Lid accreditatiecommissie SKJ
Wij zijn op zoek naar leden voor onze accreditatiecommissie
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een jonge professionele organisatie die de wettelijk beroepsregistratie en
tuchtrecht van jeugdprofessionals uitvoert en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van de jeugdhulpverlening en
jeugdbescherming in Nederland. Het doel van de organisatie is het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening
in het jeugddomein.
SKJ houdt een wettelijk openbaar register, waarin op dit moment jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals en
gedragswetenschappers staan geregistreerd, als bewijs dat zij voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid.
SKJ kent een unieke netwerkorganisatie, waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de
beroepsprofessionalisering centraal staat. SKJ is het resultaat van de samenwerking van alle belangrijke spelers in het
jeugddomein en heeft in de afgelopen periode een enorme groei doorgemaakt. Er werken ongeveer 50 medewerkers.
Daarnaast zijn er circa 80 commissie-, collegeleden en beroepsgenoten aan SKJ verbonden.

Accreditatie van scholing
Aanbieders van een opleiding, training of cursus voor jeugd- en gezinsprofessionals kunnen de scholing aanbieden voor accreditatie bij SKJ. De scholing dient bij te dragen aan competentieversterking en methodisch handelen van professionals.
Het accreditatiereglement regelt de accreditatie van de bij- en nascholingsactiviteiten voor de (her)registratieregeling
jeugd- en gezinsprofessional SKJ. Geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten maken deel uit van de vereisten op het
gebied van cursorisch onderwijs zoals vastgesteld in de (her)registratieregeling.

Wat gaat u doen
Samen met acht andere leden beoordeelt de accreditatiecommissie SKJ aanvragen van aanbieders van bij- en nascholingen
voor opname in de scholingsagenda. Daarbij kijkt de commissie onder meer naar niveau, inhoud en opbouw van het programma. Aan de hand van het accreditatiereglement bepaalt de commissie of de aanvraag wordt gehonoreerd. Deelnemers
aan de scholing kunnen de toegekende punten toevoegen aan hun digitale dossier, zodat de punten meetellen voor hun
herregistratie.
Vanuit huis wordt ingelogd en advies gegeven over accreditatie van de scholing. In 2018 waren er 54 beoordelingen die
beurtelings door drie leden werden bekeken. De commissie komt circa één keer per kwartaal (overdag) samen in Bilthoven.

Profielbeschrijving








Ervaring met het beoordelen van onderwijs, scholing en cursussen
Overstijgend denkend aan de hand van de beoordelingscriteria en hierover een onpartijdig en onafhankelijk oordeel
vellen
Goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen het jeugddomein op het gebied van beroepsregistratie en opleidings- en scholingseisen alsmede permanente educatie en heeft een visie hierop
Hbo of academisch werk en denkniveau
Opleiding hbo Social Work domein jeugd is een pré
Pedagogisch didactisch kwalificerend kunnen beoordelen
Kennis van competenties jeugd- en gezinsprofessionals

Solliciteren
Heeft u belangstelling en sluit uw profiel aan bij deze functie, mail dan uw curriculum vitae en motivatiebrief naar:
personeelszaken@skjeugd.nl
Voor meer informatie over de vacature verwijzen wij u naar onze website www.skjeugd.nl. Mocht u nog vragen hebben
kunt u contact opnemen met Rosita van der Ven via telefoonnummer 030 3036 476.

