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Inleiding 
 
Naar aanleiding van het ‘Plan van aanpak 2014-2017 Beroepsvereniging Reclassering’ is er een nieuw 
meerjarenplan opgesteld voor de jaren 2018 tot 2022.  
In het ‘Plan van aanpak 2014-2017 Beroepsvereniging Reclassering’ staat beschreven dat er in november 2013 
mogelijkheden werden onderzocht een beroepsvereniging van reclasseringswerkers te vormen. Er is een initiatief 
genomen om een startgroep te vormen met als doel om de reclasseringswerkers te verenigen.   
De startgroep heeft destijds besloten een functiegroep te vormen binnen de Beroepsvereniging van Professionals 
in Sociaal Werk (hierna BPSW). 
 
Het uitgangspunt van de startgroep was: 
“Als reclasseringswerker oefen je een vak uit, je bent professional. Als professional heb je de verantwoordelijkheid om 
je eigen vak voortdurend te onderhouden en te professionaliseren. Naast het cliëntenwerk van alledag, betekent dit 
dat je blijft nadenken over je vak, dat je blijft lezen over je vak, dat je blijft aangeven waarin je verder geschoold 
wilt worden, dat je nieuwe ontwikkelingen binnen je vak blijft volgen en nieuwe inzichten en vaardigheden eigen 
maakt. Als beroepsgroep van reclasseringswerkers is het belangrijk dat we ons sterker gaan profileren. Daarmee 
worden wij aanspreekpunt en beheerders van ons eigen vak, voor onze organisatie en de maatschappij. 
Vanzelfsprekend doen we dit in voortdurende samenwerking met de organisatie waarin we werken en met 
Hogescholen en Universiteiten.” 
 
In de afgelopen jaren is de ontwikkeling van de functiegroep ondersteund en gefaciliteerd door de directie van 
de drie reclasseringsorganisaties (hierna 3RO); Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R), 
Stichting Verslavingsreclassering (SVG) en Reclassering Nederland (RN).   Het aansluiten bij een 
beroepsvereniging door  reclasseringswerkers werd destijds en wordt tot op heden door hen onderschreven. 
Tegelijkertijd benadrukken de directie van de 3RO dat reclasseringswerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de 
ontwikkeling van het vak.  
  
De volgende hoofdstukken beschrijven hoe de functiegroep zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Welke 
activiteiten zijn ondernomen en welke doelen daarmee zijn behaald.   
Daarna  zal ingegaan worden op welke mogelijkheden de functiegroep reclasseringswerk ziet voor de komende 
jaren. De visie van de functiegroep op de toekomstbestendige reclasseringsprofessional is daarin leidend.  
Echter eerst zal kort worden uitgelegd hoe de functiegroep deel uit maakt van de BPSW en hoe ze zich verhoudt 
tot de 3RO.  

 

 

Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk 
 
De functiegroep reclasseringswerk is, zoals eerder beschreven, onderdeel van de Beroepsvereniging van 
Professionals in Sociaal Werk De BPSW heette van 1946 tot 2015 Nederlandse Vereniging voor 
Maatschappelijk Werkers (NVMW).  Met ruim 80 jaar ervaring vormt de BPSW dé beroepsvereniging voor alle 
beroepsgroepen binnen het sociaal werk. Hierbij kunt u denken aan jeugdzorgwerkers, welzijnswerkers of sociaal 
werkers in de geestelijke gezondheidszorg (BPSW, 2017).  
 

De missie van de BPSW luidt als volgt:  
“Verenigen en versterken van professionals in sociaal werk met aandacht voor de professionele identiteit, eenheid en 

eigenheid van verschillende beroepsgroepen”. 

 
De BPSW wordt gevormd door ruim 3500 leden uit alle beroepsgroepen en een aantal stafleden. De leden 
kunnen er voor kiezen om actief lid te zijn. De actieve leden kunnen zich aansluiten bij kamers, regionetwerken, 
werkgroepen en/of functiegroepen.  Hier houden ze zich bezig met grote thema’s als professionalisering en 
positionering in de beroepsgroep en beroepsidentiteit.  Dit verslag zal zich enkel richten op wat de 
functiegroepen beogen. Meer informatie over de vereniging is te vinden op de website www.BPSW.nl.   
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Functiegroepen 
Binnen een functiegroep worden experts uit een werkterrein verenigd. Ze informeren de BPSW over de 
ontwikkelingen binnen het werkterrein, onderhouden contacten met verschillende instanties en participeren in de 
ontwikkeling van producten zoals richtlijnen of competentieprofielen ten behoeve van collega’s.  
 

