45EC scholingstraject

Eisen en uitgangspunten van het scholingstraject
Het scholingstraject is gebaseerd op de 7 bouwstenen van het opleidingsprofiel Social Work, profiel jeugd
• 5 van de 7 bouwstenen moeten worden aangetoond;
• Het traject omvat 45 EC waarvan 15 EC bestaat uit praktijk;
• Bij een traject van 5 bouwstenen houdt dit in dat elke bouwsteen 9 EC omvat waarvan 3 EC praktijk;
• 1 EC is 28 uur;
• Er kunnen vrijstellingen worden gegeven op basis van al gevolgde opleidingen en werkervaring.
De bouwstenen
1. Beroep sociaal werk (pedagogische visies, rechten van het kind).
2. Gebruikers sociaal werk (ouderschapstheorieën, orthopedagogiek, gezinspedagogiek, basisonderwijs

pedagogiek, spel en vrijetijdskunde, media pedagogiek, ontwikkelingspsychopathologie, sociologie,
criminologie, jeugdgezondheidszorg, seksualiteit en gedwongen kader).
3. Werkwijzen sociaal werk (educatieve media, e-hulp, opvoed en interventiedilemma’s, communiceren

kinderen en jeugd, cliënt gestuurd werken, effectieve jeugdinterventies en filosofie in relatie tot opgroeien).
4. Organisatie sociaal werk (sociale wijkteams, organisaties waar professionals mee samenwerken en

verhouding burger/overheid/civil society).
5. Maatschappelijke context (civil society, jeugdparticipatie, jeugdbeleid, wet AVG, wet- en regelgeving).
6. Onderzoek (wetenschappelijke inzichten, effectieve jeugdinterventies, methodologie jeugdonderzoek en

ondernemerschap).
7. Professionalisering
Deel A: professionalisering jeugdhulp, kwaliteitsregister, beroepscode, klachtrecht, tuchtrecht.
Deel B: registratie en deskundigheidsbevordering; persoonlijke ontwikkeling; intervisie.
Hoe ziet het scholingstraject eruit?
Het traject bestaat uit vier onderdelen, deze worden hieronder toegelicht:
• Intake (individueel)
• Vrijstellingsprocedure
• Scholingstraject
• Rapportage van de vrijstellingen en/of bouwstenen ten behoeve van de registratie
Intake
De intake start met het aanmelden voor de intake via het digitale intakeformulier. Op basis van deze
aanmelding word je uitgenodigd voor een online intakegesprek. Tijdens dit gesprek komen de volgende
punten aan de orde:
• Zijn er vrijstellingen mogelijk op basis van werkervaring en gevolgde opleidingen
• Hoe ziet het scholingstraject eruit
• Wat wordt er verwacht
• Welke begeleiding is er mogelijk/nodig
Het resultaat van de intake is dat de je weet voor welke bouwstenen je vrijstelling krijgt en voor welke
bouwstenen je scholing moet volgen. Daarnaast weet je hoe het scholingstraject is vormgegeven en wat er
wordt verwacht.

Op basis van de intake krijg je een advies per mail toegestuurd met de besproken mogelijkheden en kosten.
Als je akkoord gaat met dit advies en de betaling is voldaan, wordt er binnen twee werkdagen een
leeromgeving geopend voor de vrijstellingsprocedure en/of het scholingstraject.
Vrijstellingsprocedure
In de intake wordt besproken voor welke bouwstenen er vrijstellingen mogelijk zijn. Het is mogelijk om
vrijstelling te krijgen middels:
• Diploma's en cijferlijsten van gevolgde hbo opleidingen niet ouder dan 5 jaar;
• Gevolgde opleidingen, minoren of scholingstrajecten aangeboden door erkende hbo-wo instellingen (niet
ouder dan 5 jaar);
• SKJ geaccrediteerde scholing;
• Werkervaring moet worden aangetoond op basis van contract en een formulier getekend door de
leidinggevende;
• Gevolgde interne opleidingen.
In de online omgeving neem je de bewijstukken op zoals certificaten, eventueel gemaakte opdrachten en
het programma van de opleiding. In de toelichting geef je aan welke onderwerpen van de bouwsteen aan
bod zijn geweest en uit hoeveel uur het traject bestond.
Scholingstraject
In het scholingstraject volg je de bouwstenen die zijn afgesproken in de intake en waarmee je akkoord bent
gegaan in het advies. In overleg kan hiervan worden afgeweken. De scholing wordt per bouwsteen
ingekocht, dit doe je via https://www.hakademie.nl/club_portal.

Voor een aantal bouwstenen is het nodig om boeken/vakliteratuur aan te schaffen.
Rapportage (eindcertificaat)
Na het afronden van het gehele traject ontvang je een rapport waarin per bouwsteen een onderbouwing is
opgenomen. Hierin staat beschreven op welke manier je de bouwsteen hebt aangetoond of op basis
waarvan er een vrijstelling is gegeven. Het eindcertificaat heb je nodig voor je registratie bij SKJ.
Begeleiding
Tijdens het traject is er online begeleiding beschikbaar. Extra persoonlijke begeleiding online is mogelijk en
kent een meerprijs a 85 euro per uur.
Duur
De duur van het 45 EC traject (SKJ) is afhankelijk van de eventueel te verkregen vrijstellingen en de te volgen
bouwstenen/opleidingen. Gemiddeld wordt uitgegaan van 2 maanden per bouwsteen.
Kosten
Intake € 125,-

Bouwsteen 1 t/m 5

€ 555,-

Vrijstellingenportfolio A: 1-3 bouwstenen

€ 310,-

Bouwsteen 7

€ 635,-

Vrijstellingenportfolio B: 4-5 bouwstenen

€ 460,-

Bouwsteen 7A

€ 385,-

Bouwsteen 7B

€ 250

Extra begeleiding € 85,- per uur

