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Inleiding 
 
 
Dit document is voor jeugdhulpverleners die nog geen SKJ-registratie hebben. Wanneer je al wel 
over een registratie beschikt, kun je op de website van de SKJ kijken welke herregistratie-eisen 
voor jou gelden. Links naar de juiste documenten en websites voor registratie bij de SKJ zijn zoveel 
als mogelijk ingevoegd. 
 
Welke stappen doorloop je in gebruik van dit document: 

• categorie bepalen: klik in onderstaand overzicht de situatie aan die op jou van toepassing 
is. Je wordt direct doorgelinkt naar de pagina met voor jou relevante informatie; 

• loop de vraag of vragen op die pagina van boven naar beneden door (voor zover relevant); 

• lees eventueel de aanvullende opmerkingen; 

• bepaal welke situatie op jou van toepassing is. 
 
NB. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Er wijzigen regelmatig dingen bij 
de SKJ, die niet altijd op voorhand bekend zijn bij Advizo. Wij doen ons best dit document zoveel 
mogelijk up-to-date te houden, maar kunnen geen garanties geven over 
registratiemogelijkheden. 
 

Categorie bepalen 
 
Je hebt een: 

• BIG-registratie: apart registreren bij de SKJ is niet nodig; 

• afgeronde hsao-opleiding* met of zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker of jeugd, óf 
een getuigschrift van de master Jeugdzorg; 

• een afgerond EVC-traject / branchecertificaat Jeugdzorgwerker; 

• afgeronde WO-opleiding: 
- WO’er op een HBO-functie 
- pedagogen 
- psychologen 

• geen relevante opleiding, maar wel relevante werkervaring met kinderen en jeugd. 
 
* SKJ-registratie is mogelijk met de volgende hsao-opleidingen: sph, mwd, cmv, pedagogiek, social work, toegepaste 
psychologie, creatieve therapie, godsdienst pastoraal werk, of een van de voorlopers bijvoorbeeld Inrichtingswerk of 
hbo-J. 

 
Houd er rekening mee dat je pas definitief geregistreerd bent bij de SKJ als je vindbaar bent in het 
register. Dit kun je hier checken. Wanneer je jezelf nog niet kunt vinden in het register, dan is jouw 
registratie nog niet afgerond. 

https://skjeugd.nl/register/raadplegen/zoeken-in-het-register/


 

  

Afgeronde hsao-opleiding met of zonder uitstroomprofiel 
jeugdzorgwerker/jeugd óf getuigschrift van de master 

Jeugdzorg 
 

 

Diploma ouder dan 5 jaar? 
 

Antwoord Registratie mogelijk? Acties 

JA Direct registreren niet mogelijk Mogelijk kom je in aanmerking voor 
registratie via EVC, aanvullende scholing of 
een geaccrediteerd praktijkprogramma 

NEE Direct registreren mogelijk Nodig voor aanvraag: VOG, diploma (inclusief 
aantekening van uitstroomprofiel) 

 
NB. Met een afgeronde hsao-opleiding is het alleen mogelijk je te registreren in de kamer voor Jeugd- en 

Gezinsprofessionals. 

Minimaal 1 jaar relevante werkervaring in de afgelopen 3 jaar en een baan of zicht op een baan 
in de jeugdzorg? 
 

Antwoord Registratie mogelijk? Acties 

JA Direct registreren mogelijk met 
aanvullende eis 

Mogelijk kom je in aanmerking voor directe 
registratie met als aanvullende eis het 
doorlopen van een geaccrediteerd 
praktijkprogramma in het eerste 
registratiejaar 

NEE Direct registreren niet mogelijk Mogelijk kun je registreren na het doorlopen 
van een EVC-traject of aanvullende scholing 
als je voldoende relevante werkervaring 
hebt* 
 

 
* Neem voor vragen over EVC contact op met HaKa Nederland of raadpleeg de website van de SKJ voor vragen over 

aanvullende scholing  

https://haka-nederland.nl/
https://skjeugd.nl/register/inschrijven/jeugd-en-gezinsprofessionals/#aanvullende-scholing