Functiegroep reclassering 
De functiegroep reclasseringswerk bestaat voornamelijk uit reclasseringswerkers van de drie 
reclasseringsorganisaties. Naast de reclasseringswerkers zijn er een aantal andere mensen aangesloten, 
bijvoorbeeld vanuit de BPSW.  

 

3RO: Reclassering Nederland, Stichting Verslavingszorg Reclassering en 

Reclassering Leger des Heils   
De functiegroep (zijnde onderdeel van de BPSW) is bij voorkeur zo onafhankelijk mogelijk. De functiegroep 
reclasseringswerk, als zodanig, is geen onderdeel van de 3RO.  

Echter de functiegroep heeft de reclasseringsorganisaties ook nodig om de reclasseringswerkers te bereiken.  
Derhalve is er sprake van nauwe samenwerking. Zoals beschreven hebben de directieleden van de 3RO de 
functiegroep reclasseringswerk vanaf de start ondersteund en gefaciliteerd. Medewerkers van de RN en het LdH 
kunnen gebruik maken van  collectiviteitskorting op lidmaatschap.  
Alle functiegroepleden krijgen afhankelijk van hun functie een aantal uren per maand de tijd om zich bezig te 
houden met de werkzaamheden voor de functiegroep, naast de algemene werkzaamheden. 
Verder dragen de 3RO financieel bij aan te organiseren activiteiten.   
De functiegroepleden maken gebruik van een vergaderruimte van de reclasseringsorganisaties en dienen de 
reiskosten in bij de organisatie waar ze werkzaam zijn.  
Er vindt jaarlijks een overleg plaats tussen de functiegroep reclasseringswerk en de directie 3RO, waarin de 
directie 3RO akkoord geeft voor de omschreven doelstellingen. 
 
De functiegroep heeft  rekening te houden met de kleurverschillen in missie en visie bij de drie verschillende 
reclasseringsorganisaties.  
 

 
Reclassering Nederland verwoordt haar missie als volgt: 

“Reclassering Nederland draagt actief bij aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van 
criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat doen we door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de 

dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen (Reclassering Nederland, 2017)“. 
 

De visie van Reclassering Nederland daarbij is om het gedrag van daders gunstig te beïnvloeden en de eigen 
verantwoordelijkheid van daders te benadrukken. De aanpak bestaat dan ook uit reflecteren op gemaakte 
keuzes, weloverwogen keuzes maken en cliënten motiveren (Reclassering Nederland, 2017). 

 
 

Stichting Verslavingsreclassering heeft haar missie als volgt verwoord: 
“De SVG draagt bij aan het beperken van individuele en maatschappelijke schade die voortkomt uit delicten die 

samenhangen met het gebruik van verslavende middelen en/of psychische problematiek (Stichting 
Verslavingsreclassering, n.d.)”. 

 
De visie van Stichting Verslavingsreclassering daarbij is om cliënten te ondersteunen en te motiveren voor een 

behandeling. Hierbij benoemt Stichting Verslavingsreclassering dat de reclasseringsorganisaties behoren bij ggz- 
en verslavingszorginstellingen (Stichting Verslavingsreclassering, n.d.). 

 
 

Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering verwoordt haar missie als volgt:  
“Vanuit Christelijke waarden, kinderen, jongeren en volwassenen in  kwetsbare situaties een nieuw perspectief bieden 

op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst (Leger des Heils 
Jeugdbescherming en Reclassering, 2015)”. 

 
De visie van het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering daarbij is vanuit de overtuiging dat ieder 
mens telt en recht heeft op een volwaardig bestaan. De hulp wordt geboden vanuit een open houding en zonder 
veroordeling, omdat cliënten dit zelfstandig niet kunnen bewerkstelligen. 
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De functiegroep reclasseringswerk richt zich op professionaliteit en op de overeenkomsten. Hierbij is het van 
belang dat reclasseringswerkers zich verenigen. Het verbinden en bijeenvoegen van reclasseringswerkers biedt 
de mogelijkheid om te kijken naar -de kwaliteit van- de uitvoering, hierbij is het niet relevant bij welke 
reclasseringsorganisatie een professional werkzaam is. De 3RO zijn immers gezamenlijk (mede-)verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van de reclassering in Nederland. 
 
