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Enkele cijfers



Jeugd tot 23 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad 
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Kinderen/Jongeren in de jeugdzorg/hup

2000 1 op de 27

2009 1 op de 14

2015 1 op de 10

2016 1 op de 9

2017 1 op de 8

2018 1 op de 8



Voorlopige ondertoezichtstellingen  
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Aantal instromende leerlingen in het speciaal onderwĳs
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Moeten we niet “iets” doen om problemen te 
voorkomen?
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Is er een mastertraject dat zich hier op richt?
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Ja, zeker!
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Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding aan de 
UvA



Binnen deze master wordt aandacht besteed aan situaties waarin door 
opvoeders, instellingen of overheden acties ondernomen moeten worden om 
de ontwikkelingskansen van de jeugd te vergroten en om problemen bij 
kinderen en jongeren te voorkomen.  

De Nederlandstalige masteropleiding heeft een sterke preventieve 
invalshoek en verschilt daarin duidelijk van mastertrajecten 
Orthopedagogiek en Forensische Orthopedagogiek maar ook van de 
Engelstalige master Youth at Risk.   



In de master Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding word je voorbereid om 
als professional in het Nederlandse veld van de pedagogische praktijk en 
beleid preventief te kunnen werken.  

Deze unieke oriëntatie op het Nederlandse veld en preventief werken is  
bijvoorbeeld terug te zien in de vakken “Preventieve Jeugdinterventies” en 
“Ontwikkelen & implementeren van opvoedingsinterventies volgens de 
methode van Intervention Mapping”.



     Semester 1 

▪ preventieve jeugdinterventies 
▪ wat werkt voor wie en hoe in preventieve jeugdhulp voor gedrag, verslaving, en 

depressie/angst? 
▪ opvoeding en ontwikkeling 
▪ wat is de rol van ouders, peers, media en professionele opvoeders in 

ontwikkeling van jeugd? 
▪ intervention mapping 
▪ hoe ontwikkel je een theorie en empirisch gestuurd preventie-programma voor 

jeugdigen? 
▪ grondslagen van onderzoek 
▪ hoe doe je onderzoek naar ontwikkeling van jeugd  en hoe evalueer je 

interventie-effecten?

Curriculum overzicht (1)



     Semester 2 

▪ master thesis 
▪ eigen onderzoek naar thema binnen domein preventieve jeugdhulp 

▪ stage bij instelling 
▪ er is vanuit de opleiding contact met instellingen die een stage aanbieden (JE 

HOEFT DUS NIET ZELF OP ZOEK), gericht op ofwel praktijk, beleid, of 
onderzoek 

Curriculum overzicht (2)



Stage aanbod 2021-2022

Gemeente Opmeer (wijkteams) Gezinsbond School’s cool

Kids Foundation Het witte bos Fiom

Het vergeten kind Stichting Alexander War Child

PI - research Better Care the Netherlands Praten met kinderen

Het Jonge Kind Save the Children GGD Noord-Holland

Elance Academy KindeRdam



Soort werkzaamheden bij de stage

“Hands-on” Beleid Onderzoek



Scriptie onderwerpen 2019- 2020 
en 2020-2021: Een aantal 
voorbeelden

Ouderbetrokkenheid Opvoedgedrag en zelf-regulatie van 
peuters

Seksuele en gender 
identiteitsontwikkeling bij 
jongeren

Effectieve elementen van 
opvoedingsondersteuning

Gezinsprofielen van gedragsproblemen

Opvoeden in Amsterdam COVID-19 stress en “parenting”

Meta-analyse Family Check-Up Sociale relaties in de klas

Rol echtscheiding op sociaal-
emotionele ontwikkeling van 
kinderen

Socialisatie processen in gezinnen met 
ouders van hetzelfde geslacht

Lange termijn effecten van een anti 
pest programma

Hechting in de kinderopvang



Wat hebben we in de hedendaagse samenleving nodig?
▪ Pedagogen die werken vanuit een pedagogisch perspectief waarbij vraaggestuurd werken centraal 

staat met als uitgangspunt de concrete doelen van de betrokkenen zelf 

▪ De professionals (de algemeen breed opgeleide pedagogen) die tijdelijke en deskundige partners 
zijn die hun expertise ten diensten stellen aan de opvoeders, kinderen en jongeren 

▪ De professionals nemen niet de regie over maar helpen opvoeders het “gewone leven” en de 
“opvoeding” te herstellen en/of om het ontwikkelen van problemen te voorkomen (preventief 
werken) 

▪ Niet een pedagoog die werkt vanuit een diagnostisch/orthopedagogisch model 

▪ Een pedagoog die community-based kan werken (bijvoorbeeld doordat de interventie helemaal of 
voor een groot deel uitgevoerd wordt in gezinnen, scholen, of in bredere lokale programma’s en 
in samenwerking met de betrokkenen zelf 



Carrièreperspectief (1)

▪ titels: MSc. en NVO basisregistratie 

▪ employability: ±85% alumni heeft functie op HBO/UNIV niveau; ±70% binnen PJO 
discipline (binnen 2 jaar) 

▪ instellingen: hulpverlening (Opvoedpoli), kennis-instituut (Trimbos, NJI), 
jeugdbescherming (RvK), jeugd-welzijnswerk, OW en OZ instellingen (HvA, 
UvA), en gemeentelijke (CJG) of landelijke overheid 



Carrièreperspectief (2)

▪ functies: praktisch (oudertrainer, jeugdhulpverlener, pedagogisch medewerker), 
beleid (jeugdbeleidsmedewerker, beleidsadviseur, coordinator, etc) en/of research-
development (AiO, jeugdbeleidsmedewerk, beleidsadviseur, etc.) 

▪ PJO linkedin community 

▪ laatste nieuws preventieve jeugdhulp  
▪ mogelijke functies en add-attention service 
▪ postdoctoraal opleidingsaanbod 



Het mastertraject Preventieve jeugdhulp en opvoeding (PJO) onderscheidt 
zich van de mastertrajecten Orthopedagogiek en Forensische orthopedagogiek 
omdat PJO: 

⬛ geen klinische mastertraject is 

⬛ een sterk preventieve focus heeft (voorkomen van problemen tijdig te 
signaleren en/of te voorkomen) 

PJO gaat dus uit van een ander “discourse” dan de klinische master 
trajecten. Een discourse dat beter aansluit bij huidige 
opvoedingsvraagstukken! 



De mastertraject Preventieve jeugdhulp en opvoeding (PJO) onderscheidt 
zich van het mastertraject “Youth at risk” omdat PJO: 

⬛ zich richt op de Nederlandse professionele veld 
⬛ een preventieve focus heeft 
⬛ Nederlandstalig is 
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Moeten we niet “iets” doen om problemen te 
voorkomen
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Is je antwoord: “JA”
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Je bent van harte welkom in de master 
Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding!



Meer informatie over het mastertraject Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding?

• https://www.youtube.com/watch?v=ZyLSaj2q09I 
• https://www.uva.nl/programmas/masters/pedagogische-wetenschappen-

preventieve-jeugdhulp-en-opvoeding/preventieve-jeugdhulp-en-
opvoeding.html 

• Prof. dr. Henny Bos (coordinator PJO): h.m.w.bos@uva.nl
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