 

  

Afgerond EVC-traject / branchecertificaat 
Jeugdzorgwerker 

 
 

Directe registratie gegarandeerd 
 
Wanneer je een EVC-procedure met succes hebt doorlopen en/of een branchecertificaat 
Jeugdzorgwerker hebt, dan kun je direct registreren in de kamer voor Jeugd- en 
Gezinsprofessionals. Het bewijs hiervan kan samen met een VOG geüpload worden in je online 
dossier bij de SKJ. 
  



 

  

Afgeronde WO-opleiding 
 
 
Als je een afgeronde WO-opleiding hebt, dan kun je kiezen uit een aantal opties. De optie die je 
kiest, is mede afhankelijk van je vooropleiding: 

• registratie als WO’er op een HBO-functie in de kamer van jeugd- en gezinsprofessionals; 

• registratie als master-pedagoog of master-orthopedagoog in de kamer van pedagogen; 

• registratie als master-psycholoog of kinder- en jeugdpsycholoog in de kamer van 
psychologen. 

 
Algemene opmerkingen voor WO’ers: 

• het maakt voor de uitvoering van je werk in principe niet uit in welke kamer je 
geregistreerd staat. Het gaat om het feit dat je geregistreerd moet zijn. Houd er wel 
rekening mee dat je lastiger aan herregistratie-eisen zal kunnen voldoen als je 
geregistreerd staat als WO’er en werkzaam bent op een HBO-functie; 

• je kunt er ook voor kiezen om in eerste instantie als WO’er te registreren en op een later 
moment via je online SKJ dossier te ‘Wisselen van kamer’. Je kunt dan overstappen naar de 
kamer voor Jeugd- en Gezinsprofessionals. Je moet dan wel alsnog het geaccrediteerde 
praktijkprogramma doorlopen. 

 

Registratie in de kamer voor pedagogen 
 
Wanneer je een opleiding orthopedagogiek, pedagogische wetenschappen of een soortgelijke 
opleiding op WO-niveau hebt gevolgd, kun je je vaak direct registreren als WO’er. Op de website 
van de SKJ kan bekeken worden welke opleidingen van welke universiteiten geaccrediteerd zijn: 
hierin wordt onderscheid gemaakt tussen registratie als master-orthopedagoog, postmaster-
orthopedagoog of master-pedagoog.  
 

Registratie in de kamer voor psychologen 
 
Wanneer je óf een WO-opleiding psychologie met jeugdvakkenpakket hebt gevolgd, óf een WO-
opleiding psychologie met minimaal 2 jaar fulltime relevante werkervaring met kinderen en/of 
jeugd hebt óf een afgeronde WO-opleiding tot kinder- en jeugdpsycholoog, dan kun je je direct 
registreren in de kamer voor psychologen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen registratie als 
master-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog. 
 
  

https://skjeugd.nl/register/inschrijven/pedagogen/#master-orthopedagogen
https://skjeugd.nl/register/inschrijven/pedagogen/#postmaster-orthopedagogen
https://skjeugd.nl/register/inschrijven/pedagogen/#postmaster-orthopedagogen
https://skjeugd.nl/register/inschrijven/pedagogen/#master-pedagogen
https://skjeugd.nl/register/inschrijven/psychologen/#master-psychologen
https://skjeugd.nl/register/inschrijven/psychologen/#kinder-en-jeugdpsychologen


 

  

Geen relevante opleiding, wel werkervaring met 
kinderen/jeugd 

 
 

Op het moment dat je niet de juiste vooropleiding, maar wel relevante werkervaring met kinderen 
en jeugd hebt, dan kan gekeken worden of je eventueel toch in aanmerking komt voor SKJ 
registratie. Aangezien de SKJ dit beoordeelt, raden we je aan om met hen contact op te nemen 
over de mogelijkheden. 


