
Eigen verklaring werkervaring als zelfstandig ondernemer
Voor registratie master-psycholoog SKJ

Toelichting 
Met dit formulier kunt je jouw werkervaringsuren als zelfstandig ondernemer aantonen. 

Jeugdprofessional 

Naam en voorletters:  __________________________________________________________________ 

Geboortedatum:          __________________________________________________________________ 

Verklaart dat hij/zij de afgelopen 5 jaar werkzaam was in het werkveld kinder- en jeugd-

psychologie in de functie van:   ___________________________________________________________ 

Gegevens werkervaring 
Naam organisatie/praktijk:  _____________________________________________________________ 

Functie:_____________________________________________________________________________ 

Het totaal aantal gewerkte uren bedraagt meer/ minder dan 3648 uur. 
(3648 uur staat gelijk aan 5  jaar       werkervaring         met         een       gemiddelde      van       16    uur 
per       week) 

Uren opgave 
Jaar 

Subtotaal 

Administratie en verslaglegging opslag 50% (2)

Evt. telefonisch/e-mail spreekuur opslag 10% (1) 

Totaal uren over gehele periode 

Totaal aantal uren contact met clîëntsystemen 
1) 
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Algemeen: in de tabel kun je jouw 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. In deze kolom komt het totaal van de contacturen met cliëntsystemen (dus cliënt, ouders/verzorgers,
leerkracht etc.) zoals die blijken uit jouw administratie of uit de hieronder nader te specificeren
stukken.

2. Je mag altijd een opslag van 50% over het subtotaal bijtellen voor administratie, verslaglegging e.d.
In-dien je kunt aantonen dat de verhouding anders is, waardoor de opslag hoger zou moeten zijn, kun
je dit in een gemotiveerde bijlage aangeven.

3. Je hebt een opslag van 10% over het subtotaal bijtellen, maar alleen als je jouw tussentijdse
ondersteuning geeft per telefoon of e-mail én je deze tijd niet declareert of in rekening brent.

s.turhan
Lijn

s.turhan
Lijn
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