen met de manier waarop volwassenen naar kinderen keken. In de loop van 
de eeuwen is die manier van kijken naar kinderen sterk gewijzigd. In de Middeleeuwen 
werd naar kinderen gekeken als waren zij kleine volwassenen. Nu nemen zij een geheel 
eigen plaats in de samenleving in en zijn er allerlei voorzieningen.

We behandelen in dit thema de geschiedenis van de jeugdzorg. Daarna gaan we in op de 
taken van Bureau Jeugdzorg. Zij leidt kinderen en jongeren die dat nodig hebben toe naar 
de zorginstellingen. Vervolgens laten we zien hoe kinderen en jongeren geplaatst worden 
en hoe de introductie in een zorginstelling verloopt. Als laatste behandelen we een aantal 
wetten waar je in de jeugdzorg mee te maken hebt.

De inhoud van dit thema:

1-1

1.2 Wat is zorg?

1.3 Geschiedenis van de jeugdzorg

1.4 De moderne jeugdzorg

1.5 Bureau Jeugdzorg

1.6 Introductie en plaatsing

1.7 Wetten

Dit thema sluit aan bij thema 2 ‘De praktijk van de jeugdhulpverlening’ en thema 14 
‘Professioneel handelen’.

TH
EM

A1De jeugdzorg 
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1.2 Wat is  zorg?
‘Zorg’ staat voor alle manieren waarop zorg voor gezondheid en welzijn verleend wordt 
in een samenleving. Zorg voor gezondheid richt zich in eerste instantie op lichamelijke 
problemen, zorg voor welzijn richt zich in eerste instantie op mentale en sociale proble-
men. Het verschil tussen lichamelijke en mentale of sociale problemen is niet altijd goed te 
maken omdat het één vaak met het ander te maken heeft. 

Zorg voor gezondheid en welzijn is in grote lijnen als volgt onder te verdelen.

Zorg voor gezondheid en welzijn:

1-2

• reguliere gezondheidszorg

• gespecialiseerde gezondheidszorg

• welzijn

Tot de reguliere, ‘gewone’, gezondheidszorg horen bijvoorbeeld de huisartsen, consultatie-
bureaus, ziekenhuizen. Bij gespecialiseerde gezondheidszorg kun je denken aan geestelijke 
gezondheidszorg, psychiatrisch ziekenhuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicap-
ten, verzorgings- en verpleeghuizen of revalidatiecentra. Onder welzijn vallen onder andere 
het maatschappelijk werk, opbouwwerk en jongerenwerk.

Dit is een erg eenvoudige weergave van hoe zorg en welzijn er nu uitzien in Nederland. In 
werkelijkheid is het hele systeem van zorg en welzijn, de � nanciering, organisatie en uitvoe-
ring erg ingewikkeld. Om te zien hoe dat zo gekomen is gaan we een paar eeuwen terug. 
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1.3 De  geschiedenis van de  jeugdzorg
Dingen veranderen als de denkbeelden van mensen veranderen. De geschiedenis van de 
jeugdzorg laat dit zien.

‘Een andere kijk op de wereld, een andere kijk op zorg, een andere kijk op kinderen.’

1.3.1 Een andere kijk op de wereld

Twee perioden in de geschiedenis zijn belangrijk geweest bij het veranderen van denkbeel-
den.

Twee belangrijke perioden in de 
geschiedenis:

1-3

• de Verlichting:

rationeel denken nam de plaats in van het religieuze 

denken 

• de industrialisatie:

overheidsbemoeienis werd groter

De andere kijk op de wereld kwam vooral door de Verlichting. Dit is een periode in de 
geschiedenis die alles bij elkaar duurde van het midden van de 17e eeuw tot het eind van 
de 18e eeuw. Deze periode werd de Verlichting genoemd omdat een wetenschappelijke 
kijk op de wereld en op de dingen die gebeuren steeds meer in de plaats kwam van geloof 
én bijgeloof. Je kunt zeggen dat vanaf de Verlichting de moderne, beschaafde wereld zich 
ontwikkelde.

De kijk op de wereld werd steeds meer bepaald door denken en redeneren dan door zonder 
meer te geloven, aan te nemen dat de dingen zijn zoals ze zijn. Wetenschap kwam in de 
plaats van religie. Wetenschappers zochten de waarheid achter de dingen die gebeurden. 
Door de Verlichting groeide de overtuiging dat de wereld verklaarbaar is, dat alles wat 
bestaat en gebeurt een reden heeft: ‘als we alles weten, als alles verklaard is, kennen we de 
wereld.’ Het kennen van de wereld maakt haar ‘maakbaar’, beheersbaar en bestuurbaar 
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door de mens. Het was in deze opvatting niet langer de natuur die over de mens regeerde, 
maar de mens die meer en meer over de natuur ging regeren. 

