
Beroepsregistratie

voor professionals sociaal 
werk die willen gaan 
werken in jeugdhulp  
en jeugdbescherming



Dit betekent dat je een herintreder bent. Voor jou geldt een aanvullende eis voordat jij je 
kunt registeren. Er zijn twee opties:

1.  Je kunt een EVC procedure volgen (waaruit mogelijk een bij- en nascholingsadvies   
  volgt). Een EVC procedure (Erkenning van Verworven Competenties) toetst jouw   
  vaardigheden aan het profiel van de jeugd- en gezinsprofessional. De EVC standaard   
  voor de jeugd- en gezinsprofessional is nog in ontwikkeling. De verwachting is dat deze  
  rond de zomer van 2018 beschikbaar is. Diverse aanbieders door het land zullen deze   
  EVC procedure gaan aanbieden. Een overzicht zal te vinden zijn op de website van SKJ. 
  Als het EVC traject is afgerond, ontvang je een certificaat. Dit certificaat geeft toegang   
  tot registratie bij SKJ. 

2.  Een maatwerktraject op basis van je opleiding en ervaring. Daarbij volg je een traject   
  van maximaal 45 EC aan aanvullende scholing. Deze is gebaseerd op de (bouwstenen)   
  van de opleiding Sociaal Werk profiel Jeugd. De hogeschool of commerciële aanbieder  
  zal samen met jou vaststellen hoeveel aanvullende scholing nodig is om te voldoen   
  aan de benodigde vereisten voor het profiel Jeugd – en ook in hoeverre aanvullende   
  praktijkervaring nog noodzakelijk is, afhankelijk van de werkervaring die je eerder hebt  
  opgedaan. De aanvullende scholing wordt in minoren of modules post-hbo    
  door hogescholen of door commerciële aanbieders aangeboden. Jouw werkervaring   
  zorgt voor een unieke combinatie – vandaar dat we spreken van maximaal 45 EC.  

Beroepsregistratie voor professionals 
sociaal werk die willen gaan werken in 
jeugdhulp en jeugdbescherming, maar die 
niet (meer) werkzaam zijn in de jeugdhulp 
of jeugdbescherming. 

Je werkt niet (meer) in de jeugdhulp of jeugdbescherming, je hebt een 
afgeronde Hbo- HSAO-opleiding  (Hbo pedagogiek met uitstroom profiel 
jeugdzorgwerker, MWD, SPH, CMV) en je diploma is ouder dan 
5 jaar.

    Na afronding ontvang je een certificaat waarin de  
    gevolgde EC’s en bouwstenen Jeugd worden beschreven.  
    Je certificaat geeft toegang tot registratie bij SKJ. 



 
Elke hogeschool geeft zelf invulling aan de aanvullende scholing, als ze maar heeft 
onderbouwd dat deze voldoet aan de 5 van de 7 bouwstenen van het Landelijk 
Opleidingsdocument Sociaal Werk, profiel Jeugd.

Nagenoeg alle hogescholen bieden aanvullende scholing gericht op het profiel Jeugd aan. 
Deze kunnen post-hbo worden gevolgd. Alle Hogescholen zullen in 2018 de benodigde 
aanvullende scholing voor registratie in het SKJ hebben ontwikkeld.  
 
Informeer voor het volgen van de aanvullende scholing op het gebied van het profiel Jeugd 
naar de mogelijkheden bij de hogeschool in jouw regio of bij een commerciële aanbieder. 
Houd er rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan het post-hbo volgen van aanvullende 
scholing. Hiervoor geldt dus niet het wettelijk collegegeld.

Het werkveld van jeugdhulp en jeugdbescherming is volop in beweging. De professionele 
ontwikkeling van jou en je beroepsgenoten is daarom van groot belang. Wil je op de hoogte 
blijven over ontwikkelingen en actuele thema’s? Download de PJ&J-app (voor iOS Apple of  
Play Store Android), ga naar de website van PJ&J of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Meer informatie over beroepsregistratie vind je op de website van SKJ. 

https://itunes.apple.com/nl/app/professionalisering-jeugdhulp/id1337707203?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.professionaliseringjeugdhulp.pjj
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/informatie/aanmelden-nieuwsbrief/
https://skjeugd.nl/

