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Welk diploma heb je?

• hbo-bachelor Social Work
• hbo-bachelor Pedagogiek
• hbo-bachelor Maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD)
• hbo-bachelor Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH)
• hbo-bachelor Toegepaste psychologie (TP)
• getuigschrift master Jeugdzorg
• vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd en gezinsprofessional’
• branchecertificaat jeugdzorgwerker
• hbo-bachelor met certificaat maatwerktraject
• hbo-bachelor Culturele en maatschappelijke vorming (CMV)
• hbo-bachelor Creatieve therapie
• hbo-bachelor Vaktherapie
• hbo-bachelor Godsdienst pastoraal werk
• hbo-bachelor Theologie (Fontys)
• hbo Inrichtingswerk
• hbo Jeugdwelzijnswerk
• hbo Kreatief Educatief Werk
• hbo Cultureel werk
• hbo Maatschappelijk werk (MW)
• hbo Ortho agogisch
• hbo Orthopedagogiek
• hbo Ecologische pedagogiek
• akte Pedagogiek MO-A
• hbo Psychologie
• hbo SJW
• hbo Psychosociaal Werk
• hbo Kinderverzorging en opvoeding
• hbo-bachelor Social Work profiel Zorg
• hbo-bachelor Social Work profiel Welzijn en Samenleving

Op welk niveau werk je in jouw functie? Als je nog geen 
werk hebt, op welk niveau wil je gaan werken?

mbo-niveau

hbo-niveau

wo-niveau

Je werkt op mbo-niveau: je kunt én hoeft je niet te registreren

Naar registratie

Je kunt een registratieaanvraag doen in de kamer Psychologen of Pedagogen

Heb je een uitstroomprofiel jeugdzorgwerker of een
profiel jeugd?

Het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker is een 
specialistisch traject dat je kunt volgen bij een hogere
sociaal agogische opleiding (hsao). Het uitstroomprofiel 
jeugdzorgwerker bestaat uit minimaal 90 EC, en bestond 
vóór 2013 nog niet.

Het profiel Jeugd is een van de drie profielen die je kunt
volgen bij de opleiding hogere sociale studies Social
Work.

Heb je één van deze profielen gevolgd dan staat dat 
vermeld op je diploma of op het supplement.

Op welke datum heb je je diploma gehaald? Is je 
diploma jonger of ouder dan 5 jaar? Heb je een certificaat maatwerktraject?

jonger dan 5 jaar

Op welke datum heb je je diploma gehaald? Is je 
diploma jonger of ouder dan 5 jaar? Heb je een certificaat maatwerktraject?

• wo-master psychologie
• wo-master (ortho)pedagogiek

• Mijn diploma staat er niet tussen Heb je een certificaat maatwerktraject? Heb je een buitenlands diploma door Nuffic 
gelijkgesteld aan hbo-bachelor?

Je voldoet niet aan de registratie-eisen die gelden tot
en met 31-12-2023. Heb je niet een van bovenstaande
diploma’s maar wel een mogelijk relevant diploma, in
combinatie met veel relevante werkervaring? 
Is het onredelijk dat je je daardoor niet kunt registreren 
en kun je goed onderbouwen waarom dat zo is? 
Dan kun je een registratieaanvraag op basis van de
hardheidsclausule doen.

LET OP: Niet iedere aanvraag wordt gehonoreerd!

JA ouder dan 5 jaar

JA

NEE

Je kunt je registreren.

Wat heb je nodig:
• je diploma + supplement
• een VOG niet ouder dan 3 maanden

Ga naar Mijn SKJ

Je kunt je registreren.

Wat heb je nodig:
• je diploma + supplement
• certificaat maatwerktraject
• een VOG niet ouder dan 3 maanden

Ga naar Mijn SKJ

Je diploma is ouder dan 5 jaar en je hebt geen
maatwerktraject aanvullende scholing gevolgd. 
Je kunt je registreren als je een baan hebt of zicht op
een baan waarvoor een geregistreerd professional
moet worden ingezet. 
Daarnaast moet je minimaal 1 jaar recente en relevante 
werkervaring hebben (niet langer dan 3 jaar geleden).

