
Eigen verklaring werkervaring als zelfstandig ondernemer 

Voor herregistratie master-pedagoog SKJ

Naam eigen praktijk   __________________________________________________________________ 

Naam professional     __________________________________________________________________ 

Functie                         __________________________________________________________________ 

Geboortedatum          __________________________________________________________________ 

SKJ Registratienummer  ________________________________________________________________ 

Uren opgave 
Jaar Totaal aantal uren 

Subtotaal 

Administratie en verslaglegging opslag 50%  

Evt. telefonisch/e-mail spreekuur opslag 10% 2) 

Totaal uren over gehele periode 

Toelichting op de tabel 
Algemeen: in de tabel kun je uren opnemen die te maken hebben met de inhoudelijke uitoefening van 
jouw beroep. Uren die te maken hebben met het voeren van een zelfstandige praktijk kunnen niet 
meegeteld worden (bijvoorbeeld voeren eigen financiële administratie, opzetten website). 
1. je mag altijd een opslag van 5o% over het subtotaal bijtellen voor administratie, verslaglegging e.d. 
Indien je  kunt aantonen dat de verhouding anders is, waardoor de opslag hoger zou moeten zijn, kun je dit 
in een gemotiveerde bijlage aangeven. 
2. . Je mag een opslag van 1 0 %  over het subtotaal bijtellen, maar alleen als je tussentijdse ondersteuning
geeft per telefoon of e-mail én je deze tijd niet declareert of in rekening brengt. 
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Naam:     __________________________________________________________

Datum:   __________________________________________________________

Handtekening:

s.turhan
Lijn

s.turhan
Lijn

s.turhan
Lijn

s.turhan
Lijn
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