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BETAA LBAAR

 

Bij King nascholing organiseren we door het hele land
betaalbare hoogwaardige en volledig geaccrediteerde

cursussen voor psychologen, orthopedagogen, 
POH GGZ-ers en jeugdzorgwerkers. 

 
Dankzij onze persoonlijk ervaring, expertise en

achtergrond kennen wij de behoeften over nascholing in
de sociale sector en het belang van de koppeling naar de
praktijk. We vinden het van belang dat medewerkers in
deze sector zich bewust zijn van de beroepscode en de
achterliggende principes. Op deze manier kunnen ze

beroeps ethische kwesties herkennen en in de praktijk
toepassen.

 
De cursus Beroepsethiek is speciaal afgestemd op sociaal
werkers, en biedt de cursisten de mogelijkheid om up-to-
date te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen hun

vakgebied. De cursus organiseren we op maat. Hierbij
spelen we op flexibele wijze in op de wensen van de
organisatie. Daarbij blijven we vasthouden aan onze

missie; hoogwaardige, praktijkgerichte en betaalbare
cursussen.
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I NHOUD

 

In de cursus Beroepsethiek die bestaat uit twee dagdelen
komt aan de orde wat beroepsethiek voor sociaal werkers
inhoudt. Er wordt stil gestaan bij drie typen van
professioneel handelen (als medewerker van een
organisatie, als beroepsbeoefenaar en als persoon).
Daarna wordt verkend wat de specifieke ethische
dimensies, vragen en waarden zijn die in het sociaal werk
een rol spelen. Verschillende aspecten van de
beroepsethiek komen aan de orde, waarbij de
beroepscode wordt besproken en gekeken wordt welke
verplichtingen, verwachtingen en (on)mogelijkheden
daarin aan sociaal werkers worden gesteld. Daarnaast ligt
een groot accent op het leren reflecteren op ervaren
dilemma’s en zullen methoden aangereikt worden om
daar op zinvolle wijze met elkaar over te kunnen
reflecteren. Cursisten brengen eigen casussen en
hulpvragen in. Er is een draaiboek die als kapstok
fungeert, maar dit kan volledig op maat worden ingevuld.



D O E L S T E L L I N G
Na het volgen van de cursus:

- Kennen de beroepscode en kunnen achterliggende
principes in de code benoemen en toepassen op eigen
praktijksituaties;
- Kunnen de verschillende kenmerken van een
beroepsethisch perspectief
benoemen;
- Kennen de drie ethische benaderingen van redeneren
(deugd, plicht en gevolg)
en zijn instaat dit te onderkennen in hun professionele
denken en handelen.
- Hebben ervaring opgedaan met het oefenen van moreel
beraad en toegepast op een casus;
- Hebben gereflecteerd op hun eigen persoonlijke
kwaliteiten en valkuilen in beroepsmatig handelen,
waarbij ethische dilemma’s aan de orde zijn.
 
 



O V E R  D E  C U R S U S
Wat is er mogelijk?

Bij 12 cursisten: €2106,- (10% korting)
Bij 18 cursisten: €2610,- (25% korting)

Bij 12 cursisten: €1080,- (10% korting)
Bij 18 cursisten: €1350,- (25% korting)

- De cursus kan worden aangepast naar verschillende
doelgroepen.
 
- Er wordt gewerkt vanuit eigen casuïstiek waardoor de
koppeling naar de praktijk direct wordt gemaakt.
 
- De cursus bestaat uit 2 dagdelen; een Basis- en
Verdiepingsdeel.
 
- Accreditatie voor de 2 dagdelen: SKJ Jeugd- en
Gezinsprofessionals, 16 punten.
 
- Kosten voor de volledige cursus: €195,- per cursist.
Maximaal aantal cursisten: 18. Bij inschrijving van 12 of
meer cursisten kan er een korting worden aangeboden. 

(Kosten zijn vrijgesteld van btw.) 

 
- De 2 modules zijn ook los te volgen; het Basis- of
Verdiepingsdeel. Kosten per module: €100,- per cursist.
Maximaal aantal cursisten: 18.

(Kosten zijn vrijgesteld van btw.)

 
Wij staan geregistreerd in het CRKBO

Bel  of  mail  ons  voor  meer  informatie .



King nascholing
biedt een breed scala
aan cursussen gericht
op sociaal werkers. Kijk

voor meer informatie op
onze website.  

Contact
Czaar Peterstraat 111
1018 PE Amsterdam

 
Kim van den Berg: 06 50742691
Ingrid Oostervink: 06 43438267

Algemeen: 020 2443165
info@kingnascholing.nl

 
Kamer van Koophandel:

71108297
CRKBO geregistreerd

Wil je meer te weten

 komen over onze

ideeën voor trainingen? 

Bekijk hier dan onze

brochure met ons volledige

cursusaanbod.

http://bit.ly/33DMpEb
https://www.facebook.com/kingnascholing/
https://www.linkedin.com/company/king-nascholing/
https://www.tijdschriftdepsycholoog.nl/wp-content/uploads/2019/07/King-cursusgids-2019_2020-digitaal-1.pdf
https://www.kingnascholing.nl/

