
Overgangsregeling 
herregistratie 
jeugdzorgwerkers



Ben jij al geregistreerd in de kamer  
Jeugdzorgwerkers van het Kwaliteits register 
Jeugd (SKJ)? Dan is deze informatie voor jou 
van belang.

De kamer Jeugdzorgwerkers gaat op in de nieuwe kamer 
Jeugd- en gezinsprofessionals bij het Kwaliteitsregister 
Jeugd (SKJ). Daarom kunnen vanaf 1 januari 2018 
nieuwe professionals zich niet meer registreren in de kamer 
Jeugdzorgwerkers. Als je nu geregistreerd bent in de kamer 
Jeugdzorgwerkers, dan ga je over naar de kamer Jeugd- en 
gezinsprofessionals. Wanneer dit gebeurt, kun je zelf kiezen. 
Er zijn twee opties: 

•  Je blijft tot en met het moment waarop je je moet herregistreren in de kamer 
Jeugdzorgwerkers. Je rondt je herregistratie af volgens de eisen die gelden voor 
jeugdzorgwerkers. Na je herregistratie ga je automatisch over naar de kamer Jeugd -en 
gezinsprofessionals.

•  Je wacht niet tot het moment waarop je je moet herregistreren, maar stapt al eerder 
over naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Bijvoorbeeld omdat de datum voor 
herregistratie voor jou nog ver weg is. Of omdat je de herregistratie-eisen voor de kamer 
Jeugd- en gezinsprofessionals beter vindt passen bij de wijze waarop je vormgeeft aan 
je beroepsontwikkeling. Alle activiteiten die je al hebt geüpload in ‘Mijn herregistratie’ 
en die zijn goedgekeurd, gaan automatisch over naar je nieuwe portfolio. Je rondt je 
herregistratie af volgens de eisen die gelden voor jeugd- en gezinsprofessionals. Met de 
overstap verandert de datum van jouw herregistratie niet.



Verschillende eisen kamer  
Jeugdzorgwerkers en kamer Jeugd- en  
gezinsprofessionals

Hieronder hebben we de herregistratie-eisen voor jeugdzorgwerkers en 
voor jeugd- en gezins professionals naast elkaar gezet. De eisen voor 
herregistratie voor jeugd- en gezinsprofessionals zijn iets anders. 

Jeugdzorgwerker
Jeugd- en  
gezinsprofessional

Verschil

Herregistratie- 
termijn

5 jaar 5 jaar

Deskundigheids- 
bevordering

60 punten scholing en  
50 punten vrije ruimte

60 uur scholing, training 
en/of andere vormen 
van geaccrediteerde 
deskundigheidsbevordering

De vrije ruimte vervalt. 

Reflectie 50 punten 60 uur Het wordt eenvoudiger om 
aan deze eis te voldoen 
omdat er meer vormen van 
reflectie zullen passen binnen 
de definitie die hiervoor 
geldt. Meer informatie over 
reflectie vind je bij vraag 25 
bij de Veel gestelde vragen.

Beroeps- 
vaardigheid

Je hebt op moment 
van herregistratie een 
arbeidsovereenkomst 
in een hbo-functie in de 
jeugdzorg voor minimaal 
16 uur. 

 Je hebt in 5 jaar 
tijd, minimaal 2 jaar, 
gemiddeld 16 uur 
per week gewerkt in 
een hbo-functie in de 
jeugdzorg.

Een arbeidsovereenkomst op het 
moment van herregistratie is niet 
nodig. Wel gelden de volgende 
eisen:

•  Je moet, gedurende 5 jaar, 
gemiddeld 16 uur per week in 
een agogische functie gewerkt 
hebben. 

•  Hiervan heb je minimaal 8 uur 
per week met jeugd gewerkt.

•  Je hebt in die uren direct 
contact gehad met jeugdigen en 
gezinnen.

•  Je bent belast met taken die 
volgens het Kwaliteitskader 
Jeugd vragen om de inzet van 
een geregistreerde professional.

De herregistratie is niet 
meer gekoppeld aan de 
arbeidsovereenkomst 
met een organisatie 
in de jeugdhulp of 
jeugdbescherming. Daarom 
hoef je niet werkzaam te 
zijn op het moment van 
herregistratie. Het aantal 
uren dat je gedurende 5 jaar 
moet werken is in totaal 
hoger. Maar ook bredere 
werkervaring (bijvoorbeeld 
hulpverlening aan 
volwassenen) kan voor de 
helft meetellen als relevante 
werkervaring. 

Alternatieve 
scholing

Wanneer je als 
jeugdzorgwerker 
door bepaalde 
omstandigheden niet 
kan voldoen aan de 
werkervaringseis bij 
herregistratie, kun je 
toch voor herregistratie 
in aanmerking komen. 
Je moet dan voldoen 
aan aanvullende 
voorwaarden die 
in overleg met het 
Kwaliteitsregister Jeugd 
worden vastgesteld.

Als je niet aan de 
werkervaringseis kunt voldoen 
(en daarmee vaak ook niet 
aan de eisen voor reflectie en 
deskundigheidsbevordering), 
kun je je toch herregistreren. 
Je zult dan voorafgaand 
aan je herregistratie een 
scholingsprogramma moeten 
volgen. Dit programma wordt 
nog ontwikkeld. Meer informatie 
hierover volgt eind 2017.  
Je vindt die op de websites  
van SKJ en van PJ&J.

Mocht je (tijdelijk) 
niet in de jeugdhulp of 
jeugdbescherming (kunnen) 
werken en toch je registratie 
willen behouden, dan kan dat 
door je bij te scholen. Jouw 
kennis is dan weer up-to-date  
en op het niveau van de 
beroepsopleiding.

http://professionaliseringjeugdhulp.nl/professionals/themas/beroepsontwikkeling/beroepsregistratie/laat-zien-wat-je-waard-bent/
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/professionals/themas/kwaliteitskader-jeugd/
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/professionals/themas/kwaliteitskader-jeugd/
http://www.skjeugd.nl
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/


Wil jij overstappen naar de kamer  
Jeugd- en gezinsprofessionals?

Wil je overstappen? Dien dan een verzoek in bij SKJ. Dat kan vanaf 
januari 2018 via een button in “Mijn SKJ”. Activiteiten die je hebt 
geüpload in “Mijn herregistratie” en die zijn goedgekeurd, worden dan 
automatisch overgezet naar je nieuwe portfolio. Dat betekent: 

• dat nieuwe activiteiten worden beoordeeld volgens de eisen voor de kamer Jeugd- en 
 gezinsprofessionals;
•  dat bij het overzetten activiteiten gelijkwaardig gewogen worden. Dat wil zeggen dat alle 

goedgekeurde activiteiten met het toegekende aantal punten in het portfolio worden 
overgezet;

•  dat goedgekeurde activiteiten in de vrije ruimte ongewijzigd overgezet worden naar   
deskundigheidsbevordering in het portfolio, en meetellen voor herregistratie; 

•  dat na het overzetten de activiteiten uit het dossier zichtbaar zijn in het portfolio.  
Ook informatie over de inhoud, aard en vorm van de activiteit is hier zichtbaar.

Jeugd- en gezinsprofessionals in de jeugdhulp en 
jeugdbescherming werken op hbo-functieniveau of hoger. 
Zij zijn werkzaam in: jeugdzorg, jeugd-ggz, gehandicaptenzorg, 
thuisbegeleiding, welzijn en maatschappelijke dienstverlening  
en bij gemeenten.

      Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief van het  
Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

http://www.skjeugd.nl
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/informatie/aanmelden-nieuwsbrief/

