Frequently Asked Questions
Wanneer kan ik me direct registeren bij het SKJ?
Antwoord:
Wil je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional en beschik je over een van onderstaande
diploma’s die niet ouder is dan 5 jaar? Dan kun je je direct registreren zonder aanvullende
registratievoorwaarden.

Hbo-hsao-bachelor diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker

Hbo-bachelor diploma Social Work profiel Jeugd

Hbo-bachelor diploma Pedagogiek profiel Jeugd

Getuigschrift master Jeugdzorg

Vakbekwaamheidsbewijs “vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional”

Branchecertificaat jeugdzorgwerker

Wanneer kan ik me via de versoepelde registratie eisen t/m 31 december 2023
registeren?
https://skjeugd.nl/register/inschrijven/jeugd-en-gezinsprofessionals/#versoepelde-registratie-eisen
Voldoe je niet aan de reguliere registratievoorwaarden, maar is een van onderstaande situaties wél bij
jou van toepassing? Dan kun je je alsnog direct registreren. In je eerste registratiejaar dien je dan een
geaccrediteerd praktijkprogramma af te ronden.
Situatie 1: je hebt een hbo-bachelordiploma hss of hsao zonder uitstroomprofiel
jeugdzorgwerker/profiel jeugd, niet ouder dan 5 jaar én je hebt een baan of zicht op een baan
waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet (aan te tonen door een
werkgeversverklaring of intentieverklaring)
Situatie 2 je hebt een hbo-bachelordiploma hss of hsao met of zonder uitstroomprofiel
jeugdzorgwerker/profiel jeugd, ouder dan 5 jaar én je hebt minimaal 1 jaar relevante en recente
werkervaring in het jeugddomein (niet langer dan 3 jaar geleden) én je hebt een baan of zicht op een
baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet (aan te tonen door een
werkgeversverklaring of intentieverklaring).

Waar bestaat de praktijkbegeleiding bij het praktijkprogramma uit?
Antwoord:
Als opdracht ga je in jouw praktijk aan de slag met de aanboden lesstof. Hoe kun je het geleerde
toepassen? Intervisie is ondersteunend in dit leerproces en je zult dit afronden met een eindreflectie.
Na afronding van het praktijkprogramma schrijf je een leerverslag dat beoordeeld wordt door de
intervisor van de HAN én ondertekend moet worden door jouw praktijkbegeleider. De
praktijkbegeleider moet een SKJ geregistreerde professional zijn met ruime werkervaring en iemand
die jou ook ziet werken.
Qua tijdsinvestering zal de praktijkbegeleider bij de start 2 uur nodig hebben om met jou naar het
praktijkprogramma te kijken en jouw leerdoelen te bespreken. Daarna bestaat de praktijkbegeleiding
uit:

Geven van 360 feedback

Het geven van feedback op het leerplan: de gestelde doelen

Werk/praktijkbegeleiding: gemiddeld 1x per 3 weken à 2 uur. Hoe past de lesstof in de
praktijk? Waar loop je tegenaan? Hoe ga je hierin stappen zetten?

Na afronding feedback op het leerverslag en ondertekening
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Kan ik als ZZP’er het praktijkprogramma volgen?
Antwoord:
Ja, je dient dan een Eigen verklaring werkervaring als zelfstandig ondernemer voor registratie jeugden gezinsprofessional SKJ” in te vullen. https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2019/01/Eigenverklaring-registratie-JGP.pdf
Daarmee kun je, als je onder de versoepelde eisen valt je direct registeren. Je zult dan in het eerste
jaar een geaccrediteerd praktijkprogramma moeten volgen. Als zelfstandige moet je zelf na gaan of
de je werkzaamheden uitvoert de inzet van een geregistreerd professional vereisen. Als zelfstandige
heb je een praktijkbegeleider nodig die met je meedenkt in jouw leerproces, je feedback geeft en
uiteindelijke het leerverslag ondertekend. De praktijkbegeleider moet een SKJ geregistreerde
professional zijn met ruime werkervaring. Dit mag de opdrachtgever kunnen zijn of een collega ZZP’er
uit het werkveld.

Wat is een hsao-diploma?
Antwoord:
Een hbo-diploma van een van de volgende opleidingen: sph, mwd, cmv, pedagogiek, social work,
toegepaste psychologie, creatieve therapie, godsdienst pastoraal werk, of een van de voorlopers
bijvoorbeeld inrichtingswerk of hbo-J.

Wat is relevante werkervaring?
Antwoord:
Werkervaring op een agogische functie met kinderen en/of adolescenten en hun gezinnen.

Wat is recente werkervaring?
Antwoord:
Dit is gedefinieerd als minimaal 1 jaar, niet langer dan 3 jaar geleden.

Komen de leertrajecten aanvullende scholing in aanmerking voor het
scholingsfonds?
https://skjeugd.nl/scholingsfonds/
Antwoord:
Op dit moment niet. Het scholingsfonds geldt alleen voor aanvullende scholing van 45 EC of meer.
Zie ingevoegde link voor informatie en voorwaarden ten aanzien van het scholingsfonds op de
website van SKJ.
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