Ik ben
jeugdzorgwerker

Ik ben
begeleider
in de
gehandicaptenzorg

Beroepsregistratie
en herregistratie
in de jeugdhulp en
jeugdbescherming:
wat vraagt het van jou?
Ik heb mij
vooraangemeld bij
Stichting
Kwaliteitsregister
Jeugd (SKJ)

Ik ben
sociaal werker

Ik werk nog niet
in de jeugdhulp en
jeugdbescherming

Lees het hier

Ik ben
thuisbegeleider

Ik ben GGZ-agoog

Leeswijzer

Introductie

In deze brochure vind je
informatie over
(her)registreren.

Vanaf 1 januari 2018 moeten meer professionals in de
jeugdhulp of jeugdbescherming zich registreren in het
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Om zo snel mogelijk te vinden
wat jij moet doen om je te
kunnen registreren, volg je
jouw pad.

Je registreert je vóór 1 januari 2019 in de kamer Jeugden gezinsprofessionals als je op hbo-niveau werkt (of wilt
gaan werken) en taken uitvoert die door een geregistreerde
professional moeten worden gedaan. lees meer
Welke registratie- en/of herregistratie-eisen voor jou gelden,
lees je in deze brochure.

Soms moet je een keuze
maken.

Sta je al geregistreerd als jeugdzorgwerker? Voor jou verandert
er ook een aantal dingen. Dat lees je in deze brochure. Ben je
gedragswetenschapper en werk je in een functie op wo-niveau?
Dan is deze brochure niet voor jou.

Wie moeten zich al vóór 1 april 2018 registreren?
Als je behoort tot één van de onderstaande groepen moet je je
al voor 1 april 2018 registreren:
• Je hebt een diploma op mbo-niveau en werkt op hbo-niveau.
• Je hebt geen afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau en
werkt op hbo-niveau.
• Je werkt minder dan een jaar in de jeugdzorg en je hebt een
niet op het jeugddomein gerichte hbo-opleiding.

Volgende
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Introductie

Laat zien wat je waard bent!
Met beroepsregistratie laat je aan het kind, de jongere, het
gezin én aan opdrachtgevers zien dat je de ervaring, kennis
en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe
situaties. En dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en
investeert in de kwaliteit van je vak.

Registreren
Werkgevers moeten het werk in hun organisatie op een
verantwoorde manier toedelen. Dat staat in de norm van de
verantwoorde werktoedeling. Ze zetten de juiste professional
in op de juiste plek. Sommige werkzaamheden mogen alleen
door geregistreerde professionals worden gedaan. Met behulp
van het Kwaliteitskader Jeugd kun je, samen met je werkgever,
nagaan of het werk dat jij doet ook om registratie in het
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) vraagt.
Als professional maak je samen met het kind, de jongere en/of
het gezin, continu afwegingen in de hulp of ondersteuning die je
als professional biedt. Deze professionele ruimte kent juridische
kaders, maar ook kaders vanuit de organisatie én vanuit je
eigen professionele beroepshouding. Deze professionele ruimte
vraagt erom dat je continu investeert in je eigen vakbekwaamheid. Je moet kunnen uitleggen welke afwegingen je maakt en
hoe je die hebt gemaakt. Door beroepsregistratie ben je hierop
aanspreekbaar.

Start
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Introductie

Je bent als professional in de jeugdhulp of jeugdbescherming
werkzaam op hbo-niveau
Ben je nog niet geregistreerd? Dan kun je je vanaf 1 januari 2018 registreren.
Dat doe je als je werkzaamheden uitvoert die vragen om de inzet van een
geregistreerde professional. Je moet je uiterlijk vóór 1 januari 2019 registreren
in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Maak een keuze

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Je bent jeugd- en
gezinsprofessional: GGZagoog, thuisbegeleider of
jeugdhulpverlener in de
gehandicaptenzorg, sociaal werker
of jeugdzorgwerker

