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45EC scholingstraject  
Het scholingstraject 45EC is voor de professionals die niet onder de versoepelde registratie eisen van 
het SKJ vallen, maar wel een HSAO-diploma of een hbo bachelor diploma in het sociale domein 
hebben. Voor deze professionals is het aanvullend scholingstraject SKJ van maximaal 45 EC mogelijk 
om zich te kunnen registreren. 
 

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 wordt bij de intake gekeken of in plaats van het volgen van scholing een portfolio voor dit 
onderdeel kan worden gebruikt. Dit kan op basis van gevolgde scholing, cursussen die op de 
werkplek gevolgd gaan worden of werkervaring. In het portfolio moet aangetoond worden 
middels bewijzen en onderbouwingen dat men over de juiste kennis en ervaring beschikt. 
Tijdens de intake wordt goed gekeken of dit kan. 

 

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) 
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• Portfolio opbouw 

• Scholingstraject 

• Rapportage van portfolio en/of bouwstenen ten behoeve van de registratie 
 

 

Intake 

De intake start met het aanmelden voor de intake via https://www.hakademie.nl/club_portal en/of 
via info@haka-content.nl Op basis van deze aanmelding word je uitgenodigd voor een intakegesprek. 
Tijdens dit gesprek komen de volgende punten aan de orde: 

• Is er een portfolio 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 een portfolio opbouwt 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 het portfolio en/of het scholingstraject.  
 

Portfolio opbouw 

In de intake wordt besproken voor welke bouwstenen er een portfolio opgebouwd kan worden. 
Hiertoe kan besloten worden op basis van: 

• Diploma's en cijferlijsten van de gevolgde hbo opleiding niet ouder dan 5 jaar 

• Gevolgde opleidingen, minoren of scholingstrajecten aangeboden door erkende hbo-wo 
instellingen (niet ouder dan 5 jaar) 

• SKJ geaccrediteerde scholing   

• Modulewijzers/studiehandleidingen van vakken dienen om de relatie aan te tonen tussen 
een vak op jouw cijferlijst, de daarbij behorende studiepunten én de bij dit vak behandelde 
relevante literatuur te bevatten. Uit de modulebeschrijving/studiehandleiding dient duidelijk 
te blijken wat de doelstellingen/leerdoelen van het vak zijn. 

• 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 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. Daarnaast beschrijf je hoe je 
de theorie toepast in de praktijk. 
 

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. Bouwsteen 7 is een verplicht 

onderdeel tenzij je deze al hebt gevolgd of binnen je eigen organisatie gaat volgen. In bouwsteen 7 

zijn trainingen rondom beroepstandaarden, ethiek en tuchtrecht opgenomen. HaKa vindt dit 

https://www.hakademie.nl/club_portal
mailto:info@haka-content.nl
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onderdeel dermate belangrijk voor de jeugd- en gezinsprofessionals dat zij vindt dat eenieder hiervan 

voldoende op de hoogte moet zijn. De bouwstenen zijn geaccrediteerd bij het SKJ waardoor je 

mogelijk ook opleidingspunten krijgt. Voor bouwsteen 6 kan een onderzoek niet ouder dan 5 jaar 

opgenomen worden in het portfolio. Het is niet mogelijk hier onderwijs voor te volgen. 

 

Rapportage 

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. Dit rapport heb je nodig voor je registratie bij SKJ.  

 

Begeleiding  
Tijdens het traject is er online begeleiding beschikbaar.  

Het is mogelijk om extra persoonlijke begeleidingsuren in te kopen. Wij gaan ervan uit dat dit in de 

meeste gevallen niet nodig is. Mocht dit wel zo zijn dan kost dit € 85,- per uur. 

 

Duur 
Gemiddeld wordt uitgegaan van 2 maanden per bouwsteen.  
 

Kosten voor het 45EC traject 
• Intake € 125,-  

• Portfolio opbouw A: 1-3 bouwstenen € 310,-  

• Portfolio opbouw B: 4-5 bouwstenen € 460,-  

• Bouwsteen 1 t/m 5 € 575,-  

• Bouwsteen 7 € 680,-  

• Bouwsteen 7A € 405,- 

• Bouwsteen 7B € 275,- 

• Extra begeleiding € 85,- per uur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de 45EC trajecten vind je op onze website www.haka-nederland.nl 

Bij vragen kun je contact opnemen met HaKa op info@haka-content.nl en/of 085-4012730. 

http://www.haka-nederland.nl/
mailto:info@haka-content.nl

