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Werk jij in de jeugdhulp 
of jeugdbescherming? 
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begeleid je kinderen of 
jongeren met een beperking? 
Ben je thuisbegeleider of 
cliëntondersteuner? 
In deze brochure kun 
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vooraanmelden voor 
beroepsregistratie of dat jij je 
al kunt registreren. Daarnaast 
kun je lezen welke stappen je 
daarvoor moet zetten.



3

i

Werk jij als professional met kinderen en jeugdigen in de Jeugdhulp of Jeugdbescherming? 

Stroomschema

agoog GGZ
begeleider 

gehandicapten-
zorg

sociaal 
werker

thuis-
begeleider

cliënt-
ondersteuner

jeugdzorg-
werker

arts
psycho-

therapeut
verpleeg-
kundige

paramedicus
vak-

therapeut

Ik ben...

Je doet werkzaamheden 
waarvoor wel een geregistreerde 

professional ingezet moet 
worden.

Je doet werkzaamheden 
waarvoor geen geregistreerde 
professional ingezet hoeft te  

worden.

vooraanmelding

Kwaliteitskader Jeugd 
In het Kwaliteitskader Jeugd staat beschreven voor welke werkzaamheden een geregistreerd professional moet worden ingezet.

Je hoeft je niet te registreren 
bij de Stichting 

Kwaliteitsregister 
Jeugd

Je kunt je vooraanmelden 
voor beroepsregistratie bij de 
Stichting Kwaliteitsregister

Jeugd

Je hoeft je niet te registreren 
bij de Stichting 

Kwaliteitsregister 
Jeugd

Beroepsregistratie (uiterlijk) 2018

(ortho)
pedagoog/
psycholoog

Je kunt je registreren in het
BIG-register

Je kunt je registreren 
bij de Stichting 

Kwaliteitsregister 
Jeugd
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Jeugdwet en de norm van de verantwoorde 
werktoedeling
Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Het 
doel van deze wet is dat kinderen en jongeren gezond 
en veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen 
ontwikkelen. Zo zelfstandig mogelijk, in hun eigen 
omgeving, samen met hun ouders of verzorgers. Als 
dat niet vanzelf gaat, moeten zij kunnen rekenen 
op verantwoorde hulp, die geleverd wordt door 
vakbekwame professionals.

Om die verantwoorde hulp te kunnen bieden is 
in de Jeugdwet de ‘norm van de verantwoorde 
werktoedeling’ opgenomen. Die norm vraagt onder 
meer van werkgevers dat zij het werk binnen hun 
organisatie zó organiseren dat zij professionals met 
de juiste expertise en vakbekwaamheid inzetten. In 
deze norm is ook opgenomen dat aanbieders van 
jeugdhulp en jeugdbescherming werkzaamheden 
in principe moeten toedelen aan geregistreerde 
professionals. Het gaat om professionals die werkzaam 
zijn op hbo- of wo-functies. Dat sluit niet uit dat ook 
niet-geregistreerde, vakbekwame professionals kunnen 
worden ingezet. Het werk kan toegedeeld worden 
aan een niet-geregistreerde professional als dat niet 
afdoet aan de kwaliteit, of zelfs noodzakelijk is voor de 
kwaliteit van de hulp. Het Kwaliteitskader Jeugd biedt 
handvatten om na te gaan in welke gevallen de inzet 

van een geregistreerde professional noodzakelijk is, en 
wanneer dit niet hoeft. 

Het Kwaliteitskader Jeugd
Brancheorganisaties, beroepsverenigingen en 
gemeenten hebben de norm van de verantwoorde 
werktoedeling concreet gemaakt in het Kwaliteitskader 
Jeugd. Daarin staat onder andere in welke situaties 
een geregistreerde professional moet worden ingezet 
en wanneer dat niet hoeft. Het Kwaliteitskader 
Jeugd is tegelijk met de Jeugdwet ingevoerd. Vanaf 1 
januari 2016 moeten alle werkgevers én zelfstandig 
gevestigden die jeugdhulp of jeugdbescherming 
bieden, de norm van de verantwoorde werktoedeling 
toepassen. Daarom is het belangrijk dat professionals 
zich vooraanmelden voor beroepsregistratie óf zich 
registeren, als dat al kan. Met vooraanmelding voor 
beroepsregistratie maak je als professional kenbaar 
dat je werk doet, dat volgens het Kwaliteitskader Jeugd 
door een geregistreerde professional moet worden 
gedaan.

Beroepsregistratie
Professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van 
jeugdhulp, en nog niet geregistreerd zijn, kunnen 
zich in de toekomst registreren als zij op een hbo-
functie (of hoger) werken. De werkzaamheden, 
omstandigheden en verantwoordelijkheden zijn 

doorslaggevend. Het maakt niet uit of dat dit in het 
kader van preventie of van jeugdhulp is. 

