Beroepsregistratie of vooraanmelding
voor beroepsregistratie: wat kunt u vragen?
Wie kan zich al registeren?

Gedragswetenschappers en
jeugdzorgwerkers

JA

Sociaal werkers, begeleiders
gehandicaptenzorg, agogen in
de GGZ, thuisbegeleiders en
cliëntondersteuners

Registratie mogelijk en verplicht

Geen registratie mogelijk.
Vooraanmelding voor beroeps
registratie wel mogelijk.

NEE
Professionals die onder de tenzij
regeling vallen (bijvoorbeeld
vaktherapeuten en paramedici)

Geen registratie mogelijk en ook
geen vooraanmelding mogelijk

Beroepsregistratie of vooraanmelding voor
beroepsregistratie: wat kunt u vragen?
Bent u aanbieder of werkgever in jeugdhulp of jeugdbescherming? Of werkt u bij een gemeente en koopt u jeugdhulp in?
Lees dan hier wanneer u van een professional beroepsregistratie óf vooraanmelding voor beroepsregistratie kunt vragen.
De norm van de verantwoorde werktoedeling
In de Jeugdwet is opgenomen dat aanbieders en werk
gevers in jeugdhulp en jeugdbescherming moeten werken
volgens ‘de norm van de verantwoorde werktoedeling’.
Dit betekent o.a. dat:
altijd vakbekwaam moeten zijn. Daarbij
maakt het niet uit of zij op mbo-, hbo-, of wo-niveau
werken. Zij dragen allemaal bij aan het leveren van
goede hulp. Naast het opleidingsniveau is specifieke
expertise over bepaalde doelgroepen of problemen
belangrijk. Alle professionals moeten beschikken
over de kennis en kunde die nodig is voor de situatie
waarin, en de problematiek en cliënten waarmee zij
werken.
•	
professionals die op een hbo-functie of hoger werken,
en bepaalde werkzaamheden uitvoeren, geregistreerd
moeten zijn. Voor professionals die zich nog niet
kunnen registreren, is er de mogelijkheid van voor
aanmelding voor beroepsregistratie.
•	
professionals

Beroepsregistratie of vooraanmelding voor
beroepsregistratie
Alle professionals die werken in jeugdhulp en jeugd
bescherming en die zich al kunnen registreren, moeten
zich registreren in het BIG-register (www.bigregister.nl)
of in het Kwaliteitsregister Jeugd (skjeugd.nl). Het gaat
hierbij om: (ortho)pedagogen, p
 sychologen en psychothe
rapeuten en om jeugdzorgwerkers. Jeugdzorgwerkers zijn
professionals die werken in wat voorheen de jeugdzorg
werd genoemd.
Alle professionals die werken in jeugdhulp en jeugd
bescherming op een hbo-functieniveau of hoger, die zich
nog niet kunnen registreren, maar wel werkzaamheden
uitvoeren die om de inzet van een geregistreerde profes
sional vragen, gaan zich vooraanmelden voor beroepsregistratie bij het SKJ (vooraanmeldenjeugd.skjeugd.nl).
Het gaat om: sociaal werkers, agogen in de ggz,
begeleidersin de gehandicaptenzorg, cliëntondersteuners
en thuisbegeleiders.

Vooraanmelding is nog geen beroepsregistratie,
maar wel de eerste stap daartoe. In de komende
jaren worden de (her)registratie-eisen voor
beroepsregistratie ontwikkeld. Uiterlijk op 1 januari
2018 is duidelijk welke professionals zich moeten
registreren en hoe de registratie-eisen eruit zien.
Tot die tijd kunnen vooraangemelde professionals
die vakbekwaam zijn, worden ingezet werkzaam
heden die volgens de norm van de verantwoorde
werktoedeling vragen om de inzet van een
geregistreerde professional.
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Het Kwaliteitskader Jeugd biedt handvatten om de
afweging te maken wanneer het nodig is om een geregis
treerde professional in te zetten, én wanneer dit niet
hoeft. U vindt het kwaliteitskader op de website
professionaliseringjeugdhulp.nl.

Er gelden een paar uitzonderingen. Zo is in het Kwaliteits
kader Jeugd opgenomen dat vaktherapeuten en para
medici zich niet hoeven te registeren, en dus ook niet
hoeven vooraanmelden, omdat zij kunnen worden ingezet
onder de zogenaamde ‘tenzij-regeling’.

