Een stap vooruit. Advizo.

Handboek SKJ aanvraag
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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-todate 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 HBO-opleiding sociaal werk (SPH, MWD, social work) of pedagogiek met
uitstroomprofiel jeugdzorgwerker of jeugd, óf een getuigschrift van de master Jeugdzorg;
• afgeronde HBO-opleiding sociaal werk (SPH, MWD, social work) of pedagogiek zonder
uitstroomprofiel jeugdzorgwerker of jeugd;
• vooraanmelding bij de SKJ;
• een afgerond EVC-traject / branchecertificaat ‘Vakbekwame hbo Jeugd- en Gezinsprofessional’;
• afgeronde WO-opleiding:
- WO’er op een HBO-functie
- pedagogen
- psychologen
• studenten aan een HSAO-opleiding;
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 ben je ofwel
vooraangemeld, ofwel jouw registratie is nog niet afgerond.
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Afgeronde HBO-opleiding met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker/jeugd óf
getuigschrift van de master Jeugdzorg
Diploma ouder dan 5 jaar?
Antwoord
JA

Registratie mogelijk?
Direct registreren niet mogelijk

NEE

Direct registreren mogelijk

Acties
Doorloop de checklist op onze website om te
kijken of je (mogelijk) in aanmerking komt voor
registratie via EVC of aanvullende scholing
Nodig voor aanvraag: VOG, diploma (inclusief
aantekening van uitstroomprofiel*)

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

* Aanvullende opmerking oktober 2018
Er is een probleem geweest met diploma’s mét uitstroomprofiel jeugdzorgwerker/jeugd van studenten van
de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Het uitstroomprofiel stond niet juist op het diploma vermeld.
Studenten kunnen contact opnemen met Bert Koekoek van de CHE om alsnog de juiste papieren voor
registratie te regelen.
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Afgeronde HBO-opleiding zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker of
jeugd
Op 1 januari 2018 werkzaam in een HBO-functie binnen de jeugdhulpverlening
waarbij je direct contact hebt met kinderen en jeugd (18-)?
Antwoord
JA

Registratie mogelijk?
Direct registreren mogelijk in ieder
geval tot 1 januari 2019 (via
overgangsregeling)

NEE

Direct registreren waarschijnlijk niet
mogelijk

Acties
Nodig voor aanvraag: VOG, diploma,
werkervaringsverklaring (in te vullen door
werkgever waar je op 1 januari 2018 werkzaam
was)
Ga door naar vraag 2

NB. Registreren is alleen nodig indien je werkzaamheden uitvoert die vragen om de inzet van een geregistreerd
professional.

Aanvullende opmerking
Tot 1 januari 2019 kon je in deze situatie registreren via de overgangsregeling. Officieel is deze regeling niet
meer actueel, maar vooralsnog lijkt de SKJ hier soepel mee om te gaan. Je kunt alsnog proberen te
registreren met bovengenoemde documenten, maar dan via de hardheidsclausule.

Diploma ouder dan 5 jaar?
Antwoord
JA

Registratie mogelijk?
Direct registreren niet mogelijk

NEE

Direct registreren wellicht mogelijk

Acties
Doorloop de checklist op onze website om te
kijken of je (mogelijk) in aanmerking komt voor
registratie via EVC of aanvullende scholing
1. Lees eerst de informatie over het
geaccrediteerde praktijkprogramma door
om te beoordelen of je hiervoor in
aanmerking komt, anders;
2. Doorloop de checklist op onze website
om te kijken of je (mogelijk) in
aanmerking komt voor registratie via EVC
of aanvullende scholing

