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Inleiding
Als vanuit de intake blijkt dat een vrijstellingsprocedure tot de mogelijkheden behoort dan meld je je
aan via www.hakademie.nl. Binnen twee dagen word je gekoppeld aan een online omgeving waarin
je per bouwsteen vrijstellingen kunt vragen.
De scholing die in aanmerking komt voor vrijstelling moet aan onderstaande criteria voldoen wil het
worden meegenomen in de beoordeling.
In de online omgeving neem je de bewijstukken op zoals certificaten, eventueel gemaakte
opdrachten en programma van de opleiding. In de omschrijving geef je aan welke onderwerpen van
de bouwsteen aan bod zijn geweest en uit hoeveel uur het traject bestond.
Als alles is ingevuld wordt door HaKa bekeken welke vrijstellingen er gegeven kunnen worden. Op
basis van deze uitkomst geeft HaKa een advies over de te volgen opleiding. De kosten voor een
vrijstellingsprocedure bedragen € 165,Criteria voor vrijstellingsverzoeken:
•

Opgenomen diploma's en cijferlijsten dienen bij opvraag door HaKa als orgineel of
gewaarmerkte kopieën van het origineel te zijn.

•

Gevolgde opleidingen, minoren of scholingstrajecten aangeboden door erkende hbo-wo
instellingen. (minimaal afgesloten met een 7 en niet ouder dan 5 jaar)

•

SKJ geaccrediteerde scholing kan ook gebruikt worden

•

Modulewijzers/studiehandleidingen van vakken op grond waarvan je vrijstelling aanvraagt,
dienen om de relatie aan te tonen tussen een vak op jouw cijferlijst, de daarbij behorende
studiepunten én de bij dit vak behandelde relevante literatuur. Uit de
modulebeschrijving/studiehandleiding dient duidelijk te blijken wat de
doelstellingen/leerdoelen van het vak zijn op basis waarvan vrijstelling wordt aangevraagd.

•

Voor het verkrijgen van een vrijstelling dient per module minimaal 75% van de stof in
dezelfde breedte en/of diepgang behandeld te zijn.

•

Werkervaring moet worden aangetoond op basis van contract en een formulier getekend
door de leidinggevende

Er wordt géén vrijstelling voor modules verleend op grond van:
•

Diploma’s ouder dan 10 jaar (datum diploma/propedeuse).

•

Reeds eerder door derden verleende vrijstellingen; (HaKa kan een vrijstellingsverzoek alleen
op basis van het originele aanvraagdossier in behandeling nemen.)

•

Mbo-opleidingen (ongeacht niveau).
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Onderwerpen waarop vrijstelling kan worden gevraagd
Bouwsteen ( per bouwsteen moet 6 EC zijn aangetoond. 1 ec = 28 uur)
1. Beroep sociaal werk
- Pedagogische visies
- Rechten van het kind
2. Gebruikers sociaal werk
- Ouderschapstheorieën
- Orthopedagogiek
- Gezinspedagogiek
- Basisonderwijs pedagogiek
- Spel en vrijetijdskunde
- Media pedagogiek
- Ontwikkelingspsychopathologie
- Sociologie (jeugdculturen)
- Criminologie
- Jeugdgezondheidszorg
- Seksualiteit
- Gedwongen kader
3. Werkwijzen sociaal werk
- Educatieve media, e-hulp
- Opvoed en interventiedilemma’s
- Communiceren kinderen en jeugd
- Cliënt gestuurd werken
- Effectieve jeugdinterventies (richtlijnen)
- Filosofie in relatie tot opgroeien
4. Organisatie sociaal werk
- Sociale wijkteams
- Organisaties waar professionals mee samenwerken
- Verhouding burger, overheid, civil society
5. Maatschappelijke context
- Civil society
- Jeugdparticipatie, eigen regie
- Jeugdbeleid
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-

Wet BP
Norm van verantwoorde werktoedeling
Recht en wet

6. Onderzoek
- Wetenschappelijke inzichten
- Effectieve jeugdinterventies
- Methodologie jeugdonderzoek
- Ondernemerschap
7. Professionalisering
- Professionalisering jeugdhulp
- Kwaliteitsregister
- Beroepscode
- Klachtrecht, tuchtrecht
- Registratie en deskundigheidsbevordering
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