BIG-register
Je bent werkzaam in de
jeugdhulp of jeugdbescherming
en hebt een medisch beroep

Je bent al
geregistreerd in
het BIG-register
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Maak een keuze
Introductie

Je bent al als
jeugdzorgwerker
geregistreerd in het
Kwaliteitsregister
Jeugd (SKJ)

Je bent nog niet
geregistreerd, maar
al wel vooraangemeld
bij SKJ

Je bent nog niet
geregistreerd
en ook nog niet
vooraangemeld bij SKJ

Je werkt (nog) niet
in de jeugdhulp of
jeugdbescherming
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vorige
Kwaliteitsregister Jeugd
(SKJ)

Introductie

Je bent jeugden gezinsprofessional

Opleiding en werkervaring
Voor je registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) wordt gekeken
naar je opleiding én naar hoe lang je al werkzaam bent in de jeugdhulp of
jeugdbescherming.

Maak een keuze

Je hebt een:
• hbo bacheloropleiding
social work met profiel
sociaal werk – jeugd; of
• hbo bacheloropleiding
pedagogiek met profiel
sociaal werk - jeugd; of
• getuigschrift master
jeugdzorg

Je hebt een andere opleiding

Je kunt je
registreren
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Maak een keuze
Introductie

Je bent jeugden gezinsprofessional

Je hebt een diploma
Hogere Sociaal
Agogische Opleidingen
(HSAO)

Je werkt op
31 december 2017
langer dan 1 jaar
in de jeugdhulp of
jeugdbescherming
(geen HSAO-diploma)

Je werkt op
31 december 2017
korter dan 1 jaar
in de jeugdhulp of
jeugdbescherming
(geen HSAO-diploma)

Je werkt (nog) niet
in de jeugdhulp of
jeugdbescherming
(geen HSAO-diploma)

Terug naar
opleiding en
werkervaring
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vorige
Je hebt een andere
opleiding

Volg jouw pad
Introductie

vorige
Je hebt een
HSAO-diploma

Je werkt (nog) niet
in de jeugdhulp of
jeugdbescherming.

Je werkt al in
de jeugdhulp en
jeugdbescherming
Je bent jeugden gezinsprofessional

Terug naar
opleiding en
werkervaring

Je hebt een
HSAO-diploma met
uitstroomprofiel
jeugdzorgwerker

Je kunt je
registreren

Je hebt een
HSAO-diploma mwd,
cmv, pedagogiek of
social work

Je kunt je
registreren

Je diploma is ouder
dan 5 jaar

Let op!
Specifieke
eisen bij
herregistratie

Je diploma is op
het moment van
registratie nog geen
5 jaar oud

Je kunt je
nog niet
registreren
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Je hebt een
HSAO-diploma met
uitstroomprofiel
jeugdzorgwerker

Je hebt een
HSAO-diploma mwd,
cmv, pedagogiek of
social work

Je kunt je
registreren

Je kunt je
nog niet
registreren

Volg jouw pad
Introductie

Je bent jeugden gezinsprofessional

Je hebt een mbo-diploma of
een niet afgeronde hbo- of woopleiding en je werkt op hboniveau. Je verricht taken die door
een geregistreerde professional
moeten worden gedaan. Je moet
vóór 1 april 2018 een registratieaanvraag ingediend hebben bij het
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Je hebt een afgeronde
hbo- of wo-opleiding

Terug naar
opleiding en
werkervaring

Je kunt je
registreren

Je hebt een hbo- of
wo-opleiding
afgerond aan
een hogeschool
of universiteit in
Nederland

Je kunt je
registreren

Let op!
Specifieke
eisen bij
herregistratie

Je hebt een
buitenlands diploma
door EP-Nuffic
gewaardeerd als
gelijkwaardig aan of
hoger dan hbo-niveau

Je kunt je
registreren

Let op!
Specifieke
eisen bij
herregistratie
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Let op!
Specifieke
eisen bij
herregistratie

vorige
Je werkt op
31 december 2017
langer dan 1 jaar
in de jeugdhulp of
jeugdbescherming