Het is de taak van de wetenschap om de redenen, verklaringen voor de dingen die gebeu-
ren op te sporen. Daarmee wordt de werkelijkheid steeds meer en beter beschreven, in 
beeld gebracht. Die verklaringen werden vastgelegd in wetten en formules. Natuurweten-
schappers bijvoorbeeld ontdekten allerlei natuurkundige wetten die een logische verklaring 
gaven voor hoe dingen werkten in de natuur, bijvoorbeeld de zwaartekrachtwetten van 
Newton, de gaswetten van Boyle GayLussac en E = MC2 van Albert Einstein.

Naast de Verlichting is de industrialisatie een belangrijke periode geweest. Politici die het 
in de 19e eeuw voor het zeggen hadden in Nederland, hadden heel andere ideeën over de 
rol van de overheid dan nu. Zij vonden toen dat de overheid zich met zo weinig moge-
lijk zaken moest bemoeien. Het besef dat meer bemoeienis van de overheid noodzakelijk 
was, drong echter steeds meer door. Dat kwam vooral omdat de industrialisatie leidde tot 
andere sociale verhoudingen in de samenleving. Naast de bovenklasse, mensen die altijd 
al veel geld hadden, ontstond door de industrialisatie een middenklasse van rijken, de 
fabriekseigenaren.
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Toen steeds meer mensen rijk werden, wilden ook de armen meer welvaart en betere 
levensomstandigheden. De overheid in Nederland wilde niet dat er een samenleving ont-
stond waarin het verschil tussen rijk en arm erg groot was. De achterliggende gedachte was 
dat een samenleving waarin het verschil tussen arm en rijk erg groot is, moeilijk bestuur-
baar is. Als het verschil tussen arm en rijk te groot is, ontstaat onrust en ontevredenheid 
bij het grootste deel van de bevolking, de armen. Die willen delen in de welvaart en voelen 
zich achtergesteld en onderdrukt als dat niet gebeurt. Dit kan leiden tot stakingen en 
opstanden of, in het ergste geval, tot een burgeroorlog. Kijk maar naar veel derdewereld-
landen waarin dit in de 20e en 21e eeuw nog steeds aan de hand is. 

De overheid hield onder andere door de uitbreiding van het kiesrecht en andere sociale 
wetgeving de sociale verhoudingen in balans. 

Vanaf 1850 kwam er kiesrecht in Nederland, maar alleen voor mensen met een bepaald inko-

men. In de jaren daarna werd dit kiesrecht steeds uitgebreid, in 1917 mochten alle mannen 

stemmen en in 1919 ook alle vrouwen. Vanaf toen was er sprake van algemeen kiesrecht.

De sociale wetgeving bestond, naast het kiesrecht, onder andere uit verzekeringswetten 
zoals de ziektewet. Een eerste vorm van deze wet werd in 1910 ingediend. Hij werd in 
1913 aangenomen door de regering maar pas in 1930 uitgevoerd. De oorzaak hiervoor 
lag in politieke meningsverschillen en een slechter draaiende economie. Werkgevers zagen 
het niet zitten dat zij moesten meebetalen in deze verzekeringsuitkering omdat dan hun 
concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland zou verslechteren. 

1.3.2 Een  andere kijk op zorg

Vóór de Verlichting was er geen sprake van door de overheid georganiseerde zorg in 
Nederland, laat staan jeugdzorg. De overheid zag het nog niet als haar taak om ervoor te 
zorgen dat er ziekenhuizen waren en dat er opvang was voor armen en gehandicapten. 
Dit werd gedaan door de kerk en particuliere liefdadigheidsinstellingen. Zij zorgden op 
beperkte schaal voor de armen en misdeelden en stichtten weeshuizen. Voor een belang-
rijk deel voelden de rijkeren zich moreel verplicht iets te doen voor de armen. De kerk, 
de Bijbel, schreef voor dat een goede christen anderen liet delen in zijn rijkdom. In 1491 
werd in Utrecht het eerste weeshuis in Nederland opgericht. Na 1550 volgden er meer in 
heel Nederland. Voor veel weeskinderen werden pleeggezinnen gezocht. Dit betekende dat 
deze kinderen al op vroege leeftijd bij een boer of bij mensen met een ander bedrijf aan het 
werk gezet werden. Tot 1870 konden mensen bij de kerk kinderen kopen die dan ingezet 
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