
 

 

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ  

 

Voorwaarden vooraanmelding 

Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ.  

Jeugdhulpverlener hbo       Voorwaarden voor vooraanmelding 

Professional is op het moment van 

vooraanmelding werkzaam op een 

hbo-functie, binnen de jeugdhulp en 

kan niet voldoen aan de eisen voor 

registratie in een van de kamers van 

SKJ.  

 VOG niet ouder dan 1 jaar 

 Werkgeversverklaring of eigen verklaring* 

 

* De werkgever zal verklaren dat de professional in kwestie, werkzaam is in de jeugdhulp of 

jeugdbescherming en werkzaamheden uitvoert die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om de 

inzet van een (SKJ- of BIG, artikel 3-) geregistreerde professional. 

Wanneer de professional niet in dienst is bij een werkgever maar zelfstandig gevestigd is, gebeurt 

dit via een eigen verklaring.    

 

Verder wordt informatie gevraagd die niet van invloed is op de aanvraag van vooraanmelding en ook 

niet anderszins beoordeeld of gedeeld wordt. 

 Diploma’s: het uploaden van relevante diploma’s die betrekking hebben op het onderhouden 

van het vak en kunnen aantonen dat in de afgelopen jaren scholing is geweest, is wenselijk. 

Let op! De vooraanmelding geeft niet automatisch toegang tot de beroepsregistratie waarvan naar 

verwachting uiterlijk 1 januari 2018 de voorwaarden bekend zullen zijn.   
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BIJLAGE 

 

Reglement tot vooraanmelden  d.d. 8 juli 2015 

De vooraanmelding staat open voor professionals die werkzaam zijn op een hbo-functie in de 

jeugdhulp of jeugdbescherming. Zij verrichten werkzaamheden waarvan in het Kwaliteitskader Jeugd 

is opgenomen, dat zij uitgevoerd moeten worden door een geregistreerd  professional en die zich nu 

nog niet kunnen registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd of het BIG-register. Het betreft onder 

anderen de volgende beroepsgroepen: agogen in de GGZ, begeleiders gehandicaptenzorg, sociaal 

werkers (W&MD), thuisbegeleiders en cliëntondersteuners. Het Reglement tot vooraanmelden is 

goedgekeurd door het bestuur van SKJ op 29 juni 2015. 

 

Preambule  

In dit Reglement tot vooraanmelden staat de procedure voor vooraanmelden beschreven, en staan 

de voorwaarden tot vooraanmelden genoemd. 

 

Tijdens de periode van vooraanmelden worden er geen specifieke voorwaarden gesteld aan de 

professionals. Dit betekent dat professionals die zich hebben vooraangemeld, dat in beginsel zullen 

blijven totdat zij zich kunnen gaan registreren vanaf, naar verwachting, uiterlijk 1 januari 2018. 

Vooraanmelden leidt niet automatisch tot registreren: de voorwaarden voor (her)registratie worden 

de komende jaren ontwikkeld. 

 

Het doel van de vooraanmelding is alle professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming in beeld 

te brengen, die zich momenteel niet kunnen registreren en die werkzaamheden uitvoeren waarvan 

in het Kwaliteitskader Jeugd is opgenomen dat een geregistreerde professional moet worden 

ingezet. 

 

Met een vooraanmelding maakt een professional op een hbo-functie kenbaar dat hij werkzaam-

heden verricht waarvoor in het Kwaliteitskader Jeugd is opgenomen dat een geregistreerd 

professional moet worden ingezet en dat hij aan de eisen van vooraanmelden voldoet. De eisen voor 

beroepsregistratie zijn naar verwachting uiterlijk 1 januari 2018  bekend.  

 

SKJ voert geen tussentijdse toetsing op de vooraanmelding uit. Aan de vooraanmelding is geen 

tuchtrecht gekoppeld.  

 

Professionals die zijn vooraangemeld kunnen de eigen bij- en nascholing beheren in hun digitale 

portfolio. De professional heeft de mogelijkheid om bij het aanmaken van zijn account te verklaren 

dat de werkgever toegang krijgt tot zijn digitaal portfolio.  

