
 

 

 

Inhoud  

Het praktijkprogramma is te onderscheiden in drie onderdelen. Het scholingstraject, het persoonlijk 

ontwikkelingstraject en de afronding door het schrijven van een leerwerkverslag. 

 

Werkwijze  

Aanmelding 

Bij interesse en aanmelding voor het praktijkprogramma wordt verwacht dat je het intakeformulier invult. 

Na de aanmelding word je uitgenodigd voor een online startbijeenkomst.  

 

Startbijeenkomst 

Tijdens de startbijeenkomst wordt er (groepsgewijs) toegelicht hoe het praktijkprogramma inhoudelijk en 

praktisch is opgebouwd en wat er van jou verwacht wordt. Daarnaast wordt er op individuele basis 

gekeken of er vrijstelling mogelijk is voor de training beroepscode, ethiek en tuchtrecht en wordt de 

maatwerkscholing afgestemd  

 

Advies  

Na de startbijeenkomst krijg je een advies van HaKa inclusief de kosten. Indien je hiermee akkoord gaat, 

wordt er een leeromgeving voor je geopend, waarin je toegang hebt tot alles van het praktijkprogramma.  

 

Scholingstraject 

In het scholingstraject ga je de verschillende onderdelen via online scholing volgen en de online 

trainingen volgen (indien niet vrijgesteld). Als afronding van de onderdelen maak je opdrachten, deze 

worden beoordeeld door HaKa, bij een positieve beoordeling ontvang je een certificaat. 

 

Persoonlijke ontwikkeling en praktijkervaring 

In dit onderdeel ga je binnen de eigen organisatie aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling door 

middel van werkbegeleiding en intervisie. Verder volg je de online scholing over de verantwoorde 

werktoedeling en schrijf je een persoonlijk ontwikkelplan op basis van 360 graden feedback.  

 

Begeleiding. 

Tijdens het traject is er onbeperkt online begeleiding beschikbaar.  

 

Leerwerkverslag 

Je maakt ter afronding van het traject een leerwerkverslag, deze wordt beoordeeld door de 

werkbegeleider. Samen met de certificaten dien je het leerwerkverslag in bij de SKJ. Dit samen wordt door 

de SKJ beoordeeld. 

 

Duur  

Het praktijkprogramma duurt minimaal 6 maanden tot maximaal 12 maanden. 

 

Kosten  

o Startbijeenkomst en advies € 75,-  

o Basis praktijkprogramma € 655,-  

o Training beroepscode, -ethiek en tuchtrecht € 365,- 

 Geaccrediteerd praktijkprogramma 
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