NB. Met een afgeronde HBO-opleiding is het alleen mogelijk je te registreren in de kamer voor Jeugd- en
Gezinsprofessionals.
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Opmerkingen bij registratie zonder uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker
Geaccrediteerd praktijkprogramma
Officieel gezien moet je aanvullende scholing volgen op het moment dat je niet voldoet aan de registratieeisen bij de SKJ. Echter zijn er tot op heden slechts twee hogescholen (InHolland en de Hogeschool van
Amsterdam) die deze scholing aanbieden. Om professionals toch de gelegenheid te geven hun registratie te
voltooien, komt de SKJ geregeld als alternatief advies met een extra herregistratie-eis. Deze houdt in dat de
professional zich toch wel kan registreren, maar binnen het eerste jaar van registratie een geaccrediteerd
praktijkprogramma moet volgen.
Wanneer wordt dit praktijkprogramma geadviseerd?
• als je een hbo-opleiding hebt zonder het uitstroomprofiel ‘jeugd’ én;
• jouw hbo-diploma niet ouder is dan vijf jaar én;
• als je nu werkzaam bent of op korte termijn werkzaam zal zijn in een hbo-functie
waarvoor SKJ-registratie vereist is.
Wat houdt het praktijkprogramma in?
• inwerkprogramma gericht op het werken volgens de richtlijnen van de organisatie en de actuele
ontwikkelingen binnen het werkveld;
• inhoudelijke begeleiding door middel van werkbegeleiding en casuïstiekbesprekingen;
• training beroepscode & tuchtrecht.
Wat biedt Advizo?
Advizo heeft zelf een praktijkprogramma laten accrediteren. Dit programma mag toegepast worden binnen
Veilig Thuis, de Jeugdbescherming en de Sociale Wijkteams. Per werksoort hebben wij nuances
aangebracht om elk werkveld tot zijn recht te laten komen. Indien de opdrachtgever zelf (nog) niet beschikt
over een praktijkprogramma, kan het programma van Advizo gebruikt worden om medewerkers alsnog te
laten registreren. In onderling overleg kan de verantwoordelijkheid voor de afzonderlijke onderdelen
vastgelegd worden.
Wat moet je uploaden bij de SKJ?
Bij aanvang van je registratie geef je aan dat je je via de hardheidsclausule wil registreren. Je uploadt de
volgende documenten:
• diploma
• VOG (niet ouder dan drie maanden)
• CV (met duidelijk aangegeven welke werkervaring je hebt met kinderen en jeugd)
• werkervaringsverklaring (neem hierover contact op met Advizo)
Binnen Advizo kan alleen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt worden als je aangenomen bent bij een
van onze opdrachtgevers.
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Hardheidsclausule
De SKJ omschrijft in het reglement dat ‘wanneer het registratiereglement in ernstige mate onevenredig is in
verhouding tot de strekking van dit reglement en de daarmee te dienen doelen’, dat er eventueel
afgeweken kan worden van de registratie-eisen. Als je meent dat je hiervoor in aanmerking komt, kun je
gebruik maken van de hardheidsclausule. Registratie met een geaccrediteerd praktijkprogramma valt ook
onder de hardheidsclausule. Om zeker te weten dat dit op jou van toepassing is, raden we je wel aan om dit
even te checken bij de SKJ (030 – 303 64 77) voordat je hiervoor een verzoek indient.
Stages
Stage wordt door de SKJ niet gezien als werkervaring.
In opleiding
Sommige studenten Sociaal Werk zijn blijven werken op hun stageplek of hebben reeds een werkplek op
HBO-niveau omdat zij deeltijd studeren. Het is mogelijk om gedurende je opleiding alvast te registreren bij
de SKJ. Aangezien de meeste opdrachtgevers van Advizo vragen om een afgeronde HBO-opleiding, is de
kans groot dat je alsnog niet in aanmerking komt voor een functie. Echter in sommige gevallen is je SKJ
registratie belangrijker dan een afgeronde opleiding en kun je wel alvast aan de slag. Wanneer je
geïnteresseerd bent in een functie via Advizo en je bent ‘in opleiding’ geregistreerd, neem dan even contact
met ons op om te bespreken in hoeverre je hiervoor in aanmerking kunt komen. Zie ook ‘Studenten aan
een HSAO-opleiding’.
Bij twijfel?
Wanneer je twijfelt waarvoor je in aanmerking komt, kun je het beste contact opnemen met de SKJ om met
hen samen te kijken welke route het beste past voor jou. Zij zijn te bereiken via 030 – 303 64 77.
Aan de slag met een andere vooropleiding?
Omdat de SKJ sinds 1 januari 2018 een hogere opleiding sociaal werk met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker
of jeugd als meetlat gesteld heeft, is het instromen in de jeugdzorg vanuit een ander werkveld (nog) lastiger
geworden. Wat altijd kan is alsnog een (deeltijd) opleiding sociaal werk volgen of bijv. de master Jeugdzorg.
Binnen Advizo zijn er op dit moment geen mogelijkheden om op die manier in te stromen. Toch
nieuwsgierig naar wat je precies zou moeten doen en hoeveel tijd je daarmee kwijt bent? Dan kun je het
beste contact opnemen met HaKa Nederland.
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Vooraanmelding bij de SKJ
Vóór het openen van de kamer voor Jeugd- en Gezinsprofessionals waren er een aantal doelgroepen die
zich nog niet konden registreren, maar die zich wel moesten gaan registreren vanaf 1 januari 2018 (bijv.
GGZ-agogen en jongerenwerkers). Je kon je toen als tussenoplossing vooraanmelden. Dit kan niet meer
sinds 1 januari 2018. Mocht je nog een vooraanmelding hebben, dan kon je die in ieder geval in 2018 nog
omzetten naar een SKJ registratie. Daarvoor moest je onderstaande stappen doorlopen. Als je wil weten of
deze regeling nog van toepassing is, raden we je aan naar de SKJ te bellen voor de actuele mogelijkheden
hiervoor.