De functiegroep reclasseringswerk laat zich niet leiden door één bepaalde visie van één reclasseringsorganisatie, 
maar is op zoek naar organisatie overstijgende doelstellingen. De functiegroep beoogt de krachten van iedere 
organisatie te bundelen. Hiermee heeft de functiegroep reclasseringswerk een unieke positie. De kracht van de 
functiegroep is, naar onze mening, dat de samenwerking tussen reclasseringswerkers van de 3RO een 
mogelijkheid biedt van elkaar te leren en elkaars krachten te benutten. 
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De leden van de functiegroep reclasseringswerk 
 

Laura van der Zwet 
Reclassering Nederland 
Voorzitter  
Vanuit de functiegroep breng ik de reclasseringswerkers graag bij elkaar 
zodat we samen het accent kunnen leggen op de kwaliteit van het 
reclasseringswerk. 

 
  
Maruja Kesting 
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering  
Vernieuwing en ontwikkeling van je vakgebied is voor mij belangrijk.  

Daarnaast kan ik mijn netwerk enorm verbreden bij de functiegroep 

en ik blijf alert en up-to date. Wat wil je nog meer! 

 
 
                                                Nathalie Boelen 

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering 
Secretaris (duo-functie)  

                                               Ik ben lid van de functiegroep om enthousiast te blijven over het vak  

                                                    en mee te kunnen denken over de verdere ontwikkeling daarvan.                             

 
 
Nienke Joustra 
Reclassering Nederland 
 
 
 
 

 
Jean-Michel Beeloo 
Stichting Verslavingsreclassering 

 
 
 
 
 
Matthias van Hall 
Secretaris (duo-functie)  
Het is voor mij een voorrecht om met de functiegroep na te denken over  
professionaliteit als reclasseringswerker en de ontwikkeling van het vak  
reclasseringswerk in algemene zin.  

  

                                               Fen van de Groep 
                                             Reclassering Nederland 
                                    Ik ben werkzaam bij de RN in Utrecht als adviseur. Ik vind het ontwikkelen,                                                                     
.                                                 behouden en waarborgen van professionaliteit belangrijk en wil mij daarvoor     

.                                                 inzetten binnen de functiegroep reclassering.     
 

 
 
Danielle ter Woerd  
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering 
Door de waan van de dag staan we naar mijn mening niet vaak genoeg stil  
bij onze professie. Als lid van de functiegroep neem ik mijn tijd om kritisch naar  
mijzelf en ons beroep te kijken. 
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WAT 
De functiegroep reclasseringswerk houdt zich bezig met netwerken, informeren, activeren en  
organiseren rondom het thema professionalisering of subthema’s zoals beroepsethiek.  
 
Op dit moment is de taakopvatting van de functiegroep reclasseringswerk vierledig :  

- Voortzetting vergroten naamsbekendheid (onder reclasseringswerkers). 

- Positiebepaling in het werkveld (binnen de 3RO). 

- Achterban inbedden en activeren. 

- Netwerkvergroting (hiermee worden ook andere instituties/ organisaties als hogescholen bedoeld). 
Deze vier doelen worden verder uitgewerkt onder het kopje ‘doelstellingen’.  
 
