Training: CAP-J
“Spreken we dezelfde taal als we problemen van jongeren en het gezin
beschrijven? En weten we precies wat een doorverwijzer daarmee
bedoelt?”
De CAP-J is een classificatie-instrument en geeft heldere beschrijvingen
van problemen van jeugdigen en hun ouders. Professionals en
onderzoekers gebruiken de CAP-J bij de verkenning van de problematiek,
het onderling bespreken en overdragen ervan, het vaststellen van de
benodigde ondersteuning en het afleggen van verantwoording over de
besteding van gemeenschapsgelden en/of uitvoeren van
wetenschappelijk onderzoek. Voor u gaat werken met de CAP-J is het
noodzakelijk dat u de systematiek van CAP-J kent en weet hoe het
classificeren werkt.
CAP-J als onderdeel van de diagnostiek
Het classificeren vindt altijd plaats aan het einde van de diagnostische
fase: eerst wordt het individuele verhaal van de client in beeld gebracht
en daarna wordt nagegaan welke onderdelen uit dat diagnostische beeld
te classificeren zijn als problemen. In de training wordt theorie
afgewisseld met praktische oefeningen. Deelnemers gaan zelf aan de slag
met het analyseren van een casus en het classificeren aan de hand van
de CAP-J. Aan het einde van de training kunnen de deelnemers de CAP-J
zelfstandig en op een betrouwbare manier scoren.
Programma
De inhoud van het programma wordt afgestemd op de behoeften en
doelgroep van de organisatie. Onderdelen die aan bod komen zijn:
• Achtergrondinformatie
• Opbouw CAP-J
• Praktische toepassing

•
•

DSM versus CAP-J
Casuïstiek

Deelname
Het stellen van CAP-J-classificaties is voorbehouden aan professionals
met een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau. Bij de afname van
de CAP-J wordt gebruik gemaakt van het boek ‘CAP-J.
Classificatiesysteem voor de Aard van de Problematiek van Jeugd’. Dit
boek dient in bezit te zijn van de deelnemers (te bestellen via:
www.nji.nl/nl/kennis/publicaties/nji-publicaties/CAP-J).

Kosten
Deze training wordt incompany (op locatie of digitaal) verzorgd voor
maximaal 15 deelnemers. Neem contact met ons op voor een offerte op
maat.
Informatie en aanmelden
Heeft u belangstelling voor deze training? Neem dan contact op via
info@praktikon.nl.

Praktikon
Praktikon is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie voor onderzoek en
ontwikkeling in (jeugd)zorg, gemeenten en onderwijs. Praktikon is onder andere
gespecialiseerd in praktijkgestuurd onderzoek, monitoring, training en
vragenlijstontwikkeling.
De onderzoekers van Praktikon werken nauw samen met, en bieden
ondersteuning aan, professionals naar aanleiding van vraagstellingen uit de
(zorg)praktijk. Naast zorginstellingen kunnen ook lokale, provinciale en
landelijke overheden, onderwijsinstellingen en andere kennisinstituten bij ons
terecht.
Wilt u meer weten over wat Praktikon voor uw instelling kan betekenen? We
helpen u graag verder!