De werkgever heeft de mogelijkheid om vervolgens de deelname aan deze bij- en nascholings-

activiteiten te beoordelen en te accorderen. De in het digitale portfolio opgenomen scholing kan op 

het moment dat de registratie van start gaat (uiterlijk 1-1-2018) worden meegenomen. 
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Hoofdstuk I Algemeen 

Artikel 1: Definities  

In dit Reglement tot vooraanmelden en de daaraan verbonden bijlagen wordt verstaan onder:  

Aanvrager:  Professional, die een aanvraag tot vooraanmelden bij het 

Kwaliteitsregister Jeugd heeft ingediend, waarvan nog niet is 

vastgesteld of hij aan de voorwaarden voor vooraanmelden voldoet, 

het dossier juist en volledig heeft ingevuld en derhalve nog niet is 

opgenomen in het bestand van vooraangemelde professionals. 

Jeugddomein:  Terrein waarop aanbieders van jeugdhulp, uitvoerders van 

kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, advies & 

meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling, colleges voor 

zover het betreft de toeleiding naar, advisering over en de bepaling 

van de aangewezen voorziening, justitiële jeugdinrichtingen, de Halt-

bureaus en de raad voor de kinderbescherming werkzaam zijn.  

Professional:    Voor deze regeling wordt verstaan onder professional: de  

    professional die werkzaam is op een hbo-functie in de jeugdhulp en 

    jeugdbescherming, die zich nog niet kan registreren in de reeds 

    bestaande kamers van SKJ gedurende de jaren 2015-2017.   

Vooraanmelden:  Inschrijving als vooraanmelder bij het Kwaliteitsregister Jeugd. De 

vooraanmelding is een eerste stap op weg naar beroepsregistratie, 

waarvoor  de voorwaarden nog worden geformuleerd (naar 

verwachting uiterlijk 1 januari 2018 gereed). Het is  nog geen 

registratie. 

Digitaal portfolio:   Het bij SKJ ondergebrachte digitale dossier, waarin de professional de 

mogelijkheid heeft om, gedurende de periode van vooraanmelden, 

de eigen bij- en nascholingsactiviteiten te archiveren door middel van 

het uploaden van bewijzen (diploma’s of certificaten). Hierin is ook de 

mogelijkheid opgenomen voor de werkgever om deelname aan deze 

bij- en nascholingsactiviteiten te accorderen. 

Betrokken organisatie:  Beroepsvereniging, die met toepassing van artikel 14 van de statuten 

als betrokken organisatie is toegelaten. 

Kwaliteitsregister Jeugd:  Beroepsregister, dat op grond van artikel 68a, eerste lid 

Uitvoeringsbesluit Wet (thans artikel 5.2.1 Besluit Jeugdwet) op de 

jeugdzorg is erkend. 

Bestuur:  Bestuur van Kwaliteitsregister Jeugd, zoals genoemd in artikel 4 van 

de statuten.  

Statuten:  De statuten van de registerstichting.  
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Registerstichting:  Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, gevestigd te Bilthoven, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder 

nummer 57471800. 

 

Artikel 2: Opgave vooraanmelden 

 

1. Bij het Kwaliteitsregister Jeugd kunnen professionals, die werkzaamheden verrichten op een 

hbo-functie binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming en werkzaamheden uitvoeren die 

volgens het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een geregistreerd professional vragen, 

maar zich nog niet kunnen registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd (of het BIG-register 

artikel 3), zich vooraanmelden. 

2. Professionals die zich vooraanmelden bij het Kwaliteitsregister Jeugd dienen te voldoen aan 

de voorwaarden voor vooraanmelden, zoals genoemd in artikel 3. 

3.  Kwaliteitsregister Jeugd hanteert voor vooraanmelden niet het vereiste van lidmaatschap van 

een betrokken organisatie of enige andere beroepsvereniging.    

      

 

Artikel 3. Voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ 

1. 

Jeugdhulpverlener hbo       Voorwaarden voor vooraanmelding 

Professional is op het moment van 

vooraanmelding werkzaam op een hbo-

functie, binnen de jeugdhulp en kan niet 

voldoen aan de eisen voor registratie in 

een van de kamers van SKJ. 

 VOG niet ouder dan 1 jaar 

 Werkgeversverklaring of eigen verklaring* 

 

* De werkgever zal verklaren dat de professional in kwestie, werkzaam is in de jeugdhulp of 

jeugdbescherming en werkzaamheden uitvoert die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om de 

inzet van een (SKJ- of BIG, artikel 3-) geregistreerd professional.  

