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SKJ Herregistratie Jeugdzorgwerker
Instructie:

Begin bij START, beantwoord de vragen en volg jouw persoonlijke herregistratieroute. Iedere keer als je een DOCUMENT  tegenkomt zet je daar een kruisje bij of kleur je hem in.  

Zo zie je aan het einde precies wat je nodig hebt om je herregistratie te doen in Mijn SKJ.
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Je kunt je niet 
herregistreren.

Is dit je eerste 
herregistratie?

Heb je je 
geregistreerd via 

BAMw/Registerplein  
voor 1 april 2014?

Heb je een hsao-
diploma (een 

hbo-bachelor mwd, 
sph, cmv, pedagogiek 
of social work of een 
voorloper hiervan)?

Ben je afgestudeerd 
met uitstroomprofiel 
‘Jeugdzorgwerker’?

Wat is je 
opleidingsniveau?

Heb je een 
branchecertificaat 
jeugdzorgwerker?

Heb je een 
vakbekwaamheids-
bewijs vakbekwame 

hbo jeugd- en 
gezinsprofessional?

Heb je een  
wo-master 

psychologie of 
(ortho)pedagogiek, 

of heb je van ons per 
mail gehoord dat je 

geen evc nodig hebt?

Heb je een  
hsao-diploma (een 
hbo-bachelor mwd, 

sph, cmv, pedagogiek 
of social work of een 
voorloper hiervan)?

Werk je als 
zelfstandige?

Hebben wij van 
jou een Verklaring 
Omtrent Gedrag 

(VOG), niet ouder 
dan 5 jaar?
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Upload in Mijn SKJ 
een certificaat van  

een geaccrediteerde 
training professionele 

standaarden en 
beroepsethiek

Voer in Mijn SKJ  
voor minimaal 

60 punten 
geaccrediteerde 

scholing op.

Upload in Mijn SKJ 
voor minimaal 50 

punten activiteiten 
in de vrije ruimte.

Voer in Mijn SKJ 
voor minimaal 

50 punten  
reflectie op.

Upload in Mijn SKJ 
een uittreksel 

uit het 
Handelsregister 

van de Kamer van 
Koophandel.

Upload in Mijn SKJ 
een ingevulde 

‘Eigen verklaring 
werkervaring’.

Upload in Mijn SKJ 
een ingevulde 
werkgevers-
verklaring waaruit 
blijkt dat je 
gedurende je her-
registratieperiode 
minimaal 2 jaar 
gemiddeld 16 uur 
per week in de 
jeugdzorg hebt 
gewerkt.

Upload in Mijn SKJ 
een recente VOG.

Je moet 
waarschijnlijk 

aan aanvullende eisen 
voldoen om je te kunnen 
herregistreren. Meestal 
ben je hierover per mail 

geïnformeerd.

https://mijn.skjeugd.nl/mijn-skj
https://mijn.skjeugd.nl/mijn-skj
https://mijn.skjeugd.nl/mijn-skj
https://mijn.skjeugd.nl/mijn-skj
https://mijn.skjeugd.nl/mijn-skj
https://mijn.skjeugd.nl/mijn-skj
https://mijn.skjeugd.nl/mijn-skj
https://mijn.skjeugd.nl/mijn-skj

