
Informatie voor gemeenten  
over de wettelijk verplichte registratie  
van jeugdhulpverleners

Jeugdhulp
is geen kinderspel



Registratie jeugdhulpverleners, 
een sprong vooruit

U heeft als gemeente de rol van opdrachtgever, inkoper, werkgever 

en regisseur van jeugdhulp en jeugdbescherming.  Daarmee bent u 

verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan kinderen, jongeren en 

hun ouders of verzorgers. Dit betreft alle vormen van jeugdhulp en 

uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Professionele jeugdhulpverlening

Doel van de Jeugdwet is de kwaliteit van hulp te verbeteren.  

U draagt daar als gemeente aan bij door in te zetten op professionele 

jeugdhulpverlening. Door u te verzekeren van professionals die 

vakbekwaam zijn, die zich continu ontwikkelen en die werken volgens 

hun professionele standaarden. Dit betreft zowel de gemeentelijke 

inzet als die van contractpartners. Professionals die over voldoende 

kennis, kunde en ervaring beschikken om zelfstandig beslissingen te 

nemen. Die samenwerken met andere professionals als dat nodig is.

Verplichte registratie jeugdhulpverleners

In de wet is de verplichting opgenomen dat gewerkt moet worden 

volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling. Dat is een 

wettelijk verplichte kwaliteitseis aan jeugdhulpaanbieders en  

jeugdhulpverleners die staat beschreven in het Kwaliteitskader 

Jeugd. De norm geldt ook voor gemeenten die medewerkers in dienst 

hebben in de toegang. Een uitvloeisel van de norm is de verplichte 

registratie van jeugdprofessionals op hbo-niveau of hoger. De inzet 

van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp 

aan kinderen en jongeren. Dat is een hele sprong vooruit.



Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is uitvoerder van de wettelijke registratie voor professionals in de jeugdhulp.  

De registratie van jeugdprofessionals door SKJ in het Kwaliteitsregister Jeugd gebeurt in fasen. Registratie is op dit moment 

mogelijk voor professionals op hbo-niveau uit de vroegere jeugdzorg, ‘jeugdzorgwerkers’ en voor gedragswetenschappers in 

het jeugddomein.

Vooraanmelding

Professionals in overige sectoren van het jeugddomein, zoals agogen in de GGZ, sociaal werkers, begeleiders gehandicapten-

zorg, thuisbegeleiders en cliëntondersteuners, kunnen zich nu al bij SKJ vooraanmelden voor beroepsregistratie.  

Deze vooraanmelding is een eerste stap naar registratie. Naar verwachting is uiterlijk 1 januari 2018 volwaardige registratie  

in het Kwaliteitsregister Jeugd mogelijk voor een groot deel van de professionals die zich nu nog niet kunnen registreren.

Registratie jeugdprofessionals
in fasen

In de praktijk kunnen er momenteel onder verantwoordelijkheid van gemeenten verschillende categorieën professionals 

werkzaam zijn bij aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming, als het gaat om registratie. Dat zijn uiteraard de  

geregistreerden in het Kwaliteitsregister Jeugd of het BIG en de professionals met een vooraanmelding bij SKJ.

Geen registratie of vooraanmelding

Daarnaast biedt de Jeugdwet aanbieders de mogelijkheid om een niet-geregistreerde in te zetten. Dit kan wanneer 

aannemelijk wordt gemaakt dat de kwaliteit van de uit te voeren taken hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed of 

wanneer het de kwaliteit van de taken juist bevordert. Ook professionals in mbo-functies hoeven zich niet te registreren.  

In het Kwaliteitskader Jeugd kunt u hier meer over lezen. 

Verschillende categorieën  
jeugdprofessionals



Registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd is een daadwerkelijke  

bijdrage aan verhoging en borging van kwaliteit in de jeugdhulp-

verlening. Want het betekent veel meer dan afvinken van vlieguren 

en kwaliteitseisen.

Initiatief van beroepsverenigingen

Het register is een initiatief van de beroepsverenigingen NIP  

(Nederlands Instituut van Psychologen), NVO (Nederlandse  

Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen) en BPSW  

(Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk).  

