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In gesprek met Berry Tijhuis, projectleider beroepsregistratie bij het  
programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J), 
over beroeps registratie en herregistratie voor sociaal werkers. 

Beroepsregistratie: inschrijven en ingeschreven blijven
‘Het doel van PJ&J is nog betere hulp aan kind, jongere en hun gezin. Professionalisering 
is een middel dat daaraan bijdraagt. Beroepsregistratie is een onderdeel van 
professionalisering.’ aldus Berry Tijhuis. Als projectleider hield ze zich de afgelopen maanden 
bezig met het onderdeel Beroepsregistratie. ’Het formele stuk van de professionalisering zeg 
maar, dus het inschrijven en ingeschreven blijven van jeugd- en gezinsprofessionals in het 
beroepsregister SKJ. Dan heb je het onder meer over de eisen waaraan professionals moeten 
voldoen. Daar hebben we met een brede blik naar gekeken, met professionals zelf, cliënten, 
gemeenten, werkgevers en onderwijs.’

En wat is het doel van beroepsregistratie?
‘Registratie is geen doel op zich,’ beklemtoont Berry Tijhuis, ‘het is een middel. 
Beroepsregistratie bevordert dat professionals bewust bezig zijn met hun professionele 
ontwikkeling. De registratie zelf is een administratieve aangelegenheid. Niet altijd leuk. Maar  
registratie zorgt wel voor formele status. Dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich 
mee. De professional stemt ermee in dat hij bekend is met de beroepscode en de richtlijnen, 
en dat hij zich onderwerpt aan het tuchtrecht. Dat hij desgewenst zijn handelen en keuzes 
kan onderbouwen.’ Dat biedt bescherming voor cliënten. ‘Registratie maakt dat niet iedereen 
zich zomaar jeugd- en gezinsprofessional kan noemen. Dat geeft professionals dus ook status, 
net zoals de BIG dat doet. En het maakt het makkelijker om trots te zijn op hun vak.’

Beroepsregistratie voor sociaal werkers  
in de jeugdhulp en jeugdbescherming
Deze factsheet biedt informatie over beroepsregistratie voor sociaal werkers die zich  
moeten registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals bij Stichting Kwaliteits - 
register Jeugd (SKJ).
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Hoe weet je welke professionals zich moeten registreren?
‘Daar is geen eenduidig antwoord op, daarvoor hebben we een afwegingskader. Maar 
globaal zijn er vier indicatoren:
 • Gaat het om een kind in een onveilige of risicovolle situatie?
 • Heb je als professional grote verantwoordelijkheid?
 • Zijn er complexe problemen?
 • Heeft je professionele handelen veel impact op de cliënt?
Als ook maar één van die indicatoren gaat “knipperen” dan is registratie nodig. Zo niet, 
dan kun je heel goed professionals inzetten die niet geregistreerd zijn. Ook in het kader 
van arbeidsmarktkrapte is dat handig om te weten. En voor de goede orde: dat is geen 
diskwalificatie van het vakmanschap van die professionals, het gaat veel meer om het sóórt 
werk dat zij doen. Ook zij leveren goede hulp en zijn hard nodig.’ 
Gemeenten moeten dat meer beseffen, stelt Berry Tijhuis. ‘Sommige willen alleen 
geregistreerde professionals, vanuit de gedachte “better safe than sorry”. Zonde, want dat 
legt een grote druk op organisaties en professionals en het leidt tot onnodige kosten.’

Hoe zat het ook al weer met de vooraanmelding?
‘Iedereen die denkt zich te moeten registreren heeft zich nu wel zo’n beetje vooraangemeld. 
In totaal zo’n 5.000 sociaal werkers. Wie zich heeft vooraangemeld krijgt van SKJ automatisch 
een mail waarin de procedure wordt uitgelegd. Vervolgens doet de professional een verzoek 
tot registratie. Het eerst aan de beurt zijn de mensen zonder hbo-diploma, die moeten voor 
1 april 2018 hun verzoek tot registratie hebben ingediend.’ 
Overigens is er nog heel wat onzekerheid bij professionals, merkt Berry Tijhuis tijdens haar 
workshops over beroepsregistratie in het hele land. ‘Ik krijg vragen als: aan welke eisen moet 
ik voldoen? Kan ik dat wel? Kunnen we het werk blijven aanbieden dat we nu doen? Voor 
een deel blijkt dat gelukkig koudwatervrees. Als je het uitlegt, valt het ze reuze mee.’

