Beroepsregistratie en
vooraanmelden voor
beroepsregistratie
in jeugdhulp en
jeugdbescherming

Informatie voor
jeugdhulpaanbieders

Beroepsregistratie
en vooraanmelden
Deze factsheet informeert aanbieders van jeugdhulp over beroepsregistratie en
vooraanmelding voor beroepsregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming.
Wie moet zich registreren, wie kan zich vooraanmelden, waarom is dit nodig
en hoe werkt het?
Wat zegt de Jeugdwet?
Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Doel van
deze wet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig
opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen
deelnemen aan de samenleving. In de Jeugdwet is
opgenomen dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde
instellingen verantwoorde hulp moeten verlenen
(art. 4.1.1, lid 1).
Hieronder wordt verstaan: hulp van goed niveau, die in
ieder geval veilig, doeltreffend en doelmatig is. Hulp die
is afgestemd op de behoefte van het kind of de jongere
en diens ouders of verzorgers.

Doel van de Jeugdwet is dat
kinderen en jongeren gezond en
veilig opgroeien, hun talenten
ontwikkelen en naar vermogen
deelnemen aan de samenleving
Wat betekent dit voor u?
U verleent als jeugdhulpaanbieder verantwoorde hulp
door de werk- en verantwoordelijkheidstoedeling zo te
organiseren dat dit redelijkerwijs leidt tot hulp van een
goed niveau (art. 4.1.1., lid 2).
De verplichting om verantwoorde hulp te leveren is
verder uitgewerkt in de ‘norm van de verantwoorde
werktoedeling’ (Besluit Jeugdwet, art. 5.1.1.).

Wat is de norm van de verantwoorde
werktoedeling?
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat
uit drie onderdelen. De norm verplicht aanbieders van
jeugdhulp en gecertificeerde instellingen tot:
•	
het in beginsel werken met geregistreerde professionals (zoals uitgewerkt in het Kwaliteitskader Jeugd);
•	
het toedelen van taken aan professionals rekening
houdend met hun specifieke kennis en vaardigheden;
•	
het ervoor zorgen dat geregistreerde professionals
kunnen werken volgens de voor hen geldende professionele standaarden.

Wat is het Kwaliteitskader Jeugd?
Het eerste onderdeel van de norm, het werken met
geregistreerde professionals, is uitgewerkt in het Kwali
teitskader Jeugd. Hierin hebben brancheorganisaties,
beroepsverenigingen en gemeenten beschreven wanneer
een geregistreerde professional moet worden ingezet en
wanneer dit niet hoeft. U kunt ook afwijken van het afwegingskader dat is opgenomen in het Kwaliteitskader Jeugd.
Dit kan met behulp van de tenzij-bepaling. Dit houdt in dat
u aannemelijk moet maken dat de inzet van een niet-geregistreerde professional niet afdoet aan de kwaliteit, of
zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp.
Waar in het kwaliteitskader wordt gesproken over geregistreerde professionals, worden professionals bedoeld die een
hbo-functie (of hoger) hebben. Professionals op mbo-functies leveren een belangrijke bijdrage aan verantwoorde hulp,
maar voor hen is beroepsregistratie niet nodig.

Als u als vrijgevestigde aanbieder van jeugdhulp werkt,
moet u de norm van de verantwoorde werktoedeling ook
toepassen. Wanneer u werkzaamheden uitvoert waarvan
in het kwaliteitskader is opgenomen dat zij door een
geregistreerde professional moeten worden uitgevoerd,
geldt dit dus ook ook voor u.

Vooraanmelden: voor wie?

Het kwaliteitskader is gelijktijdig met de Jeugdwet ingevoerd. In de brochure “Het Kwaliteitskader Jeugd in de
praktijk” (www.professionaliseringjeugdhulp.nl) wordt
uitgelegd hoe u dit kwaliteitskader kunt toepassen.

Een groot deel van de hbo-professionals in de jeugdhulp
kan zich nog niet registreren. Dit geldt bijvoorbeeld voor
sociaal werkers, agogen in de GGZ, begeleiders in de
gehandicaptenzorg, thuisbegeleiders en cliëntondersteuners. Zij kunnen zich bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
vooraanmelden voor beroepsregistratie. Vooraanmelden
is nog geen beroepsregistratie. Wie nu al in de jeugdhulp
werkt en werkzaamheden uitvoert die in de toekomst
door een geregistreerde professional moeten worden
uitgevoerd, meldt zich vóór 1 januari 2016 aan.

Wie moeten zich registreren?

Wat zijn de voorwaarden?