Online wisselen van kamer
Wanneer je een vooraanmelding hebt bij de SKJ, kan je registreren door de volgende stappen te doorlopen:
• log in bij Mijn SKJ;
• klik op de button ‘Wisselen van kamer’;
• kies ‘Jeugd- en Gezinsprofessionals’ in het uitklapmenu;
• controleer of je profielgegevens nog kloppen en vul eventueel ontbrekende gegevens in;
• mogelijk moeten diploma en VOG opnieuw geüpload;
• uploaden werkervaringsverklaring (in te vullen door werkgever waar je op 1 januari 2018
werkzaam was).
Houd er dus rekening mee dat je voor het omzetten van een vooraanmelding naar een reguliere SKJ
registratie wel op 1 januari 2018 werkzaam moest zijn in een HBO-functie binnen de jeugdhulpverlening
waarbij er direct contact was met kinderen en jeugd. Indien je vooropleiding niet volledig aansluit bij de
huidige eisen van de SKJ, kan het zijn dat je extra eisen krijgt aan herregistratie.
Wanneer je een vooraanmelding hebt, dan beschik je wel al over een SKJ nummer, maar je bent nog niet
vindbaar in het SKJ register! Je kunt hier checken of jij vindbaar bent.
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Afgerond EVC-traject / branchecertificaat vakbekwame hbo Jeugd- en
Gezinsprofessional
Directe registratie gegarandeerd
Wanneer je een EVC-procedure met succes hebt doorlopen en/of een branchecertificaat vakbekwame hbo
Jeugd- en Gezinsprofessional 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.
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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, tenzij je op 1 januari 2018 al werkzaam was in een HBO-functie binnen de
jeugdhulpverlening waarbij je direct contact had met kinderen en/of jeugd.

