Compensatieregeling voor onvoldoende werkervaring bij
herregistratie jeugd- en gezinsprofessionals en jeugdzorgwerkers
Ben je door omstandigheden niet in staat om aan de werkervaringseis te voldoen, dan is het mogelijk
een aanvullend programma te volgen om alsnog aan de herregistratie-eisen te voldoen.
De jeugd- en gezinsprofessional moet minimaal gemiddeld 16 uur per week werkzaam zijn geweest
in het primaire proces van een sociaal werk/sociaal-agogische functie op minimaal hbo-niveau, waarvan 8 uur per week als jeugd- en gezinsprofessional, waarbij er persoonlijk contact was met jeugdigen en gezinnen. Bij herregistratie moet het totaal aantal gewerkte uren over 5 jaar minimaal 3368
uur zijn.
De jeugdzorgwerker moet in de looptijd van de herregistratie minimaal 2 jaar werkzaam zijn geweest
in een hbo-functie van gemiddeld 16 uur per week in de jeugdhulp/jeugdbescherming. Op het moment van herregistratie werkt de jeugdzorgwerker minimaal 16 uur per week in een hbo-functie in
de jeugdhulp/jeugdbescherming.
Heb je door persoonlijke omstandigheden als ziekte of zwangerschap een tijd niet gewerkt, dan kun
je verlenging van je registratieperiode aanvragen. Je registratie kan met maximaal 2 jaar worden verlengd.
Heb je wel 60 uur/punten geaccrediteerde scholing (deskundigheidsbevordering/opleidingstraject)
gevolgd? Dan is het mogelijk een aanvullend programma te volgen om toch te kunnen herregistreren.

Aanvullend programma
Je volgt extra scholing op het uitstroomniveau HSS SW Jeugd (ter compensatie van het niet-voldoen
aan de werkervaringseis). Deze scholing moet geaccrediteerd zijn door SKJ (of eventueel NIP/NVO)
en gericht zijn op het versterken van de kennisbasis als jeugdprofessional en dan specifiek binnen de
bouwstenen 2. Gebruikers sociaal werk en 3. Werkwijzen sociaal werk.
Hoeveel scholing je moet volgen, is afhankelijk van hoeveel uren werkervaring je hebt:
• Aantal uren gewerkt < 800

60 uur extra scholing

• Aantal uren gewerkt 800 < 1600

45 uur extra scholing

• Aantal uren gewerkt 1600 < 2400

30 uur extra scholing

• Aantal uren gewerkt 2400 < 3368

15 uur extra scholing

Als je weer werk hebt, dan geldt daarnaast dat je vóór herregistratie een geaccrediteerd praktijkprogramma met goed resultaat moet doorlopen. Specifieke extra eis is dat begeleide reflectie-activiteiten
onderdeel moeten zijn van het praktijkprogramma.
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