En wordt de registratie vanzelf verlengd?
‘Nee, na vijf jaar moeten professionals zich herregistreren. In die tijd moeten zij zich 
aantoonbaar ontwikkelen. In totaal moeten zij zestig uur deskundigheidsbevordering hebben 
gedaan en minstens zestig uur aan reflectie hebben besteed. Daarbij gaat het om reflectie op 
het eigen handelen in dagelijkse praktijksituaties.’ En tot slot: een professional moet werken. 
‘Gemiddeld 16 uur per week, waarvan 8 uur met jeugd. Doordat een professional voor zijn 
herregistratie aan deze eisen moet voldoen, wordt gestimuleerd dat hij nadenkt over: wat wil 
ik nog leren? Wat kan beter? Welke kant wil ik op?’

Een mooie stap voorwaarts dus?
‘Absoluut. Het biedt cliënten meer zekerheid dat ze hulp krijgen van een vakkundige 
professional. Het register is openbaar dus cliënten kunnen opzoeken of iemand is 
geregistreerd.’ 
Voor professionals zelf is het een extra reden om continu te blijven leren. ‘Het digitale 
portfolio bij SKJ kunnen zij ook gebruiken als basis voor hun ontwikkeling binnen de 
eigen organisatie. Dus ook voor alle activiteiten die buiten de registratie-eisen vallen. Alle 
activiteiten voor leren en reflectie op één plek, dat is handig.’ 
En er is voordeel voor de werkgevers. ‘Professionals die aantoonbaar werken aan hun 
ontwikkeling helpen je ook bij je profilering als organisatie. Daarmee kun je beter laten zien 
wát je allemaal doet, wie wat doet en hoe goed ze dat doen.’
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Veelgestelde vragen

Hieronder vind je veel gestelde vragen over beroepsregistratie  
en herregistratie van jeugd- en gezinsprofessionals.

1.    Welke professionals moeten zich registreren bij SKJ?
   Professionals die werkzaam zijn op minimaal hbo-niveau en die werken in complexe 

situaties waarbij hun handelen grote impact heeft op kinderen en gezinnen, moeten 
zich registreren. Als werkgever of opdrachtgever mag je bepaalde werkzaamheden 
namelijk alleen laten uitvoeren door een geregistreerde professional. Alle 
professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming zijn vakbekwaam en beschikken 
over de nodige vakkennis, maar niet alle professionals hoeven zich te registreren. Met 
behulp van het Kwaliteitskader Jeugd kun je nagaan of het werk dat een professional 
doet, om registratie vraagt. Meer informatie is te vinden op de website van PJ&J.   

2.  Moet een vooraangemelde professional zich altijd registreren? 
   Dat hoeft niet altijd. Het is verstandig om opnieuw te kijken of het werk dat de 

professional doet, vraagt om beroepsregistratie. Zie ook vraag 1. 

3.  Wanneer moeten professionals zich uiterlijk bij SKJ registreren?
   Professionals met een hbo-diploma of hoger moeten zich uiterlijk voor 1 januari 

2019 bij SKJ registreren. Tot die datum geldt een overgangstermijn en mogen 
professionals die op 1 januari 2018 al in dienst waren, nog worden ingezet zonder dat 
zij geregistreerd zijn.  
Professionals met een mbo-diploma of zonder diploma, moeten voor 1 april 2018 hun 
aanvraag tot registratie hebben ingediend bij SKJ. Zie ook vraag 4.

 
4.  Welke professionals moeten zich al voor 1 april 2018 registreren?
    Professionals met een mbo-diploma of zonder diploma, moeten voor 1 april 2018 

hun aanvraag tot registratie hebben ingediend bij SKJ. Let op! Heeft een professional 
nooit een hbo- of universitaire studie afgerond, maar wel scholing gevolgd op post-
masterniveau, dan is het verstandig toch voor 1 april 2018 de aanvraag tot registratie 
te doen. Niet alle scholing op post-masterniveau wordt namelijk ook erkend op hbo-
niveau. Meer informatie vind je in de factsheet ‘Beroepsregistratie voor professionals 
met een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding’.

