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Overgangsregeling kamer Jeugd- en gezinsprofessionals SKJ

Geachte ……..,

Middels dit schrijven informeren wij u graag omtrent het volgende.
In april 2017 heeft Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (hierna: SKJ) het advies van de stuurgroep Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming (hierna: PPJ&J) ontvangen dat professionals met een hsao-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker zich kunnen registreren met als
aanvullende voorwaarde de training beroepsstandaarden in de herregistratieperiode.
Echter, in de tweede helft van 2017 is deze instroomeis door PPJ&J aangescherpt wat heeft geleid tot
knelpunten in de uitvoer van de overgangsregeling. Volgens de aangescherpte criteria dienen professionals met een hsao-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker die niet werkzaam waren op
31 december 2017 eerst aanvullende scholing te volgen voordat registratie mogelijk is. Deze aanscherping komt niet overeen met de praktijk en de ontwikkeling van het werkveld.
Om het werkveld de gelegenheid te geven om de nieuw geformuleerde instroomeis te implementeren is er een overgangsregeling vastgesteld tot en met 31 december 2018.
In de zomer van 2018 werd voorzien dat deze datum niet realistisch zou zijn. SKJ heeft dit bij alle betrokken partijen meerdere malen aangekaart en om een nieuw voorstel gevraagd betreffende de
overgangsregeling. Tot op heden is er nog geen nieuw voorstel ontvangen wat tegemoet komt aan
de ervaren knelpunten.
Om die reden heeft het bestuur van SKJ eind 2018 besloten om het officiële advies van haar Raad van
Advies over te nemen en de overgangsregeling voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals te handhaven tot nader order. Dit wil zeggen dat er op individueel niveau wordt gekeken naar wat de mogelijkheden zijn voor professionals die zich willen registreren waarbij het gedachtegoed van de overgangsregeling die voor 2018 gold gehandhaafd blijft. Zo worden professionals die op dit moment
werk hebben (maar geen baan op 31-12-2017) en beschikken over een hsao-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker daar waar mogelijk via de hardheidsclausule geregistreerd voor of na
het volgen van een geaccrediteerd inwerkprogramma in combinatie met een scholingsadvies in de
herregistratieperiode.
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De ervaring leert en de cijfers wijzen uit dat verreweg de meeste jeugdprofessionals momenteel nog
steeds niet aan de geformuleerde instroomeis (hsao Jeugdzorgwerker / hss-Jeugd / branchecertificaat jeugdzorgwerker) kunnen voldoen.
Dit heeft geleid tot het oneigenlijk moeten gebruiken van de hardheidsclausule (HHC) van SKJ. Het
toepassen van de hardheidsclausule is een zeer arbeidsintensief traject. Inmiddels lijkt het punt bereikt dat de beroepsregistratie binnen de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals alleen nog maar mogelijk is middels het toepassen van de hardheidsclausule (gedachtegoed overgangsregeling 2018) in
plaats van de geformuleerde reguliere instroomeis. Dit is volgens het bestuur van SKJ een onwenselijke maar noodzakelijke situatie mede gezien de ontwikkelingen in het werkveld, de hbo-opleidingen
en de arbeidsmarkt.
Om die reden wil het bestuur alle betrokken organisaties informeren over het feit dat zij op maandag
4 maart jl. heeft besloten de overgangsregeling voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals in
ieder geval tot 1 januari 2020 middels de hardheidsclausule te handhaven en indien nodig tot een
nog nader te bepalen einddatum.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur SKJ

drs. Jacky Stuifmeel RA
directeur

