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Algemene voorwaarden Dag van de Jeugdprofessional 2022 
 
 

• Betaling is alleen mogelijk via iDEAL. 
• Ben je lid van een beroepsvereniging en wil je gebruik maken van de kortingscode? Een 

unieke kortingscode van de BPSW, het NIP of de NVO kan alleen van te voren worden 
aangevraagd bij de beroepsverenigingen. Hiervoor dien je lid te zijn van de betreffende 
beroepsvereniging én een SKJ registratie hebben. Vervolgens vul je de kortingscode in het 
juiste format in het kortingscode-veld van de DvdJ ticketshop. Het is helaas niet mogelijk om 
de kortingscode achteraf in te dienen.  

• Je ticket voor de Dag van de Jeugdprofessional is uniek en persoonsgebonden. Je ticket is 
daardoor dan ook niet overdraagbaar en restitutie is ook niet mogelijk.  

• Je keuze voor de workshop is na bevestiging niet te wijzigen.  
• Ga je de Dag van de Jeugdprofessional online volgen? Uiterlijk drie dagen vóór aanvang van 

het congres, ontvang je via de mail de link naar de online uitzending. 
• Kom je live in de Jaarbeurs naar ons congres? Uiterlijk drie werkdagen vóór aanvang van ons 

congres, ontvang je via de mail je e-ticket met QR code.  
• Na volledige online of live deelname worden de accreditatiepunten binnen twee maanden ná 

het congres automatisch toegekend als je geregistreerd bent in de kamer Jeugdzorgwerkers 
of Jeugd- en gezinsprofessionals. Indien je slechts een deel van het programma volgt, kunnen 
er geen punten worden toegekend. 

• Ben je geregistreerd in de kamer Pedagogen of Psychologen, dan wordt bij volledige online of 
live deelname de deelnamecertificaten verstuurd door de beroepsverenigingen NIP en NVO. 
Zodra je het deelnamecertificaat van de beroepsvereniging hebt ontvangen upload je dit zelf 
in je herregistratiedossier (“Mijn SKJ”). De punten worden vervolgens z.s.m. toegekend. 

• Tijdens de Dag van de Jeugdprofessional 2022 loopt er een fotograaf rond. De geschoten 
beelden kunnen worden gebruikt voor communicatiedoeleinden over deze dag door SKJ, 
BPSW, NIP en NVO. Door het aanschaffen van een ticket geef je hiervoor toestemming. Heb 
je er bezwaar tegen om herkenbaar in beeld te komen, dan kun je dit enkel vooraf aan het 
congres aangeven door te mailen naar congres@dvdj.nl.  
 

https://www.bpsw.nl/
https://www.psynip.nl/
https://www.nvo.nl/
mailto:congres@dvdj.nl
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