
communicatiebericht bij kwaliteitskader 

 

1 

Professionals werkzaam in de jeugdhulp kunnen 

voorlopig zonder registratie aan het werk  

Professionals op een HBO-functie of hoger en werkzaam zijn in de jeugdhulp zullen zich in 

de toekomst moeten registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Dat betekent dat op termijn 

bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, GGZ-agogen en jongerenwerkers die werkzaam zijn 

op een HBO-functie in de jeugdhulp moeten voldoen aan de registratie-eis. Echter het is nu 

nog niet mogelijk dat deze professionals zich registreren. Dat heeft niets te maken met 

deskundigheid of kennis. De infrastructuur om te registreren is gewoonweg nog niet 

aanwezig.  

 

Staatssecretaris Van Rijn heeft recentelijk in de Tweede Kamer toegezegd dat tijdens de 

overgangsperiode professionals, werkzaam op een HBO-functie, wel hun werk kunnen 

blijven doen en ook gecontracteerd kunnen worden. Dat betekent dat, ookal is er nog geen 

sprake van registratiemogelijkheden, jeugdhulpaanbieders werk kunnen toedelen aan deze 

nog-te-registreren-professionals en ook de gemeenten contracten kunnen afsluiten met de 

jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen waar deze professionals werkzaam 

zijn. Het betreft ruim 10.000 professionals.  

 

Het Kwaliteitsregister Jeugd is onlangs erkend. Er is een beperkt aantal beroepsgroepen 

waarvoor de infrastructuur aanwezig is om te registreren. Voor jeugdzorgwerkers (HBO) en 

gedragswetenschappers (psychologen en (ortho)pedagogen; WO en WO+) zijn registratie-

eisen geformuleerd en bestaat binnen het Kwaliteitsregister Jeugd de mogelijkheid om te 

registreren. Voor jeugdzorgwerkers geldt dat dit in eerste instantie gaat om beroepen uit 

het smalle jeugdzorgdomein. Gedragswetenschappers, psychologen en (ortho)pedagogen 

uit het gehele jeugdhulpdomein (bijvoorbeeld werkzaam in de jeugdzorg, jeugd-GGZ of in 

de gehandicaptensector), kunnen zich al registreren.  

 

Met de Jeugdwet, waarin het begrip jeugdhulp wordt geïntroduceerd, worden veel meer 

soorten beroepsbeoefenaren aan het brede jeugddomein toegevoegd. Deze professionals 

zijn pas net, met de Jeugdwet, gepositioneerd onder het begrip jeugdhulp en kunnen zich 

nu nog niet registreren. Daardoor ontstaat er enige onzekerheid bij aanbieders, maar ook 

bij gemeenten, of zij werk kunnen toedelen aan cq kunnen inkopen van (nog) niet-

geregistreerde professionals, omdat registratie noodzakelijk is.  

 

Die onzekerheid is niet nodig. Professionals werkzaam op een HBO-functie of hoger in de 

jeugdhulp, die zich nog niet kunnen registreren, kunnen – zolang er sprake is van een 

overgangsperiode – wel hun werk doen, zonder dat ze geregistreerd zijn. Daarbij moet de 

aanbieder en de gemeente wel duidelijk maken of de professional vakbekwaam is, maar dat 

geldt te allen tijde voor elke in te zetten professional – geregistreerd of niet-geregistreerd. 

 

Overgangsperioden 

  

 Fase 1 (t+1) Vooraanmelding voor alle professionals die nu werkzaam zijn op een HBO-

functie of hoger in de jeugdhulp en zich nog niet kunnen registreren in het 

Kwaliteitsregister Jeugd. (1 jaar) 

 Fase 2 (t+3) Inrichting registratie-eisen (o.a. beroepsprofiel, beroepseisen, 

beroepscode) voor alle professionals op een HBO-functie of hoger (in de toekomst) 

werkzaam in het jeugddomein. (3 jaar) 

 Fase 3 (t+5) Voldoen aan de registratie-eisen als professional. (5 jaar) 

 

T=2015. De overgangsperiodes zijn vastgesteld met de kennis van nu. Mocht in de praktijk van 2015 

blijken dat aanpassingen nodig zijn dan wordt dat besproken in de stuurgroep Kwaliteitskader Jeugd. 

 