Wat heb je nodig:
• je diploma + supplement
• verklaring praktijkprogramma
• een recent cv
• een VOG niet ouder dan 3 maanden

Ga naar Mijn SKJ

ouder dan 5 jaar

JA

NEE

jonger dan 5 jaar

NEE

Jouw diploma is niet ouder dan 5 jaar. Je kunt je 
registreren als je een baan hebt of zicht op een baan 
waarvoor een geregistreerd professional moet worden
ingezet.

Wat heb je nodig:
• je diploma + supplement
• verklaring praktijkprogramma
• een VOG niet ouder dan 3 maanden

Ga naar Mijn SKJ

Je diploma is ouder dan 5 jaar en je hebt een 
maatwerktraject aanvullende scholing afgerond. 
Je kunt je registreren.

Wat heb je nodig:
• je diploma + supplement
• certificaat maatwerktraject
• een VOG niet ouder dan 3 maanden

Ga naar Mijn SKJ

Heb je jeugdvakken gevolgd, dan kun je je registreren als 
je een geaccrediteerd praktijkprogramma hebt gevolgd, 
afgerond met een leerverslag. Heb je geen jeugdvakken 
gevolgd, dan is het mogelijk dat wij meer informatie 
nodig hebben.

Wat heb je nodig:
• je diploma
• een leerverslag
• een werkgeversverklaring
• certificaten van scholingen/trainingen die je hebt
 gevolgd tijdens het praktijkprogramma
• een VOG niet ouder dan 3 maanden

Ga naar Mijn SKJ

Je kunt je registreren na het afronden van één van de
volgende opties, afhankelijk van de in het buitenland
gevolgde opleiding:

• maatwerktraject aanvullende scholing
• een geaccrediteerd praktijkprogramma
• een evc-procedure
• een hbo-opleiding Social Work profiel Jeugd.

Dien je aanvraag in en ontvang van ons een advies.

Wat heb je nodig:
• je diploma+ supplement
• het document van Nuffic
• werkgeversverklaring
• een recent cv
• een VOG niet ouder dan 3 maanden

Ga naar Mijn SKJ

Je wil een registratieaanvraag doen op basis van de
hardheidsclausule.

Wat heb je nodig:
• je diploma+ supplement
• certificaten van gevolgde na- en bijscholingen
• een recent cv
• motivatie
• werkgeversverklaring
• eventueel aanvullende documenten

Ga naar Mijn SKJ

Je hebt een hbo-diploma en een maatwerktraject
aanvullende scholing afgerond. Je kunt je registreren.

Wat heb je nodig:
• je diploma + supplement
• certificaat maatwerktraject
• een VOG niet ouder dan 3 maanden

Ga naar Mijn SKJ

NEE NEE

JAJA

JA, HET IS ONREDELIJK

Je kunt je nog niet registreren. 
Om te voldoen aan de registratie-eisen kun je, 
afhankelijk van je diploma en werkervaring, één van de 
volgende routes kiezen:

• Een evc-procedure (erkenning van eerder verworven  
 competenties): toetst jouw vaardigheden aan de  
 standaard (het beroepscompetentieprofiel) van de  
 jeugd- en gezinsprofessional.

•  Een maatwerktraject aanvullende scholing: een
 traject van maximaal 45 EC aanvullende scholing,
 dat is gebaseerd op de (bouwstenen van) de
 opleiding Social Work profiel Jeugd.

• Een hbo-opleiding Social Work profiel Jeugd

NEE, HET IS NIET
ONREDELIJK

Instructie: Beantwoord de vragen en volg jouw persoonlijke registratieroute. 

Je diploma is ouder dan 5 jaar en je hebt geen
maatwerktraject aanvullende scholing gevolgd. 
Je kunt je registreren als je een baan hebt of zicht op
een baan waarvoor een geregistreerd professional
moet worden ingezet. 
Daarnaast moet je minimaal 1 jaar recente en relevante 
werkervaring hebben (niet langer dan 3 jaar geleden).

Wat heb je nodig:
• je diploma + supplement
• verklaring praktijkprogramma
• een recent cv
• een VOG niet ouder dan 3 maanden

Ga naar Mijn SKJ
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