5.   Aan welke registratie-eisen moeten professionals voldoen die op 31 december 2017  
al in de jeugdhulp of jeugdbescherming werken? 

   In het interactieve pdf ‘Beroepsregistratie en herregistratie: wat vraagt het van jou?’ 
kun je vinden welke specifieke (her)registratie-eisen voor professionals gelden. Als 
het diploma van een professional bijvoorbeeld niet voldoet aan de opleidingseis voor 
registratie, dan gelden specifieke eisen voor zijn eerste herregistratie. 
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6.   Aan welke registratie-eisen moeten professionals die op 31 december 2017 niet in 
de jeugdhulp of jeugdbescherming werken, voldoen om zich te kunnen registreren 
bij SKJ?

   Als een professional op 31 december 2017 niet werkzaam is in de jeugdhulp 
of jeugdbescherming, moet hij om zich te kunnen registreren voldoen aan de 
opleidingseis en een VOG hebben die niet ouder is dan 3 maanden. Als opleidingseis 
geldt een diploma HSS SW profiel jeugd of Pedagogiek profiel jeugd. Andere 
diploma’s, mits niet ouder dan 5 jaar, zijn mogelijk voor zover ze op inhoud en niveau 
overeenkomen met deze opleidingen. Hogescholen kunnen aangeven of een diploma 
overeenkomt en wat eventueel aan aanvullende scholing nodig is. 

7.  Wat moet een professional doen om zich na 5 jaar te kunnen herregistreren? 
   Voor herregistratie, na 5 jaar, laat een professional in zijn portfolio zien wat hij heeft 

gedaan aan zijn beroepsontwikkeling. Hij toont daarmee aan dat hij voldoende uren 
heeft gewerkt als sociaal werker én als jeugd- en gezinsprofessional. Daarnaast laat 
hij zien dat hij minimaal 60 uur aan reflectie en minimaal 60 uur aan geaccrediteerde 
deskundigheidsbevordering heeft besteed. Dat laatste toont hij aan met een bewijs 
van deelname of een certificaat. 

8.  Wat valt onder die 60 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering?
    De deskundigheidsbevordering moet in ieder geval aan de volgende drie punten 

voldoen: 
  a.  Het moet gericht zijn op de professionele ontwikkeling van de jeugd-  en 

gezinsprofessional.
  b.  Het moet gericht zijn op het actueel houden van de vakkennis op minimaal het 

niveau van de beroepsopleiding.
  c.  Het moet bijdragen aan het kunnen hanteren van de professionele opgaven die de 

jeugd  -en gezinsprofessional in zijn beroepspraktijk tegenkomt. (Zie ook het nieuwe 
Competentieprofiel voor jeugd – en gezinsprofessionals.)

   Daarnaast worden door SKJ kwaliteitseisen gesteld aan de aanbieder van de 
deskundigheidsbevordering. Als de deskundigheidsbevorderingsactiviteit voldoet aan 
deze eisen, wordt deze geaccrediteerd.  
Deskundigheidsbevordering is meer dan alleen training en scholing. Andere vormen 
van leren kunnen worden ingezet als de aanbieder accreditatie heeft verkregen 
voor de activiteit. Opleiders of werkgevers met een opleidersaccount kunnen 
geaccrediteerde scholing via hun account in het portfolio van de professionals zetten, 
mits ze voor een digitaal certificaat hebben gekozen.

9.  Welke vormen van reflectie kunnen worden ingezet voor herregistratie?
    Er worden drie dimensies onderscheiden die in samenhang aan bod moeten komen bij 

reflectie:
  •  Gebruik ik de juiste methoden, technieken en richtlijnen? En kan ik uitleggen 

waarom? (technisch instrumentele dimensie)
   •  Maak ik de juiste (beroepsethische) afwegingen? En hoe komen deze tot stand? 

(normatieve dimensie)
  • Doe ik mijn werk op een manier die bij mij past? (persoonlijke dimensie)
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   Professionals kunnen op twee manieren aantonen dat zij op deze wijze vormgeven 
aan reflectie:

  1.  Een professional kan aantonen dat de ingezette reflectievorm voldoet aan de drie 
dimensies door per dimensie te laten zien hoe deze dimensie aan bod is gekomen. 