Er zijn professionals die zich al moeten registreren 
in het Kwaliteitsregister Jeugd: jeugdzorgwerkers, 
psychologen en pedagogen. Psychotherapeuten, 
artsen, gezondheidszorgpsychologen en 
verpleegkundigen zijn geregistreerd in het BIG-register. 
Voor andere professionals die op een hbo-functie (of 
hoger) in de jeugdhulp werken, is de beroepsregistratie 
nieuw.

Vooraanmelden vóór 2016
Vanaf 1 januari 2016 moeten alle jeugdhulpaanbieders 
de norm van de verantwoorde werktoedeling 
toepassen. Voor professionals die zich nog niet 
kunnen registreren bestaat de mogelijkheid tot 
vooraanmelding voor beroepsregistratie. Je kunt je 
vooraanmelden als je  werkzaamheden uitvoert die 
volgens het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een 
geregistreerde professional vragen. 

In deze brochure lees je of je kunt vooraanmelden voor 
beroepsregistratie of dat jij je al kunt registreren. 

Hier kun je de informatie vinden die specifiek voor 
jouw beroepsgroep geldt. 

Werkgevers in de jeugdhulp of jeugdbescherming moeten verantwoorde hulp bieden. Daarom moeten zij het 
werk binnen hun organisatie zó organiseren dat professionals met de juiste expertise en vakbekwaamheid 
worden ingezet. Deze professionals moeten in principe geregistreerd zijn. In deze brochure wordt uitgelegd 
welke professionals zich al kunnen registeren en welke professionals zich kunnen vooraanmelden voor 
beroepsregistratie. En hoe dit in zijn werk gaat.

Algemene informatie
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Informatie per beroepsgroep

agoog GGZ
klik hier

paramedicus
klik hier

Je bent bijvoorbeeld 
fysiotherapeut, 
ergotherapeut, 
oefentherapeut 

Mensendieck en Cesar, 
logopedist of diëtist.

Je bent bijvoorbeeld 
maatschappelijk werker, 

sph’er, GGZ-agoog of 
verslavingsagoog.  

begeleider 
gehandicaptenzorg

klik hier
vaktherapeut

klik hier

Je bent bijvoorbeeld 
danstherapeut, 

dramatherapeut,  
beeldend therapeut, 

muziektherapeut of je 
geeft psychomotorische 

kindertherapie.

Je bent bijvoorbeeld 
persoonlijk begeleider, 

senior begeleider, 
pedagogisch begeleider of 
ambulant gezinsbegeleider.

sociaal werker
klik hier

(ortho)
pedagoog/
psycholoog

klik hier

Je bent bijvoorbeeld
kinder-, opbouw-,

jeugd- of jongerenwerker,
jongerencoach,

medewerker Veilig Thuis,
schoolmaatschappelijk-

werker, sph’er
(opvoedingsondersteuning)
of je verleent jeugdhulp in

een sociaal wijkteam.

Je bent (ortho)pedagoog, 
psycholoog, kinder- 
of jeugdpsycholoog, 

gezondheidszorgpsycholoog 
of klinisch (neuro)

psycholoog.

cliëntondersteuner
klik hier

psychotherapeut
klik hier

Je bent bijvoorbeeld 
cliëntondersteuner voor de 
WLZ, in een CJG, sociaal 

wijkteam of bij MEE.

Je bent psychotherapeut.

thuisbegeleider
klik hier

Je bent bijvoorbeeld 
consulent, psycho-

sociaal begeleider van 
kinderen of jongeren 

met psychiatrische en/of 
pedagogische problemen in 

de thuissituatie.

jeugdzorgwerker
klik hier

verpleegkundige
klik hier

Je bent bijvoorbeeld 
ambulant hulpverlener, 

pedagogisch medewerker, 
jeugdbeschermer, 
jeugdreclasseerder, 

begeleider pleegzorg, 
medewerker Halt of 
raadsonderzoeker.

Je bent 
jeugdverpleegkundige.

arts
klik hier

Je bent bijvoorbeeld 
jeugdarts of 

vertrouwensarts.
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Paramedicus

>>> Jij hoeft je niet te vooraanmelden voor beroepsregistratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd.