Volg jouw pad
Introductie

Je bent jeugden gezinsprofessional

Je hebt een mbo-diploma of
een niet afgeronde hbo- of woopleiding en je werkt op hboniveau. Je verricht taken die door
een geregistreerd professional
moeten worden gedaan. Je moet
vóór 1 april 2018 een registratieaanvraag ingediend hebben bij het
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Je hebt een afgeronde
hbo- of wo-opleiding
(maar geen HSAO-diploma)

Terug naar
opleiding en
werkervaring

Je kunt je
registreren

Je hebt een buitenlands
diploma door EPNuffic gewaardeerd als
gelijkwaardig aan een
opleiding op minimaal hboniveau, en door SKJ als
inhoudelijk gelijkwaardig
aan HSS sw jeugd

Je kunt je
registreren

Let op!
Specifieke
eisen bij
herregistratie

Je hebt een womaster psychologie,
orthopedagogiek of een
bachelor HSS sociaal werk
profiel zorg of wijk en
samenleving

Je kunt je
registreren

Je hebt een andere hbo- of
wo-opleiding afgerond

Let op!
Specifieke
eisen bij
herregistratie

Je kunt je
registreren
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Let op!
Specifieke
eisen bij
herregistratie

Let op!
Specifieke
eisen bij
herregistratie

vorige
Je werkt op
31 december 2017
korter dan 1 jaar
in de jeugdhulp of
jeugdbescherming

Maak een keuze
Introductie

vorige
Je werkt (nog) niet in
de jeugdhulp of
jeugdbescherming
Je bent jeugden gezinsprofessional

Terug naar
opleiding en
werkervaring

Je hebt een afgeronde
hbo- of wo-opleiding
(geen HSAO-diploma)

Je bent student op een opleiding
Hogere Sociale Studies

pagina 11

Volg jouw pad
Introductie

vorige
Je hebt een afgeronde
hbo- of wo-opleiding
Je bent jeugden gezinsprofessional

Je hebt een afgeronde
hbo- of wo-opleiding
(geen HSAO-diploma)

Terug naar
opleiding en
werkervaring

Je hebt een bachelor HSS
sociaal werk profiel zorg of
wijk en samenleving

Je kunt je
nog niet
registreren

Je hebt een buitenlands
diploma, minder dan
5 jaar oud, door EPNuffic gewaardeerd als
gelijkwaardig aan een
opleiding op minimaal hboniveau, en door SKJ als
inhoudelijk gelijkwaardig
aan HSS SW Jeugd

Je kunt je
registreren

Je hebt een master
psychologie of
orthopedagogiek, minder
dan 5 jaar oud

Let op!
Specifieke
eisen bij
herregistratie

Je kunt je
nog niet
registreren
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Je hebt een andere
afgeronde hbo- of woopleiding

Je kunt je
nog niet
registreren

Volg jouw pad
Introductie

vorige
Je bent student op
een opleiding Hogere
Sociale Studies

Je bent student op
een opleiding Hogere
Sociale Studies (HSS)

Je bent jeugden gezinsprofessional

Terug naar
opleiding en
werkervaring

Je volgt de
opleiding HSS sociaal
werk (nieuwe stijl)

Je volgt de opleiding
HSAO (oude stijl)

Profiel
jeugdzorgwerker

Niet het profiel
jeugdzorgwerker

HSS sociaal werk
profiel jeugd

HSS profiel zorg,
welzijn en samenleving

Als je je opleiding hebt
afgerond kun je je
registreren

Je kunt je nog niet
registreren, je moet eerst
een aanvullende scholing
afronden.

Als je je opleiding hebt
afgerond kun je je
registreren

Je kunt je nog niet
registreren, je moet eerst
een aanvullende scholing
afronden.