  2.  De reflectie heeft plaatsgevonden onder begeleiding van een supervisor die is 
ingeschreven in een register voor supervisoren.

   Er staan in het portfolio vormen van reflectie die voldoen aan deze drie dimensies. 
Als de ingezette reflectievorm hierin voorkomt, kan deze in het portfolio worden 
opgenomen. Ook andere vormen van reflectie worden goedgekeurd voor 
herregistratie als de professional op één van de hierboven genoemde manieren 
kan aantonen dat de drie dimensies aan bod zijn gekomen. Binnen het portfolio zijn 
hiervoor hulpmiddelen te vinden.

   Doel van de reflectie is het verbeteren van het professionele handelen, zodat een 
professional nog betere hulp kan bieden. Het gaat daarbij om reflectie op het eigen 
proces van de hulpverlener. Hij reflecteert op zijn handelen en betrekt daarbij de 
kennis en kunde waarmee hij dat handelen kan uitleggen en onderbouwen.  
De professionele standaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) kunnen 
hierbij helpen.

10.  Waarom moeten professionals werken volgens hun professionele standaarden?
    Van professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming wordt meer dan voorheen 

verwacht dat zij zelf, samen met kind, jongere en/of gezin, oplossingen zoeken 
voor de hulpvraag en besluiten nemen. Professionele standaarden, beroepscode 
en vakinhoudelijke richtlijnen, ondersteunen professionals bij het maken en 
verantwoorden van keuzes en besluiten. De Jeugdwet vraagt van geregistreerde 
professionals om zich te houden aan hun professionele standaarden. Aanbieders 
en werkgevers moeten er volgens diezelfde jeugdwet voor zorgen dat professionals 
kunnen werken volgens de voor hen geldende professionele standaarden. 

11.  Welke beroepscode geldt voor jeugd- en gezinsprofessionals?
    Met beroepsregistratie in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals onderschrijven 

professionals de Beroepscode voor jeugd- en gezinsprofessionals. Zie ook vraag 10.

12.  Welke richtlijnen gelden voor de jeugd- en gezinsprofessional?
   Voor jeugd- en gezinsprofessionals gelden de Richtlijnen Jeugdhulp en 

Jeugdbescherming. Deze worden ontwikkeld voor, door en met professionals en 
vastgesteld door hun beroepsvereniging. In het geval van jeugd- en gezinsprofessionals 
is dit de Beroepsverenging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Ze zijn gebaseerd 
op wetenschappelijke kennis en praktijkervaring. Professionals werken met deze 
richtlijnen, of kunnen hier gemotiveerd van afwijken. Richtlijnen zijn onderdeel van de 
professionele standaarden die professionals moeten kennen en waar zij mee werken. 
Zie ook vraag 10.
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13.   Vanaf wanneer valt een professional onder het tuchtrecht en waar is hierover meer 
informatie beschikbaar?

   Een professional valt onder tuchtrecht vanaf het moment dat hij zich registreert 
bij SKJ. Jeugd- en gezinsprofessionals die zich voor het eerst registreren, en 
jeugdzorgwerkers die overstappen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals, 
ontvangen van SKJ per e-mail informatie over de professionele standaarden en het 
tuchtrecht.  

14.  Wat zijn de kosten van registratie bij SKJ en wie betaalt die kosten?
   Professionals die zich in 2018 voor het eerst registreren, betalen voor hun eerste jaar 

van registratie geen kosten. Hierna worden de kosten jaarlijks in rekening gebracht. 
SKJ bepaalt jaarlijks de tarieven. Op dit moment bedraagt het tarief E 85,- per jaar. Wie 
de kosten betaalt, is afhankelijk van de afspraken die hierover tussen de werkgever en 
de werknemer zijn gemaakt (bijvoorbeeld in de cao of in een personeelsreglement). 
Als de werkgever de kosten betaalt, ontvangt hij maandelijks een verzamelfactuur van 
SKJ.

Meer informatie over beroepsregistratie is te vinden op de websites van SKJ en PJ&J.  

Jeugd- en gezinsprofessionals werken op hbo-functieniveau in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Zij zijn werkzaam in: jeugdzorg, 

jeugd-ggz, gehandicaptenzorg, thuisbegeleiding, welzijn en maatschappelijke dienstverlening en bij gemeenten.


