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Mogelijkheden EVC-traject
Instapeis
□
□

Meer dan 6 maanden werkervaring in jeugdhulp op HBO-niveau.
Voert werkzaamheden op HBO-niveau uit.

Theoretische achtergrond
□

Heeft een opleiding op MBO-niveau gerelateerd aan jeugdhulp, d.w.z.:
•

MBO Pedagogisch Medewerker niveau 4 (CREBO 25484)

•

MBO Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 4 (CREBO 25478)

•

MBO Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4 (CREBO 25489)

óf
□
□

Heeft relevante cursussen gevolgd op het gebied van jeugdhulp.
Heeft ruime ervaring (3-5 jaar) in de jeugdhulp.

Bij twijfel over theoretische achtergrond
□

Eén bouwsteen volgen (duur: 2 maanden).

óf
□

Geaccrediteerd praktijkprogramma volgen bij werkgever.
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Mogelijkheden aanvullende scholing (maximaal 45 EC)
Instapeis
□
□

Heeft HBO sociaal werk (HSAO) gedaan, maar diploma is ouder dan 5 jaar. Op je diploma
staat dan een croho-nummer vermeld.
Heeft HSAO of HSS (Hogere Sociale Studies) gedaan, maar heeft geen uitstroomprofiel
jeugdzorgwerker of jeugd.

Wanneer is aanvullende scholing passend?
□

Diploma is niet ouder dan 5 jaar:
• Kijk of er vrijstelling mogelijk is op basis van gevolgde modulen tijdens je studie, zie
informatie over vrijstellingsprocedure
•

Kijk of er vrijstelling mogelijk is op basis van gevolgde cursussen/trainingen tijdens je
werk

□

Diploma is ouder dan 5 jaar:
• Kijk of er vrijstelling mogelijk is op basis van gevolgde cursussen/trainingen tijdens je
werk

□

Aanvullende scholing is alleen passend als er drie of meer bouwstenen worden vrijgesteld.
Anders is een EVC-traject passender.
Als je twijfelt of je voldoende theoretische kennis hebt, dan kan je ook 1 bouwsteen volgen
en vervolgens een EVC-traject doen.

□
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