Je kunt je
registreren

Je kunt je
nog niet
registreren

Je kunt je
registreren
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Je kunt je
nog niet
registreren

Introductie

Je bent al geregistreerd in het
BIG-register
Als je werkzaam bent in de jeugdhulp of jeugdbescherming kun
je je in twee registers registreren: in het Kwaliteitsregister Jeugd
of het BIG-register onder artikel 3 (artsen, verpleegkundigen,
gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten). Beiden
zijn door de Jeugdwet erkend. Als je al in het BIG-register staat
ingeschreven, hoef je je niet meer in het Kwaliteitsregister Jeugd
(SKJ) in te schrijven.
Paramedici en vaktherapeuten hoeven zich niet te registreren
in het Kwaliteitsregister Jeugd. Voor beide beroepsgroepen
geldt dat zij zorg, hulp en ondersteuning aan jeugdigen kunnen
bieden op basis van de tenzij-bepaling in de Jeugdwet. In de
Jeugdwet staat dat deze bepaling kan worden toegepast als
aannemelijk gemaakt kan worden dat toedeling van het werk
aan een niet-geregistreerde professional niet afdoet aan de
kwaliteit óf als dit zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit.

Je bent al
geregistreerd
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Introductie

Overgangsregeling jeugdzorgwerkers
Als je als jeugdzorgwerker al geregistreerd bent bij het
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) zijn er twee opties:
1. Je blijft tot het moment waarop je je herregistreert in
de kamer jeugdzorgwerker. Je rondt jouw herregistratie
af volgens de eisen die gelden voor jeugdzorgwerkers.
Daarna ga je automatisch over naar de kamer Jeugd- en
gezinsprofessionals.
2. Je wacht niet tot het moment waarop je je moet
herregistreren, maar stapt al eerder over naar de kamer
Jeugd- en gezinsprofessionals. Dit kan vanaf januari
2018. Je gaat aan de slag met je portfolio. Activiteiten
die je hebt geüpload in jouw “Mijn herregistratie” worden
automatisch overgezet naar je portfolio. De datum voor je
eerstvolgende herregistratie verandert niet door de overstap.
Voor jouw herregistratie gelden dan de eisen voor jeugd- en
gezinsprofessionals.

Meer informatie voor jeugdzorgwerkers komt op de website van
het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Je kunt je
registreren
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Introductie

Specifieke eis: training professionele
standaarden
Je kunt je registreren als jeugd- en gezinsprofessional
in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Na vijf jaar ga je je
herregistreren. Er geldt voor jou dan een extra eis: je moet
om je te kunnen herregistreren een geaccrediteerde training
professionele standaarden hebben gevolgd. Deze zijn in je
opleiding namelijk onvoldoende aan bod gekomen. De training
volg je als onderdeel van je deskundigheidsbevordering.
Professionals moeten kennis hebben van, en kunnen werken
volgens, de voor hen geldende professionele standaarden: de
vakinhoudelijke richtlijnen en de beroepscode. Professionals
zetten de professionele standaarden in voor het maken van
(ethische en morele) afwegingen bij hun beroepsmatig handelen.
Welke professionele standaarden voor jou gelden, is afhankelijk
van de context waarin je werkt.

Informatie over de trainingen staat op de website van SKJ.
De vakinhoudelijke richtlijnen vind je op de website van NJi.

Je kunt je
registreren
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Introductie

Specifieke eis: EVC-traject of volgen
passende opleiding
Je kunt je registreren als jeugd- en gezinsprofessional
in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Na vijf jaar ga je je
herregistreren. Je hebt nog geen hbo-opleiding gericht op
werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming afgerond. Daarom
geldt voor jou een aanvullende eis.
Je kunt een passende opleiding volgen, maar je mag ook op een
andere manier laten zien dat je over de benodigde kennis en
vaardigheden beschikt. Dat kan met een geaccrediteerd EVCtraject. EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Dit
zijn bijvoorbeeld competenties die je hebt ontwikkeld in je werk.

