
Beroepsregistratie

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



Beroepsregistratie laat zien wat je waard bent!
Als jij gaat werken met kinderen, jongeren en gezinnen dan kan het zijn dat jij je moet 

registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Jeugd- en gezinsprofessionals die werken 

in complexe situaties, waarbij hun handelen grote impact heeft op kinderen en gezinnen, 
moeten zich registreren (Kwaliteitskader Jeugd). Met beroepsregistratie laat je cliënten en je 
(toekomstige) werkgever zien wat je waard bent: je bent vakbekwaam en werkt continu aan 
je professionele ontwikkeling!

In de interactieve pdf ‘Beroepsregistratie en herregistratie: 
wat vraagt het van jou?’ vind je meer informatie.
 

Diploma sociaal werk profiel jeugd
Heb jij een diploma van de opleiding sociaal werk profiel jeugd? Jij kunt je registreren bij SKJ. 

Wil je weten welke eisen voor jou gelden? Hier vind je meer informatie. 
 

Opleiding sociaal werk profiel zorg of welzijn en samenleving
Volg jij de opleiding sociaal werk profiel zorg of profiel welzijn en samenleving of heb je een diploma 
van een van deze opleidingen en wil je gaan werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming? 
Ga eerst na of je in je nieuwe baan werkzaamheden gaat uitvoeren waarvoor je een beroepsregistratie 
nodig hebt. Als je je als jeugd- en gezinsprofessional bij het SKJ moet registeren, moet je over de juiste 
kwalificaties beschikken. Heb je het profiel zorg of het profiel welzijn en samenleving gevolgd dan kun 
je je niet zomaar registeren. Je moet aanvullende scholing volgen (maximaal 45 EC), gebaseerd op de 
(bouwstenen) van de opleiding sociaal werk profiel jeugd. 

Beroepsregistratie voor studenten  
sociaal werk die willen gaan werken in 
jeugdhulp en jeugdbescherming

Ben jij student sociaal werk (SW) en wil je na je studie gaan werken  
in jeugdhulp of jeugdbescherming dan is deze informatie over beroeps-
registratie voor jou van belang.

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/pdf-overig/PJJ-handreiking-Beroepsregistratie-versie-07-03-18.pdf
https://skjeugd.nl/
https://skjeugd.nl/registerinschrijven/jeugd-en-gezinsprofessionals


Het volgen van de aanvullende scholing kan tijdens je studie of daarna bij een hogeschool of een 
commerciële aanbieder. Zij stellen samen met jou vast wat nodig is om te voldoen aan de benodigde 
vereisten voor het profiel jeugd. De aanvullende scholing bestaat uit minoren of modules (30 EC) en 
een praktijkcomponent (15 EC). Je ontvangt een supplement bij je diploma of certificaat waarin de 
gevolgde aanvullende scholing en bouwstenen jeugd worden beschreven. Wanneer je de benodigde 
aanvullende scholing hebt gevolgd, kun je een aanvraag voor registratie indienen bij SKJ.

De aanvullende scholing kun je op verschillende manieren en op verschillende  
momenten volgen:

1.   Als je nog studeert kun je een deel van de noodzakelijke kennis benodigd voor het profiel jeugd al 
tijdens je opleiding volgen. Dit kan bijvoorbeeld door voor 30 EC extra module(s) of een minor te 
volgen  gerelateerd aan het profiel Jeugd. Je ontvangt bij je diploma een supplement waarop de 
extra gevolgde minor of modules gericht op jeugd staan vermeld. Je stage of afstudeeropdracht 
volg je gewoon binnen je eigen profiel Zorg of Welzijn en Samenleving en wordt aan kwalificaties 
gerelateerd aan je eigen profiel getoetst. Een stage of afstudeeronderzoek in je eigen profiel kan 
dus niet meetellen in het kader van de aanvullend scholing.

2.  Mogelijk kun je (aanvullend op optie 1) tijdens je opleiding nog eens 15 EC extra curriculair 
gerelateerd aan het profiel jeugd volgen. Dat wil zeggen dat je bovenop je reguliere 
studieprogramma (en reeds ingevulde 30 EC jeugd) nog 15 EC volgt. Je ontvangt bij je diploma een 
supplement waarin de gevolgde 45EC en bouwstenen jeugd worden bevestigd. 

3.   Een andere mogelijkheid is dat je na het behalen van je diploma (als je gedurende je studie 30 
EC gerelateerd aan het profiel jeugd hebt gevolgd –zie optie 1) voor maximaal 15 EC post-hbo 
aanvullende scholing volgt bij een hogeschool of een commerciële aanbieder. In dit geval ontvang 
je een certificaat van het gevolgde post-HBO onderwijs. 

Heb je al een diploma in een opleiding sociaal werk “oude stijl” (cmv, sph, mwd) of  in de opleiding 
social work, maar zonder profiel jeugd en heb je tijdens je studie geen relevante scholing gerelateerd 
aan het profiel jeugd gevolgd? Dan moet je nog maximaal 45 EC aanvullende scholing volgen. Dit kan 
post-hbo bij een hogeschool of een commerciële aanbieder. Zij stellen samen met jou vast hoeveel 
aanvullende scholing nodig is om te voldoen aan de benodigde vereisten voor het profiel jeugd. Na 
afloop ontvang je een certificaat van het gevolgde post-hbo onderwijs. 

Elke hogeschool geeft zelf invulling aan de aanvullende scholing, als maar is onderbouwd dat deze 
voldoet aan vijf van de zeven bouwstenen van het Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk, profiel 
jeugd. Voor de maximaal 45 EC aanvullende scholing geldt dat minimaal 15 EC een praktijkcomponent 
jeugd moet bevatten. Je doet dus voor 15 EC praktijkervaring in jeugd op. Dit kan o.a. in de vorm van 
een stage-, praktijk- of leerwerkplek. 



Nagenoeg alle hogescholen bieden aanvullende scholing gericht op het profiel jeugd aan. Deze  
kunnen gedurende de studie of post-hbo worden gevolgd.  Alle hogescholen ontwikkelen in 2018 
de benodigde aanvullende scholing voor beroepsregistratie als jeugd- en gezinsprofessional in het 
Kwaliteitsregister Jeugd.  

 

Informeer voor het volgen van de aanvullende scholing op het gebied van het profiel jeugd naar de 
mogelijkheden bij jouw hogeschool, de hogeschool in jouw regio of bij een commerciële aanbieder. 
Houd er rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan het volgen van aanvullende post-hbo scholing. 

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 ontwik-
kelingen 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/

