Beroepsregistratie
voor professionals
met een mbo-diploma
of een niet afgeronde
hbo- of wo-opleiding

Moet jij tussen 1 januari en 1 april 2018
je beroepsregistratie in gang zetten?
Deze informatie is belangrijk als jij professional bent met een
mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding en op
31 december 2017 op hbo-niveau werkt in de jeugdhulp.
Op 1 januari 2018 opent Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) de kamer
Jeugd- en gezinsprofessionals. Professionals die op hbo-niveau werkzaam zijn
in de jeugdhulp en jeugdbescherming, en die werkzaamheden uitvoeren die
volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om de inzet van een geregistreerde
professional, kunnen zich bij SKJ registreren.
Doe je werkzaamheden op hbo-niveau, waarvoor je volgens het Kwaliteitskader Jeugd
geregistreerd moet zijn? Dan kun je je registreren. Het is daarbij belangrijk dat je het
volgende weet:
•	
Jij moet bij SKJ tussen 1 januari en 1 april 2018 jouw registratieaanvraag indienen. SKJ

beoordeelt de aanvraag en keurt deze in de meeste gevallen goed. Na goedkeuring ben
je geregistreerd.
•	
Als jij je registreert wordt er van je verwacht dat je in de eerste herregistratieperiode (5
jaar gerekend vanaf het moment van registreren) voldoet aan een van de volgende eisen:
		•	
Je rondt een traject Erkenning Verworven Competenties (EVC-traject) met goed
gevolg af. In dit traject toon je aan dat je beschikt over de competenties die
nodig zijn om je taken goed uit te voeren. In de loop van 2018 zal het EVC-traject
beschikbaar zijn. Je kunt dus niet meteen na registratie starten met een EVCtraject. Dat is geen probleem omdat de herregistratieperiode 5 jaar duurt. SKJ zal
je in 2018 informeren over het EVC-traject.
Of:
		•	
Je rondt de opleiding Hogere Sociale Studies sociaal werk profiel jeugd (HSS sw
profiel jeugd) met een diploma af. Deze opleiding kun je (in deeltijd) volgen bij een
hogeschool bij jou in de buurt.
De uren die je investeert in een EVC-traject of een passende opleiding tellen mee als
deskundigheidsbevordering voor je herregistratie bij SKJ.

Ben je vooraangemeld? Dan ontvang je over de aanvraag
voor beroepsregistratie een e-mail van SKJ. Vooraanmelden
kan nog tot 1 januari 2018.

Heb je nog vragen? Kijk dan 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.