Meer informatie over geaccrediteerde EVC-trajecten staat
op de website van SKJ. Meer informatie over de (deeltijd-)
opleiding HSS sociaal werk jeugd vind je op de website van een
hogeschool in jouw regio.

Je kunt je
registreren
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Introductie

Geaccrediteerd inwerkprogramma
Je kunt je nog niet registreren als jeugd- en gezinsprofessional
in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Voor jou geldt dat je
eerst een geaccrediteerd inwerkprogramma met succes moet
doorlopen.
Je bent nog niet werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming
en tijdens je universitaire studie is het oefenen van
praktijkvaardigheden mogelijk onvoldoende aan bod gekomen.
Met een afgerond - geaccrediteerd - inwerkprogramma laat
je zien dat je over de benodigde vaardigheden beschikt. Het
inwerkprogramma volg je binnen de organisatie waar je werkt
of gaat werken. Je werkgever ontwikkelt het programma.
Hierin gaat het bijvoorbeeld over methodisch werken en werken
volgens professionele standaarden.

Meer informatie over het geaccrediteerde inwerkprogramma
komt op de website van SKJ.

Je kunt je nu
nog niet
registreren
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Introductie

Informatie over registratie-eisen
Met beroepsregistratie laat je zien dat je beschikt over de
kennis, ervaring en vaardigheden om goede hulp te bieden.
Aan inschrijving in het Kwaliteitsregister Jeugd worden eisen
gesteld. Bij een eerste inschrijving zijn die eisen anders dan bij
herregistratie.
Bij een eerste inschrijving worden eisen gesteld aan:
• beroepsopleiding
• werkervaring lees meer
• Verklaring omtrent gedrag (VOG) lees meer
Vanaf het moment van inschrijven, start jouw periode van
herregistratie. Deze duurt vijf jaar. In die periode toon je aan
dat je:
• werkt aan deskundigheidsbevordering lees meer
• werkt aan reflectie lees meer
• voldoet aan de eisen voor praktijkvaardigheden lees meer
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Introductie

Je kunt je nu nog niet registreren
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je je nu nog niet kunt registreren. Hieronder
staat wat de reden kan zijn en wat je moet doen als je je wilt gaan registreren. ¬
1. Je bent student op een opleiding HSS sociaal werk met profiel zorg of profiel wijk en
samenleving. Om je te kunnen registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) moet
je je opleiding afronden en tijdens of na je studie extra scholing gericht op werken in
de jeugdhulp en jeugdbescherming volgen. Eind 2017 vind je hierover meer informatie
op de website van SKJ.
2. Je bent student op een opleiding HSS sociaal werk “oude stijl” en je volgt de HSAOopleiding cmv, mwd pedagogiek of social work. Om je te kunnen registreren bij het
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) moet je je opleiding afronden en tijdens of na je
studie extra scholing gericht op werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming volgen.
Eind 2017 vind je hierover meer informatie op de website van SKJ.
3. Je werkt niet (meer) in de jeugdhulp of jeugdbescherming, je hebt een afgeronde
HSAO-opleiding - of één van de voorgangers van deze opleiding - en je diploma is
ouder dan 5 jaar. Het is afhankelijk van je vooropleiding wat je moet doen om je te
kunnen registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Je moet in ieder geval
je kennis weer up-to-date brengen. Mogelijk moet je daarnaast bijscholing volgen
gericht op specifieke kennis over de jeugdhulp en jeugdbescherming. Eind 2017 vind je
op de website van SKJ om welke bijscholing het in jouw geval gaat.
4. Je werkt nog niet in de jeugdhulp of jeugdbescherming en je hebt geen diploma van
een opleiding HSS. Om je te kunnen registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd
(SKJ) moet je eerst de opleiding HSS met profiel sociaal werk jeugd volgen. Najaar
2017 vind je op de website van SKJ meer informatie over de opleidingseisen voor
registratie. Meer informatie over de opleiding HSS met profiel sociaal werk jeugd vind
je op de website van een hogeschool in jouw regio.
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