Deze beroepsverenigingen leveren proactief inhoudelijke  

kwaliteitsimpulsen aan de eisen voor (her)registratie.

Raad van Advies

Daarnaast wordt het Kwaliteitsregister geadviseerd door belangrijke 

stakeholders binnen het jeugddomein zoals gemeenten, werkgevers 

en cliënten. Zij delen hun ervaringen vanuit het veld en waken zo over 

de registratie-eisen.  

Onafhankelijke tuchtrechtspraak ondersteunt gemeenten

Een geregistreerd professional investeert in zijn vakbekwaamheid, 

houdt zich aan richtlijnen en de beroepscode van de eigen beroeps-

groep en is hierop aanspreekbaar via tuchtrecht. Dit bewaakt de  

kwaliteit van handelen van de individuele jeugdprofessional voor 

de betrokkenen. De uitspraken zijn openbaar en dragen bij aan het

verbeteren van de beroepsgroep.

Permanente educatie en reflectie

Jeugdprofessionals houden via permanente educatie en reflectie hun 

vakbekwaamheid op peil. SKJ accrediteert de opleidingen voor de te 

registreren én geregistreerde jeugdprofessionals.

Registreren is meer 
dan afvinken 



SKJ verzorgt de registratie en toetsing van jeugdprofessionals op 

hbo-niveau en hoger vanuit het Kwaliteitsregister Jeugd. Deze  

wettelijk verplichte registratie is ingevoerd om de kwaliteit van 

jeugdhulp te borgen en te verhogen. Met geregistreerde professionals 

heeft u breed inzetbare jeugdhulpverleners in huis en laat u zien dat 

uw organisatie staat voor vakmanschap en kwaliteit. Een geregis-

treerd professional investeert in zijn vakbekwaamheid, houdt zich 

aan de richtlijnen en de beroepscode van de eigen beroepsgroep en  

is hierop aanspreekbaar door middel van tuchtrecht. Zo geldt  

registratie als een officieel bewijs van vakbekwaamheid. 

Openbaar register met tuchtrechtsysteem

Met de registratie van jeugdprofessionals in het Kwaliteitsregister 

Jeugd ondersteunt SKJ gemeenten bij hun verantwoordelijkheid  

voor de kwaliteit van jeugdhulpverlening en jeugdbescherming.  

Het register is openbaar, zodat voor iedereen zichtbaar is of een 

jeugdprofessional aan de vakbekwaamheidseisen voldoet.  

Bovendien onderwerpen geregistreerde jeugdhulpverleners zich aan 

het onafhankelijk tuchtrechtsysteem van SKJ. Dat betekent dat SKJ 

gemeenten een belangrijk instrument biedt om toezicht te houden 

op de kwaliteit van jeugdhulp. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld via 

dit tuchtrechtsysteem een klacht indienen over jeugdhulpverleners 

indien zij daar aanleiding toe zien. Bovendien kunnen gemeenten hun 

inwoners wijzen op dit tuchtrechtsysteem en de bijbehorende  

klachtenprocedure. Zo borgen we samen de kwaliteit van jeugdhulp.   

Registratie en tuchtrecht 
bieden kaders voor toezicht

Kwaliteitsregister Jeugd



Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor professionals in de 
jeugdsector en is officieel erkend door de ministers van Volksgezondheid, Welzijn 
& Sport en van Veiligheid & Justitie. Binnen SKJ is een uniek samenwerkingsmodel 
tot stand gebracht tussen werkgevers, gemeenten en beroepsverenigingen dat 
waakt over de eisen waaraan geregistreerde professionals moeten voldoen.   

Voor meer informatie over registratie van jeugdprofessionals kunt u terecht op 
www.skjeugd.nl. Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u contact met ons 
opnemen via registraties@skjeugd.nl of telefonisch van 09.00 tot 12.00 uur 
via 030 - 30 36 477.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond registratie van jeugdprofessionals? 
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via webmaster@skjeugd.nl.

SKJ 
Nieuwsbrief

Over SKJ