De afgelopen jaren heeft de functiegroep zich voornamelijk bezig gehouden met het vergroten van de 
naamsbekendheid onder de reclasseringswerkers en het opbouwen van een netwerk. Om deze doelen te 
bereiken zijn er een aantal concrete acties ondernomen.  
Zo is de functiegroep reclasseringswerk sinds drie jaar betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse 
reclasseringscongres en heeft daarin meermaals een actieve rol op zich genomen door een deel van het plenaire 
programma te verzorgen, workshops te geven, deel te nemen aan de informatie markt en win-acties te 
organiseren.  
Daarnaast heeft de functiegroep reclasseringswerk een eigen evenement georganiseerd in juli 2016. Het doel 
van het evenement was primair om de naamsbekendheid te vergroten1.  
Ook heeft de functiegroep reclasseringswerk verschillende (3RO) units in het land bezocht. Hier is men, net als bij 
de landelijke overleggen voor werkbegeleiders en kwaliteitsfunctionarissen, in gesprek gegaan over het nut van 
de functiegroep en het belang van professionalisering.  
Verder heeft de functiegroep reclasseringswerk verschillende malen acties en artikelen uitgezet om de 
naamsbekendheid te vergroten. 
De functiegroep is daarnaast blijvend in gesprek met het netwerk (waaronder de alumnigroep Master Forensisch 
Sociale Professional,  het lectoraat Werken in Gedwongen Kader, het 3RO opleidingshuis en de 3RO 
beleidsmedewerkers) over de ontwikkelingen in het werkveld. 
Tot slot is de functiegroep reclasseringswerk een onderdeel van werkgroepen rondom verschillende (3RO-
)projecten zoals de competentieset forensisch sociaal werk, kwaliteitsstandaarden, professionalisering  en Ruim 
Baan 2. 

 
 

 
WAAROM 

Een belangrijke ontwikkeling in het werkveld ten aanzien van professionaliteit is bijvoorbeeld Ruim Baan (Bosker, 
2017). Er is een andere vorm van financiering en de verandering biedt gelegenheid om maatwerk te leveren. 
Ook zou er meer ruimte zijn voor overleg met het Openbaar Ministerie (OM). Deze ontwikkeling sluit aan bij een 
beweging die binnen Reclassering Nederland reeds op gang was gekomen, namelijk de “ruimte voor het 
professionele oordeel en de eigen verantwoordelijkheid voor het kiezen van de instrumenten en werkwijzen om tot een 
afgesproken resultaat te komen”(Bosker & Lünnemann, 2017, p. 111).  
De ontwikkeling van Ruim Baan maakt het professioneel oordeel en de onderbouwing daarvan belangrijker.  
Reclasseringswerkers dienen zich nog meer bewust te zijn.  
Het lijkt dan ook van wezenlijk belang dat er geïnvesteerd wordt in de borging van kwaliteit en de ontwikkeling 
van de professional (Bosker & Lünnemann, 2017, p. 117).  
 
Naast Ruim Baan is er een algemene ontwikkeling te ontdekken binnen de reclassering, waarin de professional 

een centrale rol speelt bij het uitvoeren en het (door-)ontwikkelen van het (vak) reclasseringswerk. De 
ontwikkeling, waarin de professionaliteit en professioneel handelen centraal staat, wordt bekrachtigd door 
veranderingen in het sociale domein en de jeugdzorg, waarmee er een noodzaak ontstond om op gemeentelijk 
niveau intensiever samen te werken (Menger, 2017, p. 138).  
Er wordt hier nadrukkelijk over professionaliteit en professioneel handelen gesproken, omdat de functiegroep 
reclasseringswerk van mening is dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt voor alle reclasseringswerkers 
in Nederland om vorm te geven aan deze begrippen.  
Het construeren en bouwen van kaders rondom deze begrippen dient te gebeuren door reclasseringswerkers, in 
samenwerking met de 3RO en lectoraten op hogescholen. 

 

                                                 
1 De functiegroep reclasseringswerk wordt bij het organiseren van evenementen en het werven van leden 
ondersteund door een stafmedewerker van de BPSW.  
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HOE 
De functiegroep reclasseringswerk heeft jaarlijks zes geplande vergaderingen. Overige bijeenkomsten of 
vergaderingen worden in overleg gepland met betrokkenen. Een aantal leden van de functiegroep 
reclasseringswerk sluiten aan bij projecten van de 3RO. De functiegroep reclasseringswerk laat hierbij de stem 
van de reclasseringswerkers in het land horen.   
Tijdens de geplande vergaderingen bespreken de leden van de functiegroep reclasseringswerk ontwikkelingen in 
het werkveld. De functiegroep reclasseringswerk houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en bekijkt dit 
met een kritische en constructieve blik. Er wordt steeds opnieuw bekeken hoe de functiegroep bij kan dragen aan 
professionaliteitsontwikkeling. 
De functiegroep reclasseringswerk streeft er naar om de reclasseringswerkers én de 3RO te ondersteunen om een 
professionaliseringsslag te maken. Hoe deze professionaliseringsslag er concreet en feitelijk uit komt te zien is niet 
te voorspellen. De samenwerking met de BPSW blijft betekenisvol, onder andere omdat ze ervaring heeft met de 
transities in de jeugdzorg.  
De functiegroep reclasseringswerk beoogt aanwezig te zijn op meerdere lagen in het proces van 
professionalisering. De informatie vanuit de werkvloer over de ervaringen omtrent de professionalisering wordt 

