Informatie
beroepsregistratie kinder- en jongerenwerker









Waarom beroepsregistratie?
Professionals laten zien dat ze hun vak bij houden en staan voor de kwaliteit van hun vak.
Ze houden zich aan de richtlijnen en beroepscode en zijn daarop aanspreekbaar.
Beroepsregistratie ook nodig voor werkgevers (aanbesteding/subsidievoorwaarde en
certificering instelling).
Stimuleert professionals en werkgevers om te investeren in vakbekwaamheid.
En wettelijk: Verantwoorde werktoedeling Jeugdhulp: Kinderen en jongeren die hulp
krijgen van geregistreerde jeugdhulpprofessionals, kunnen dan ook rekenen op goede hulp
en ondersteuning

MBO-opleiding

HBO-opleiding (of hoger)

(Deel) werkzaamheden vallen onder de
Norm verantwoorde werktoedeling
Jeugdhulp: zie http://ap.lc/DPh83

NEE

JA

Vrijwillige registratie

Verplichte registratie (ivm Wet Jeugdhulp)

Registerplein: Beroepsregister sociaal
werk

SKJ- registratie

Register Sociaal werk (Registerplein)

Register SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd -Jeugdhulp)

Informatie en registratie:
https://www.registerplein.nl/registe
rs/register-sociaal-werkers/

Informatie en registratie:
https://skjeugd.nl/register/inschrijven/jeugd-engezinsprofessionals/

Registratie-eisen:

Registratie-eisen:

https://www.registerplein.nl/wpcontent/uploads/2018/04/Registratiereg
lement-Sociaal-Werk-RegisterpleinUtrecht.pdf

https://skjeugd.nl/wpcontent/uploads/2018/07/Schematisch-overzichtreguliere-registratie-eisen-JGP-1.4.pdf

Voordeel:
 Het register Sociaal Werk is
beter toegesneden op het
werk van de kinder- en
jongerenwerker.
 Goed te gebruiken samen met
persoonlijk ontwikkelingsplan
van elke werker.
 Voor alle sociaal werker (cao
welzijn + maatschappelijke
dienstverlening: mbo en hbo;
verschillende opleidingen,
etc).
 Ook als je vanuit een andere
opleiding komt kan je EVCtraject voldoen aan
opleidingseisen

Voordeel:
 Soms als eis gesteld bij vacature (mag
alleen als vacature voldoet aan norm
verantwoorde werktoedeling)
 HBO-profiel jeugd geeft automatische
registratie
 Wordt als eis gevraagd als je wilt
doorstromen naar een baan in de
jeugdhulp.

Nadeel:
 vrijwillige registratie, dus
heeft nog geen status.



Als je (deels) werk in
jeugdhulp (gaat) doen, moet
je overstappen ivm verplichte
registratie SKJ.

Nadeel:
 Eisen werk + bijscholing gebaseerd op
jeugdhulp-eisen (en dus niet altijd zinvol
voor de kinder- en jongerenwerker.



Erg strikt: Bij niet de juist vooropleiding
(SPH of HBO-jeugd )moet je een EVCtraject volgen om registreert te kunnen
worden.

Meer informatie:
https://www.sociaalwerkversterkt.nl

Meer informatie:
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/

https://www.registerplein.nl

https://skjeugd.nl/

Vragen , suggesties of meer informatie:
BVjong, beroepsvereniging kinder- en jongerenwerk
www.bvjong.nl
bvjong@gmail.com

