
CREATING TOMORROW

BEROEPSREGISTRATIE 
JEUGD- EN GEZINSPROFESSIONAL
POST-HBO

Ben je een jeugd- en gezinsprofessional 
en moet je je (her)registreren? Volg dan 
het aantrekkelijke Maatwerktraject BJG 
van de Hogeschool van Amsterdam dat – 
na succesvolle afronding – recht geeft op 
beroepsregistratie onder de voorwaarden van 
de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Om ingeschreven te kunnen worden in het beroepsregister 

Jeugd- en Gezinsprofessional en te kunnen werken in de 

jeugdzorg gelden er vanaf 1 januari 2018 enkele voorwaarden. 

Zo moet je voor (her)registratie in het bezit zijn van het 

diplomasupplement Jeugdzorgwerker of een post-hbo-

maatwerktraject  gevolgd hebben. Je kunt ook deelnemen aan 

losse modules in het kader van herregistratie. Na succesvolle 

afronding ontvang je SKJ-registerpunten.

Het Maatwerktraject BJG is een middel om te blijven werken aan 

beroepsontwikkeling. Het is een stimulans om opleiding, training 

en supervisie te volgen. Zo werk je aan actuele vakbekwaamheid 

in het belang van de jeugd.

VOOR WIE?
► Je bent een jeugd- en gezinsprofessional en je werkt in

de jeugdhulp of jeugdbescherming.

► Je hebt nascholing nodig om te voldoen aan de registratie- 

     verplichting die sinds 1 januari 2018 van kracht is.

► Je bent al wel geregistreerd maar je hebt behoefte aan

bijscholing en je wilt registerpunten deskundigheids- 

     bevordering behalen voor herregistratie.

TOELATINGSEISEN
Je bent toelaatbaar tot het Maatwerktraject BJG als je in het 

bezit bent van:

► een diploma hogere-sociaal-agogische opleiding (HSAO)

of een van de voorgangers;

► relevant werk of uitzicht op werk op

het terrein van jeugdzorg, met ruimte

voor het uitvoeren van

praktijkopdrachten.

MAATWERKTRAJECT



PROGRAMMA
Het volledige Maatwerktraject BJG telt 45 studiepunten 

(acht modules); je volgt ten minste drie modules van samen 

20 studiepunten. Een studiepunt komt overeen met een 

studiebelasting van 28 uur.

Het volledige Maatwerktraject BJG kun je afronden binnen een 

jaar. Gedurende het traject krijg je coaching en begeleiding van 

een BJG-adviseur. Afhankelijk van het aantal modules, vraagt het 

Maatwerktraject BJG een bepaalde tijdsinvestering.

Op vrijdag (overdag) volg je onderwijs op een van de HvA-

locaties. Onder de modules zijn ook e-learning modules.

De modules zijn verdeeld over drie leerlijnen:
► theorie

► methodiek

► reflectie

Het Maatwerktraject BJG is gebaseerd op actuele  

onderwijsmodules van de opleiding Social Work en kennis en 

inzicht van het Lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor 

Jeugd. Een beschrijving van de modules vind je op de website 

hva.nl/bjg. 

RESULTAAT
Na succesvolle afronding van het Maatwerktraject BJG voldoe je 

aan de voorwaarden van SKJ voor (her)registratie in het 

beroepsregister Jeugd- en Gezinsprofessional. 

Volg je losse modules dan ontvang je registerpunten in het 

kader van je herregistratie.

CERTIFICAAT
Naar afronding van het maatwerktraject ontvang 

je een certificaat. Als je modules succesvol 

afrondt, ontvang je ook een certificaat. Dit 

certificaat geeft het aantal registerpunten weer 

dat je behaald hebt.

BEROEPSREGISTRATIE JEUGD- EN GEZINSPROFESSIONAL

DATUM
Het Maatwerktraject BJG start in februari 2021. Hiervoor kun 

je je inschrijven tot 22 januari. Na 22 januari kun je je 

inschrijven voor de volgende uitvoering. 

INSCHRIJVEN
Op hva.nl/bjg vind je een online inschrijfformulier. Na 

inschrijving ontvang je een uitnodiging voor een intake.

KOSTEN
Een volledig maatwerktraject van 45 studiepunten vraagt een 

investering van € 4.830,-. Dit is inclusief lesmateriaal en 

certificering. 

CONTACT
Neem voor vragen contact op met Keziban Oztas via 

bjg@hva.nl. 

MEER INFORMATIE
Dit factsheet geeft beknopte informatie over het 

maatwerktraject. Kijk voor uitgebreide informatie op

hva.nl/bjg.

HVA.NL/BJG
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