Registratie als WO’er op een HBO-functie
Wanneer je als WO’er op een HBO-functie gaat werken, dan kun je ervoor kiezen om als Jeugd- en
Gezinsprofessional te registreren. Op het moment dat jij op 1 januari 2018 werkzaam was in een HBOfunctie, dan kan dit heel simpel door een werkervaringsverklaring in te vullen en deze in combinatie met
een VOG en diploma te uploaden. In alle andere gevallen moet je een geaccrediteerd praktijkprogramma
doorlopen. Momenteel zijn er weinig opdrachtgevers die dit programma aanbieden. Daarom is dit vaak de
minst aantrekkelijke optie als snelle registratie nodig is.

Registratie in de kamer voor pedagogen
Wanneer je een opleiding orthopedagogiek, pedagogische wetenschappen of iets soortgelijks op WO
niveau hebben 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.
NB. Registratie op basis van de hardheidsclausule is hier eventueel ook mogelijk. Echter zal dit bij
pedagogen over het algemeen niet of nauwelijks nodig zijn hier gebruik van te maken.
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Benodigd voor registratie master-orthopedagoog of master-pedagoog:
•
•
•
•
•
•

diploma propedeuse en masteropleiding;
verklaring vooropleiding master-orthopedagoog of master-pedagoog;
basisaantekening diagnostiek (indien behaald; indien niet behaald extra eisen aan herregistratie)
NVO-registratie basis-orthopedagoog (indien behaald);
VOG;
werkgeversverklaring voor master-orthopedagoog of master-pedagoog (alleen nodig indien je meer
dan 5 jaar werkervaring hebt).

Benodigd voor registratie postmaster-orthopedagoog:
Afhankelijk van je vooropleiding zijn er vier verschillende paden tot registratie mogelijk. Informatie hierover
is te vinden op de website van de SKJ. Omdat het per vooropleiding verschilt wat je moet doen, is dat hier
verder niet uitgewerkt.

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.
Benodigd voor registratie master-psycholoog:
• diploma propedeuse en masteropleiding met jeugdvakkenpakket;
• verklaring vooropleiding master-psycholoog;
• basisaantekening diagnostiek (indien behaald; indien niet behaald extra eisen aan herregistratie);
• VOG;
• werkgeversverklaring (indien je geen jeugdvakkenpakket hebt gevolgd of meer dan 5 jaar relevante
werkervaring hebt).
NB. Registratie op basis van de hardheidsclausule is hier eventueel ook mogelijk. Echter zal dit bij
psychologen over het algemeen niet of nauwelijks nodig zijn hier gebruik van te maken.
Benodigd voor registratie kinder- en jeugdpsycholoog:
Afhankelijk van je vooropleiding zijn er vier verschillende paden tot registratie mogelijk. Informatie hierover
is te vinden op de website van de SKJ. Omdat het per vooropleiding verschilt wat je moet doen, is dat hier
verder niet uitgewerkt.
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Studenten aan een HSAO-opleiding
Als je nog studeert aan een HSAO-opleiding kun je volgens de website van de SKJ pas registreren zodra je
afgestudeerd bent. Met een uitstroomprofiel jeugdzorgwerker of jeugd kun je na je afstuderen direct
registreren; met een ander uitstroomprofiel moet je eerst aanvullende scholing doen. Je kunt er voor
kiezen om de aanvullende scholing (gedeeltelijk) tijdens je studie te volgen. Anders moet dit nog na je
afstuderen.
In sommige gevallen kun je al tijdens je studie registreren. Op de website van de SKJ staat niet duidelijk
aangegeven hoe dit werkt; vraag op je hogeschool na hoe dit precies in zijn werk gaat. Zij zullen je precies
kunnen vertellen wat je moet aanleveren bij de SKJ om jouw ‘in opleiding’ registratie in orde te maken. Na
je afstuderen gelden uiteraard de richtlijnen zoals beschreven bij afgeronde HBO-opleiding met
uitstroomprofiel jeugdzorgwerker/jeugd en bij afgeronde HBO-opleiding zonder uitstroomprofiel
jeugdzorgwerker/jeugd.
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