gebundeld en als advies aan specifieke personen (zoals beleidsmakers) voorgelegd.  
Hoe groter het aantal reclasseringswerkers is dat zich bij de BPSW aanmeld hoe groter de slagkracht van de 
functiegroep wordt.  

 
 

DOELSTELLING 
De doelstellingen worden onderverdeeld in korte- en de lange termijndoelen. Het zijn doelstellingen die de 
functiegroep reclasseringswerk voor ogen heeft om in de komende jaren, in samenwerking met de 3RO, de BPSW 
en andere netwerkpartners, te realiseren.  
Een overkoepelende doelstelling voor de korte- en lange termijn is het creëren van bewustwording bij 
reclasseringswerkers met betrekking tot het eigen leerproces. Hierbij staan de verantwoordelijkheid voor het 
eigen leerproces en het voortdurend proces van professionele ontwikkeling van de professional centraal. Naar  
mening van de functiegroep is het de uitdaging om reclasseringswerkers te inspireren om het leerproces in eigen 
hand te nemen en een actieve houding daarin te bewerkstelligen.  
 
Al met al hoopt de functiegroep reclasseringswerk, gezien de ontwikkelingen (zie kopje ‘werkwijze functiegroep 
reclasseringswerk’), dat reclasseringswerkers zich bewust worden van de noodzaak om zich onderling te 
verbinden en te verenigen. De functiegroep reclasseringswerk zet al haar middelen in om reclasseringswerkers 
hierop te attenderen. 
De functiegroep reclasseringswerk beoogt een vertegenwoordiging te vormen van reclasseringswerkers uit het 
hele land, waarbij er gestreefd wordt om de stem van de reclasseringswerkers op werkvloer te laten horen in 
alle lagen van de organisatie. 
De functiegroep zou ten aanzien van bijvoorbeeld actuele veranderingen  in het reclasseringsveld  in gesprek en 
in samenwerking met de achterban haar standpunt kunnen innemen. Het gevormde standpunt kan op meerdere 
lagen binnen de 3RO worden uitgedragen door de functiegroep reclasseringswerk en haar achterban. 
Bij een procentueel relevante vertegenwoordiging kan de functiegroep reclasseringswerk zich oriënteren op 
manieren waarop de achterban op de hoogte gesteld kan worden van de actuele ontwikkelingen. Bijvoorbeeld 
middels een kort nieuwsbericht, een evenement of een ander (online) platform. 

 

Korte termijn 
De korte termijn doelstellingen sluiten aan bij de huidige taakopvatting van de functiegroep reclasseringswerk. 
Het gaat om doelstellingen voor de komende drie tot vier jaar. De relevantie van ieder doel is niet afzonderlijk 
aangegeven. Voor sommige doelstellingen zal de relevantie voor de functiegroep voor zich spreken.   
 

-  

- De voortzetting van het vergroten van de zichtbaarheid van de functiegroep onder reclasseringswerkers.  
De functiegroep reclasseringswerk ziet verschillende mogelijkheden het doel te behalen, namelijk: 

o Het aansluiten bij de organisatie van het jaarlijkse reclasseringscongres. 
o Het zelfstandig organiseren van evenementen.  
o Het uitgeven van een boekje met verhalen van reclasseringswerkers 
o In gesprek over professionaliteit met reclasseringswerkers op units in verschillende regio’s.  
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- De positiebepaling in het werkveld, zowel binnen als buiten de 3RO.  
De positie van de functiegroep reclasseringswerk wordt, naar onze verwachting, gaandeweg duidelijk, 
wanneer er op diverse vlakken wordt samengewerkt met netwerkpartners. Enerzijds zal de 
samenwerking van de functiegroep reclasseringswerk met 3RO, de BPSW en andere organisaties of 
onderwijsinstellingen van invloed zijn op de eigen positie. Anderzijds is de functiegroep 
reclasseringswerk afhankelijk van mogelijkheden om samen te kunnen werken met de genoemde 
organisaties en (onderwijs-)instellingen. 
 
