Reguliere (her)registratie-eisen jeugd- en gezinsprofessionals
Voor professionals met een van onderstaande diploma’s, niet ouder dan 5 jaar
Instroomniveau
 een hbo-bachelor Social Work
(SW) profiel Jeugd
 een hbo-bachelor Pedagogiek profiel Jeugd
 een afgeronde master Jeugdzorg
 een hbo-bachelor Sociaal Werk
‘oude stijl’ (hsao) met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker
 een afgerond ‘evc’-traject (uitgebreide intake) op opleidingsstandaard hbo-bachelor Social Work
profiel Jeugd, dat verzilverd is met
een officieel hbo-bachelor diploma
 een afgerond evc-traject op beroepscompetentieprofiel Jeugden gezinsprofessional, dat verzilverd is met een vakbekwaamheidsbewijs hbo jeugd- en gezinsprofessional
 branchecertificaat jeugdzorgwerker

Herregistratie-eisen
 diploma
 een Verklaring omtrent Gedrag
(VOG) niet ouder dan 3 maanden

Over 5 jaar:
 60 uur/punten geaccrediteerde
deskundigheidsbevordering
 60 uur reflectie
 minimaal gemiddeld 16 u/week
werkzaam (geweest) als professional sociaal werk waarvan minimaal 8 u/week als jeugd- en
gezinsprofessional, in totaal minimaal 3368 uur
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Voor professionals met een van onderstaande diploma’s, ouder dan 5 jaar
Instroomniveau
 een hbo-bachelor Social Work
(SW) profiel Jeugd
 een hbo-bachelor Pedagogiek profiel Jeugd
 een afgeronde master Jeugdzorg
 een hbo-bachelor Sociaal Werk
‘oude stijl’ (hsao) met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker
 een afgerond ‘evc’-traject (uitgebreide intake) op opleidingsstandaard hbo-bachelor Social Work
profiel Jeugd, dat verzilverd is met
een officieel hbo-bachelor diploma
 een afgerond evc-traject op beroepscompetentieprofiel Jeugden gezinsprofessional, dat verzilverd is met een vakbekwaamheidsbewijs hbo jeugd- en gezinsprofessional
 branchecertificaat jeugdzorgwerker

Herregistratie-eisen
 diploma
 aanvullende scholing (zie p. 5)
 een Verklaring omtrent Gedrag
(VOG) niet ouder dan 3 maanden

Over 5 jaar:
 60 uur/punten geaccrediteerde
deskundigheidsbevordering
 60 uur reflectie
 minimaal gemiddeld 16 u/week
werkzaam (geweest) als professional sociaal werk waarvan minimaal 8 u/week als jeugd- en
gezinsprofessional, in totaal minimaal 3368 uur
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Voor professionals met een van onderstaande diploma’s
Instroomeisen

Herregistratie-eisen

 een hbo-bachelor Social Work
profiel Zorg of Welzijn & Samenleving

 diploma
 aanvullende scholing gericht
op werken in jeugdhulp en
jeugdbescherming (zie p. 5)
 een Verklaring omtrent Gedrag
(VOG) niet ouder dan 3 maanden

 een hbo-bachelor Social Work
‘oude stijl’ (hsao) zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker

 diploma
 aanvullende scholing gericht
op werken in jeugdhulp en
jeugdbescherming (zie p. 5)
 een Verklaring omtrent Gedrag
(VOG) niet ouder dan 3 maanden

Over 5 jaar:
 60 uur/punten geaccrediteerde
deskundigheidsbevordering
 60 uur reflectie
 minimaal gemiddeld 16 u/week
werkzaam (geweest) als professional sociaal werk waarvan minimaal 8 u/week als jeugd- en
gezinsprofessional, in totaal minimaal 3368 uur

Is je diploma ouder dan 5 jaar, dan moet de aanvullende scholing ook gericht zijn op het up-to-date brengen
van je kennis.
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Voor professionals met een wo-master psychologie of (ortho)pedagogiek
Instroomeisen
 een wo-master psychologie of
(ortho)pedagogiek

Herregistratie-eisen
 diploma
 afgerond geaccrediteerd praktijkprogramma (inwerkprogramma)
 een Verklaring omtrent Gedrag
(VOG) niet ouder dan 3 maanden

Over 5 jaar:
 60 uur/punten geaccrediteerde
deskundigheidsbevordering
 60 uur reflectie
 minimaal gemiddeld 16 u/week
werkzaam (geweest) als professional sociaal werk waarvan minimaal 8 u/week als jeugd- en
gezinsprofessional, in totaal minimaal 3368 uur
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Aanvullende scholing
 Een maatwerktraject van maximaal 45 EC op basis van opleiding en ervaring
Hierbij volg je een traject van maximaal 45 EC aan aanvullende scholing, die is gebaseerd op de (bouwstenen van) de opleiding Social Work profiel Jeugd. De aanvullende scholing wordt in minoren of modules
post-hbo door hogescholen of commerciële aanbieders aangeboden. De hogeschool of commerciële aanbieder stelt samen met jou vast hoeveel aanvullende scholing nodig is om te voldoen aan de benodigde
kennis voor het profiel Jeugd. Minimaal 15 van de 45 EC dient een praktijkcomponent jeugd te bevatten.
Je zult dus voor 15 EC praktijkervaring met jeugd moeten opdoen. Dit kan in de vorm van een stage-, praktijk-, leerwerkplek e.d. Eventueel kan jouw eerdere werkervaring ook meetellen. Stages die je tijdens je
oorspronkelijke hbo-opleiding hebt gevolgd, kunnen echter niet meetellen.
Op het certificaat dat je na afronding krijgt, staat hoeveel EC je hebt gevolgd en hoe deze EC zijn vertaald
in bouwstenen van het profiel Jeugd. Met dit certificaat kun je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional.
Iedere hogeschool geeft zelf invulling aan de aanvullende scholing, als maar is onderbouwd dat de scholing
voldoet aan 5 van de 7 bouwstenen van het Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk, profiel Jeugd.
Informeer voor het volgen van de aanvullende scholing op het gebied van het profiel Jeugd naar de mogelijkheden bij de hogeschool in jouw regio of bij een commerciële aanbieder. Houd er rekening mee dat er
kosten verbonden zijn aan het post-hbo volgen van aanvullende scholing.
 Een evc-procedure
Je kunt ook een evc-procedure volgen, waaruit mogelijk een bij- en nascholingsadvies volgt. Een evc-procedure (erkenning van verworven competenties) toetst jouw vaardigheden aan het profiel van de jeugden gezinsprofessional. De evc-standaard voor de jeugd- en gezinsprofessional is per 1 oktober 2018 beschikbaar gekomen. Voor meer informatie: evc-loket.nl.
Als het evc-traject is afgerond, ontvang je een ervaringscertificaat, dat verzilverd moet worden voor het
vakbekwaamheidsbewijs hbo jeugd- en gezinsprofessional. Hiermee kun je je registreren.
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