
SKJ Herregistratie Jeugd- en gezinsprofessionals
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.

Kwaliteitsregister 
Jeugd

START Heb je een van
deze diploma’s?

Welke melding 
geeft Mijn SKJ bij 
je herregistratie?

Staat er in de 
mail van de 

registratiecommissie 
of in Mijn SKJ 

dat je een 
praktijkprogramma 
en/of aanvullende 

scholing moet 
volgen? 

Upload in Mijn SKJ het leerverslag 
dat je hebt gemaakt na het volgen 
van het praktijkprogramma en het 
certificaat dat je na het volgen van 
de aanvullende scholing ontvangt 

van de hogeschool of andere 
opleidingsaanbieder. 

Deze scholing telt mee  voor je totaal 
van 60 punten.

NEE

JA

“HERREGISTRATIE 
VOOR JEUGD- EN 

GEZINSPROFESSIONALS  
(+ EVC OF SW JEUGD)”

“HERREGISTRATIE 
VOOR JEUGD- EN 

GEZINSPROFESSIONALS”

“HERREGISTRATIE 
VOOR JEUGD- EN 

GEZINSPROFESSIONALS 
(+ TRAINING BEROEPS-

STANDAARDEN)”

Voer in Mijn SKJ 
voor minimaal 

60 punten 
geaccrediteerde 

scholing 
(‘deskundigheids
bevordering’) op.

Voer in Mijn SKJ 
voor minimaal  

60 punten 
reflectie op.

Upload in Mijn SKJ 
je ‘vakbekwaam

heidsbewijs 
vakbekwame 
hbo jeugd en 

gezinsprofessional.

Upload in Mijn SKJ 
het certificaat van 
je geaccrediteerde 
training Beroeps

standaarden

• Hbohsaobachelor diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker
• Hbobachelor Social Work, profiel Jeugd
• Hbobachelor Pedagogiek, profiel Jeugd
• Getuigschrift master Jeugdzorg
•   Buitenlands diploma door Nuffic gelijkgesteld aan hbobachelor en door SKJ 

gelijkgesteld aan Social Work, profiel Jeugd
•  Vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd en gezinsprofessional’
• Branchecertificaat jeugdzorgwerker
•  womaster psychologie/(ortho)pedagogiek (geaccrediteerd praktijkprogramma 

gevolgd)
•  hbobachelor Social Work profiel Zorg of Welzijn en samenleving (certificaat 

aanvullende scholing behaald)

ANDERS

BEIDE

Meer informatie 
over aanvullende 
scholing

ALLEEN 
PRAKTIJKPROGRAMMA

ALLEEN AANVULLENDE 
SCHOLING

JA

NEE

NEE

EINDE

Werk je als 
zelfstandige?

Hebben wij van 
jou een Verklaring 
Omtrent Gedrag 

(VOG), niet ouder 
dan 5 jaar?

JA

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 
herregistratiepe
riode minimaal 
3368 uur hebt 
gewerkt als sociaal 
werker in het 
primaire proces, 
waarvan 8 uur/
week als jeugd en 
gezinsprofessional. 
De werkgevers
verklaring kun je 
downloaden in 
Mijn SKJ.

Upload in Mijn SKJ 
een recente VOG. 

Upload in Mijn SKJ 
het leerverslag dat 
je hebt gemaakt na 
het volgen van het 
praktijkprogramma

Upload in Mijn SKJ 
het certificaat dat je 
na het volgen van de 
aanvullende scholing 

ontvangt van de 
hogeschool of andere 
opleidingsaanbieder. 

Deze scholing telt 
mee voor je totaal 

van 60 punten. 
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