Jeugdrecht in de praktijk
Dit boek biedt een inleiding tot het brede gebied van het
jeugdrecht. Het geeft een beknopt overzicht van de meest
relevante juridische kwesties voor professionals die werken
met kinderen en hun ouders.
Allereerst behandelt het onderwerpen als
ouderschap, minderjarigheid en ouderlijk gezag.
Kennis daarvan is onmisbaar om goed uit de voeten te kunnen
met de daaropvolgende behandelde onderwerpen:
jeugdhulp, kinderbescherming, jeugdstrafrecht,
onderwijsrecht, medische behandeling en vluchtelingen.
Ido Weijers is emeritus hoogleraar Jeugdstrafrecht en
Jeugdbescherming aan de Universiteit Utrecht.
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Partner Logavak Opleidingsgroep heeft in samenwerking met
o.a. Ido Weijers een collegereeks Jeugdrecht ontwikkeld. Het
boek Jeugdrecht in de praktijk is inbegrepen bij deelname.
De collegereeks biedt een toegankelijke introductie en opfriskennis over de verschillende juridische
regelingen en (rand)voorwaarden voor professionals die geen juridisch-academische opleiding hebben
gevolgd, maar wel in de praktijk in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen en met juridische
regelgeving te maken krijgen. Jeugdprofessionals worden op praktische wijze vertrouwd gemaakt met
de hoofdlijnen van het jeugdrecht en krijgen inzicht in de meest recente ontwikkelingen die voor de
beroepspraktijk van belang zijn.
Meer informatie over deze collegereeks
Reviews
“Het boek biedt een inleiding in het Nederlands jeugdrecht, waarbij tevens vergelijkingen worden
getroﬀen met regelgeving in andere landen. Aandacht wordt gegeven aan de onderwerpen jeugdhulp,
met de recente Jeugdwet (2015), kinderbescherming, met recente wetgeving over
ondertoezichtstelling, jeugdstrafrecht, onderwijsrecht, met de rol van religie, gezondheidsrecht met
onder andere ouderlijke toestemming, en aan vluchtelingen zoals alleenstaande en nietgedocumenteerde kinderen. Het boek is bedoeld als een inleiding om te voorzien in de
behoefte van professionals die met jongeren werken.”
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