 

- Het vergroten van het professionele netwerk, zoals organisaties in het werkveld en hogescholen. 
De functiegroep reclassering verwacht dat het vergroten van het professionele netwerk plaats zal vinden 
op congressen, evenementen en in projectgroepen waarin wordt samengewerkt.  
 

 
 

- Het benaderen van masterstudenten (HBO-master Forensisch Sociale Professional) en waar mogelijk het 
betrekken van de masterstudenten bij de ontwikkeling van de functiegroep.  

De functiegroep reclassering acht het van belang om de alumni van de HBO-master Forensisch Sociaal 
Professional te benaderen, daar de alumni een schat aan kennis en ervaring met zich meedragen. Ook 
bij de verdere ontwikkeling van de functiegroep is de visie en kennis van masterstudenten relevant. 
 

 

- Het inbedden en activeren van de achterban.  
De functiegroep reclasseringswerk zoekt actief naar mogelijkheden om de achterban in te bedden in de 
functiegroep en de beroepsvereniging in zijn algemeenheid. Het inbedden van de achterban gaat over 
het proces van vereniging van reclasseringswerkers in een beroepsvereniging. Het activeren van de 
achterban duidt op de zoektocht de achterban, die daarvoor openstaat, een actieve rol te geven binnen 
de functiegroep, de 3RO of het werkveld in het algemeen. 

 

Lange termijn 
Om op lange termijn een eenduidige en duidelijke richtlijn te hanteren met betrekking tot de competenties van 
een reclasseringswerker, is het mogelijk dat beroepsregistratie als middel ingezet kan worden. Echter, voordat 
beroepsregistratie aan de orde is, zal er eerst een aantal andere stappen moeten worden ondernomen, zoals het 
vertalen van de Competentieset Forensisch Sociale Professional voor de reclasseringspraktijk.  
De doelstellingen op lange termijn beperken zich tot een tweetal onderwerpen, omdat de toekomst zich over het 
algemeen lastig laat voorspellen. Desalniettemin acht de functiegroep reclassering het van belang onderwerpen 
te noemen waarvan ze verwacht dat het in de toekomst aan de orde zal komen. U kunt het zien als een 
toekomstvisie over deze onderwerpen. 
 
 

- Het stroomlijnen van opleidingsprogramma’s van de BPSW en de 3RO.  
Op het moment dat beroepsregistratie als middel ingezet is om één eenduidige richtlijn te hanteren 
omtrent de competenties van de reclasseringswerker, verwacht de functiegroep dat er een situatie 
ontstaat waarin de reclasseringswerker zich dient te oriënteren op mogelijkheden om accreditatiepunten 
te behalen. Er ontstaat een optie om de cursussen van de BPSW en de reclassering te stroomlijnen, zodat 
accreditatiepunten in de (verre) toekomst zowel kunnen worden verkregen via cursussen van de BPSW 
als via de 3RO. De cursussen van de BPSW bieden een verbredingsoptie voor de reclasseringswerker 
om zich te verdiepen in een ander vakgebied. De functiegroep reclassering verwacht dat het 
lidmaatschap van de BPSW met deze mogelijke ontwikkeling aantrekkelijker  kan worden. 
 
 

- De ontwikkeling van de beroepsidentiteit van de reclasseringswerkers of forensisch sociaal professionals 
in algemene zin. 
 De functiegroep reclassering voorziet hierin een rol voor onderwijsinstellingen op allerlei niveaus. De 
uitdaging is om de beroepsidentiteit te ontwikkelen in samenwerking met onderwijsinstellingen en de 
3RO. Daarbij kan er gekeken worden hoe de competenties van een forensisch sociaal professional 
doorwerken in de beroepsidentiteit van de reclassering en op welke manier de competenties van een 
forensisch sociaal professional geïntegreerd kunnen worden in de beroepsidentiteit.   
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