In de Jeugdwet is opgenomen dat het Kwaliteitsregister
Jeugd (SKJ) en het BIG-register (artikel 3) de registers
zijn waarin jeugdprofessionals zich kunnen registreren.
Professionals die in deze registers staan, zijn dus geregistreerde professionals in de zin van de Jeugdwet.

Voor vooraanmelding voor beroepsregistratie gelden
twee voorwaarden:
1	De professional beschikt over een werkgeversverklaring
waaruit blijkt dat hij/zij werkzaam is in de jeugdhulp.
En dat hij/zij werkzaamheden uitvoert waarvan in het
Kwaliteitskader Jeugd is opgenomen dat hiervoor een
geregistreerde professional moet worden ingezet.
2 	De professional beschikt over een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 1 jaar.

Op dit moment kunnen en moeten jeugdzorgwerkers,
psychologen en orthopedagogen zich al registreren in het
Kwaliteitsregister Jeugd (https://skjeugd.nl). Zij moeten
op 1 januari 2016 geregistreerd zijn. Artsen, verpleegkundigen, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen
registreren zich in het BIG-register (www.bigregister.nl).

Beroepsregistratie draagt bij aan vakmanschap.
Geregistreerde professionals laten zien dat ze
staan voor de kwaliteit van hun vak. Ze houden
zich aan de richtlijnen en beroepscode en zijn
daarop aanspreekbaar. Beroepsregistratie
stimuleert professionals en werkgevers om te
investeren in vakbekwaamheid. Kinderen en
jongeren die hulp krijgen van geregistreerde
professionals, kunnen dan ook rekenen op goede
hulp en ondersteuning.

Daarnaast wordt extra informatie gevraagd over:
opleiding, diploma, de CAO waarbinnen de professional
werkzaam is en het lidmaatschap van een beroepsvereniging. Deze informatie wordt betrokken bij het ontwikkelen
van de toekomstige eisen voor (her-)registratie.

Aan de slag
Stap 1
Op de website www.professionaliseringjeugdhulp.nl
vindt u een animatie voor professionals. Deze geeft
informatie over beroepsregistratie en vooraanmelden
en stimuleert uw professionals om te registreren of te
vooraanmelden. Door bij uw professionals de animatie
onder de aandacht te brengen, kunt u het belang van
beroepsregistratie onderstrepen.

Stap 2
Breng in beeld welke professionals in uw organisatie
werkzaamheden uitvoeren die volgens het Kwaliteits
kader Jeugd door een geregistreerde professional
gedaan moeten worden. U kunt dit doen met behulp
van het afwegingskader uit het Kwaliteitskader Jeugd.
Uw professional kan dit ook zelf doen met behulp
van de interactieve brochure Beroepsregistratie en
vooraanmelden voor beroepsregistratie in jeugdhulp
en jeugdbescherming. Beide vindt u op de website
www.professionaliseringjeugdhulp.nl.

Stap 3
Om te zorgen dat professionals in uw organisatie zich
kunnen gaan vooraanmelden, wordt van u gevraagd om
een werkgeversverklaring af te geven. Daarnaast moet
uw professional een recente VOG aanleveren.

Uitwerking beroepsregistratie
De ontwikkeling van de registratie-eisen en andere zaken
die samenhangen met een volwaardige beroepsregistratie,
vindt de komende jaren plaats. Dit gebeurt binnen het
Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming. Uiterlijk eind 2017 is bekend hoe de eisen
voor (her-)registratie eruit komen te zien.
Totdat beroepsregistratie mogelijk is, kunt u
‘nog-te-registreren’ professionals inzetten in
de uitvoering van de jeugdhulp. Tijdens deze
periode wordt via de vooraanmelding in beeld
gebracht welke professionals dit zijn.

En verder?
Branche- en beroepsorganisaties, gemeenten en
initieel onderwijs investeren de komende jaren verder
in professionalisering in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Dit gebeurt onder andere binnen het Programma
Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming.

Dit programma richt zich op professionals in de jeugdhulp, hun beroepsontwikkeling en professionalisering.
In het kader van dit programma wordt ook beroeps
registratie voor alle hbo-professionals in de jeugdhulp
en jeugdbescherming ontwikkeld. De kaders van dit
programma zijn vastgelegd in het ‘Plan van aanpak
Professionalisering Jeugdhulp 2015-2018’, zie ook
www.professionaliseringjeugdhulp.nl.

Meer informatie over
wie zich kunnen vooraanmelden voor
beroepsregistratie?
www.professionaliseringjeugdhulp.nl
hoe vooraanmelding in zijn werk gaat?
vooraanmeldenjeugd.skjeugd.nl
over het Programma Professionalisering
Jeugdhulp & Jeugdbescherming?
www.professionaliseringjeugdhulp.nl
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