Wanneer de professional niet in dienst is bij een werkgever maar zelfstandig gevestigd is, gebeurt 

dit via een eigen verklaring.    

 

Verder wordt informatie gevraagd die niet van invloed is op de aanvraag van vooraanmelding en ook 

niet anderszins beoordeeld of gedeeld wordt. 

 Diploma’s: het uploaden van relevante diploma’s die betrekking hebben op het onderhouden 

van het vak en kunnen aantonen dat in de afgelopen jaren scholing is geweest, is wenselijk. 

2.  De vooraanmelding geeft niet automatisch toegang tot de beroepsregistratie waarvan naar 

verwachting uiterlijk 1 januari 2018 de voorwaarden bekend zullen zijn. 
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Hoofdstuk II Vooraanmeldprocedure  

Artikel 4 : Vooraanmelden  

 

1.  De vooraanmelding wordt in behandeling genomen als: 

a.  De aanvrager een inlogaccount heeft aangemaakt en de daarbij behorende verklaringen 

heeft afgelegd waarbij opgemerkt dient te worden dat verklaring 4 optioneel is.  

       

b.  De aanvraag volledig is ingediend, inclusief alle gevraagde bijlagen (artikel 3.1), waaronder 

een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), die op het moment van indiening van de aanvraag 

niet ouder is dan één jaar en een werkgeversverklaring of eigen verklaring. 

 

2.  Een volledige aanvraag bestaat uit: 

a. Een VOG niet ouder dan één jaar;  

b.  Een werkgeversverklaring of eigen verklaring;  

c.  Het akkoord gaan met verschillende verklaringen: 

Verklaringen bij vooraanmelding 

Verklaring 1: Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van SKJ. 

Verklaring 2. Ja, ik ga akkoord met het reglement tot vooraanmelden van SKJ. 

Verklaring 3: Ja, ik ga ermee akkoord informatie betreffende het vervolgtraject te ontvangen van SKJ, 

beroepsverenigingen en/of brancheorganisaties. 

Verklaring 4: Optioneel: Ja, ik ga ermee akkoord dat mijn werkgever inzage heeft in mijn SKJ-dossier. 

Verklaring 5: Ja, ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. 

   

3. Aanvullende informatie 

Verder wordt  gevraagd informatie te leveren over werkervaring, opleiding en diploma(’s), de CAO waarbinnen 

gewerkt wordt en over lidmaatschap van een beroepsvereniging. Dit betreft extra informatie, die niet van 

invloed is op de aanvraag van vooraanmelding en ook niet anderszins beoordeeld of gedeeld wordt. Deze 

informatie wordt geanonimiseerd betrokken bij het ontwikkelen van de (registratie-voorwaarden) voor 

beroepsregistratie. 

a.  Diploma(‘s) 

b.  Het beantwoorden van informatieve vragen over werkervaring, CAO, opleidingsniveau, 

lidmaatschap beroepsvereniging. 

 

4.  Indien de aanvrager over diploma’s beschikt die betrekking hebben op het onderhouden van het 

vak en aantonen dat in de afgelopen jaren scholing is gevolgd, kunnen deze ook worden 

ingediend.  

 

5.  De aanvraag kan verzonden worden via de website (vooraanmeldenjeugd.skjeugd.nl) van 

Kwaliteitsregister Jeugd.         

https://skjeugd.nl/over-skj/algemene-voorwaarden
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Artikel 5: Beoordeling van de aanvraag tot vooraanmelden 

 

1.  De aanvrager ontvangt (online) een ontvangstbevestiging van zijn aanvraag.    

2.  De aanvraag wordt beoordeeld (niet getoetst) op volledigheid van de gevraagde en aangeleverde 

informatie welke overeenkomt met de aangevinkte informatie. 

3.  Indien de aanvraag niet compleet of incorrect is, wordt de aanvrager (online) verzocht tot 

aanvulling of correctie. Hij krijgt daarvoor een termijn van maximaal zes weken.  

4.  De aanvraag wordt  binnen zes weken na ontvangst van de complete aanvraag beoordeeld. 

5. Verlenging van deze termijn is mogelijk met zes weken. De aanvrager wordt hierover (online) 

schriftelijk geïnformeerd.  

