2 leden accreditatiecommissie SKJ
Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een professionele netwerkorganisatie, die
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beroepsregistratie van jeugdprofessionals
en de uitvoering van het daaraan gekoppelde tuchtrecht.
SKJ houdt een openbaar register waarin ± 60.000 jeugdprofessionals staan geregistreerd.
De beroepsregistratie borgt de gestelde eisen van vakbekwaamheid. Daarnaast kent SKJ
onder andere een onafhankelijke commissie voor de accreditatie van scholingsaanbod
voor jeugd- en gezinsprofessionals.
SKJ is het resultaat van de samenwerking van alle belangrijke spelers in het jeugddomein en
heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Op dit moment werken er ruim
50 medewerkers op het bureau van SKJ. Daarnaast zijn er circa 100 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 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 de criteria uit het
accreditatiereglement bepaalt de commissie of de aanvraag wordt gehonoreerd (zie
https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2019/11/Accreditatiereglement-1.5-26112018.pdf).
Deelnemers aan de scholing kunnen de toegekende punten toevoegen aan hun digitale dossier,
zodat de punten meetellen voor hun herregistratie.
Het advies geven over de accreditatie van de scholing geschiedt grotendeels online. 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.

Uw achtergrond
De accreditatiecommissie SKJ zoekt 2 nieuwe leden met verschillende achtergrond;
•
•

1 lid werkzaam in het HBO sector Hoge Sociale Studies
1 lid werkzaam in de branche Gehandicaptenzorg Nederland.
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Profielbeschrijving
•
•

•
•
•

Ervaring met het beoordelen van onderwijs, scholing en cursussen: overstijgend denkend aan
de hand van 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 hierop
een visie hebben
HBO of academisch werk- en denkniveau
Opleiding HBO Social Work domein jeugd is een pré
Kennis van competenties jeugd- en gezinsprofessionals en relevante Richtlijnen jeugdhulp en
jeugdbescherming (www.richtlijnenjeugdhulp.nl/) en/of de GGZ-richtlijnen
(www.ggzrichtlijnen.nl/) en/of de Richtlijn Effectieve Interventies LVB van het Landelijk
Kenniscentrum LVB.

Vergoeding
Er wordt een vergoeding betaald, conform de geldende vacatieregeling van SKJ. Daarnaast
kunnen reis- en kosten in rekening worden gebracht.

Nadere inlichtingen of solliciteren
Meer informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij Jacky Stuifmeel, directeur SKJ.
Telefoonnummer: 06 5141 6899, e-mail: j.stuifmeel@skjeugd.nl.
Indien u direct op deze vacature wilt solliciteren, dan kunt u uw motivatiebrief met CV en
pasfoto per e-mail sturen naar: personeelszaken@skjeugd.nl. Wij lezen graag terug vanuit
welke visie, kennis en expertise u deze nevenfunctie wilt vervullen.
Meer informatie over SKJ kunt u vinden op onze website www.skjeugd.nl, meer informatie
over de accreditatiecommissie op https://skjeugd.nl/scholing/accreditatie/jeugd-engezinsprofessionals
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