  

Artikel 6: Positieve beslissing op de aanvraag tot vooraanmelding  

1.  Een aanvraag wordt ingewilligd indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden opgenomen in 

artikel 3 en 4.  

2. De aanvrager ontvangt (online) een bevestiging van zijn vooraanmelding.  

Artikel 7: Negatieve beslissing op aanvraag tot vooraanmelden 

 

De aanvrager die binnen zes weken zijn aanvraag niet corrigeert of aanvult, wordt (online) schriftelijk 

en gemotiveerd geïnformeerd dat zijn aanvraag niet wordt ingewilligd. Er is geen beroep mogelijk 

tegen een afwijzende beslissing.  

 

Artikel 8: Digitaal portfolio en meldingsplicht  

 

1.  De professional krijgt, gedurende de periode van vooraanmelden, de mogelijkheid om zijn bij- en 

nascholingsactiviteiten te archiveren, waarmee hij een digitaal portfolio opbouwt.  

2.  Het archiveren van deze bij- en nascholingsactiviteiten in een digitaal portfolio is wenselijk maar 

niet verplicht.   

3.  Het is voor de professional raadzaam om zijn deelnemerscertificaten (ook) schriftelijk te bewaren, 

ondanks het opbouwen van een eventueel digitaal portfolio.    

4.  De professional heeft de mogelijkheid om zijn werkgever toegang te verschaffen tot inzage in zijn 

digitaal portfolio.  

5.  De professional dient melding te maken van alle omstandigheden, die van invloed zijn of              

kunnen zijn op zijn vooraanmelding.        

 

Artikel 9: Werkgevers 

 

1.  De werkgever heeft de mogelijkheid om het dossier van de professional in te zien indien de 

professional hier toegang toe heeft verleend.  

2.  De werkgever bevestigt, indien gewenst, de aanwezigheid van de professional bij de door hem 

gevolgde scholing – door dit aan te geven in het digitale portfolio van de professional.  

3.  De werkgever heeft de mogelijkheid om vervolgens de deelname aan deze bij- en nascholings-

activiteiten te beoordelen en te accorderen. De in het digitale portfolio opgenomen scholing kan 

op het moment dat de registratie van start gaat (uiterlijk 1-1-2018) worden meegenomen. 
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Artikel 10: Periode van vooraanmelding  

1. De vooraanmelding gaat in op de dag dat de aanvraag tot vooraanmelding wordt ingewilligd, als 

bedoeld in artikel 6.  

2. Tijdens de periode van vooraanmelding worden er geen specifieke voorwaarden gesteld aan de 

professional, hetgeen betekent dat hij dat in beginsel zal blijven totdat de mogelijkheid tot 

beroepsregistratie bestaat.  

Artikel 11: Vooraanmeldkosten  

 

1.  Er zijn tot 1 januari 2016 geen kosten verbonden aan de vooraanmelding.  

2.  Mocht er op enig moment na 1 januari 2016 vooraanmeldkosten in rekening worden 

 gebracht, zal dit uiterlijk acht weken voor de invoerdatum op de website van SKJ worden 

 vermeld.   

Artikel 12: Beëindiging vooraanmelden   

 

1.  De vooraanmelding wordt beëindigd als blijkt dat aan de aanvraag tot vooraanmelden onjuiste of 

onvolledige informatie ten grondslag heeft gelegen, waarvan de professional wist of behoorde te 

weten dat, indien de onjuistheid of ontbrekende gegevens bij de beslissing tot vooraanmelden 

bekend waren geweest, de aanvraag niet zou zijn ingewilligd.  

2.  De beslissing tot beëindiging van de vooraanmelding wordt (online) schriftelijk en gemotiveerd 

aan de professional meegedeeld.  

              

Artikel 13: Beëindiging vooraanmelden op verzoek professional 

 

1. De professional kan verzoeken zijn vooraanmelding te beëindigen.  

2.  De aanvraag tot beëindiging van de vooraanmelding kan alleen schriftelijk (per e-mail of per post) 

worden ingediend.   

3.  De professional ontvangt (online) een bevestiging van zijn uitschrijving. 

4.  Aan de heraanmelding voor vooraanmelding zijn kosten verbonden.  