Voor paramedici geldt dat zij een eigen specialisme hebben en ingezet kunnen worden 
voor het verlenen van zorg, hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren op basis 
van de tenzij bepaling in de Jeugdwet. In de Jeugdwet staat dat de tenzij bepaling kan 
worden toegepast als aannemelijk gemaakt kan worden dat toedeling van het werk aan 
een niet-geregistreerde professional niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk 
is voor de kwaliteit. Paramedici worden daarbij expliciet genoemd. Als paramedicus 
kun jij je registreren in het BIG-register. Fysiotherapeuten registeren zich op basis van 
artikel 3. Ergotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten op basis van artikel 34. 
Jouw werkgever kan met verwijzing naar het Kwaliteitskader Jeugd aannemelijk maken 
dat jouw inzet als paramedicus noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulpverlening. 
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Vaktherapeut

Als vaktherapeut hoef je je niet te registreren en ook niet te vooraanmelden voor 
beroepsregistratie. Voor vaktherapeuten geldt dat zij een eigen specialisme hebben 
en ingezet kunnen worden voor het verlenen van zorg, hulp en ondersteuning aan 
kinderen en jongeren op basis van de tenzij bepaling in de Jeugdwet. In de Jeugdwet 
staat dat de tenzij bepaling kan worden toegepast als aannemelijk gemaakt kan worden 
dat toedeling van het werk aan een niet geregistreerde professional niet afdoet aan 
de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit. Vaktherapeuten worden daarbij 
expliciet genoemd: jouw werkgever kan met verwijzing naar het Kwaliteitskader Jeugd 
aannemelijk maken dat jouw inzet als vaktherapeut noodzakelijk is voor de kwaliteit 
van de hulpverlening. Via de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen kun je op de 
hoogte blijven van toekomstige ontwikkelingen rondom beroepsregistratie.

>>> Jij hoeft je niet te vooraanmelden voor beroepsregistratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd.

http://www.vaktherapie.nl
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     Wel vooraanmelden voor beroepsregistratie bij Kwaliteitsregister Jeugd.
  Klik hier voor meer informatie

Jouw werkgever is verplicht om met een 
geregistreerde professional te werken, wanneer je 
verantwoordelijk bent voor:

ƨ� de beoordeling of vaststelling van ondersteuning 
of zorg, de toegang daartoe, het op- of 
afschalen of beëindigen daarvan;

ƨ� de observatie, signalering en/of analyse van 
complexe hulpvragen en het diagnostisch beeld;

ƨ� het opstellen van een plan of advisering 
over een behandeling, de hulpverlening of 
ondersteuning;

ƨ� de uitvoering van het hulpverleningsplan, 
behandelingsplan of het plan van aanpak voor 
jeugdbescherming en –reclassering of voor het 
inzetten van dwang en drang.

Dit geldt ook wanneer je werkt met:

ƨ� kinderen of jongeren die zich in een 
risicovolle en/of onveilige situatie bevinden 
of waarbij sprake is van steeds wisselende 
omstandigheden;

ƨ� kinderen of jongeren die zich in een crisis- of 
levensbedreigende situatie bevinden;

ƨ� kinderen of jongeren bij wie meerdere 
problemen tegelijkertijd spelen;

ƨ� kinderen of jongeren met complexe 
problematiek waarvan de achterliggende 
oorzaak onbekend is.

Deze werkzaamheden, situaties of 
verantwoordelijkheden vragen volgens het 
Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een 
geregistreerde professional.  

Bevindt het kind of de jongere zich in een veilige 
situatie? Doen zich geen onvoorspelbare zaken voor? 
Ben je als professional vooral uitvoerend en praktisch 
bezig? Dan is het van belang dat je vakbekwaam 
bent en over de kennis beschikt die nodig is om 
te kunnen werken met de kinderen en jongeren 
binnen de sector waarin je werkt. Omdat deze 
werkzaamheden volgens het Kwaliteitskader Jeugd 
niet om de inzet van een geregistreerde professional 
vragen, mag jouw werkgever in dit geval ook niet-
geregistreerde professionals inzetten. Je hoeft dus 
niet te vooraanmelden. Twijfel je? Overleg dan met je 
werkgever.

Werk je als ggz-agoog nu nog niet met kinderen of 
jongeren? Je studeert nog of je bent op zoek naar een 
baan? Ook dan hoef je je nog niet te vooraanmelden. 
Dat is pas aan de orde zodra je professioneel gaat 
werken in de jeugdhulp.

Agoog GGZ

Niet vooraanmelden voor 
beroepsregistratie bij 

het Kwaliteitsregister Jeugd.
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     Wel vooraanmelden voor beroepsregistratie bij Kwaliteitsregister Jeugd.
  Klik hier voor meer informatie

Sociaal werker

Jouw werkgever is verplicht om met een 
geregistreerde professional te werken, wanneer je 
verantwoordelijk bent voor:

ƨ� de beoordeling of vaststelling van ondersteuning 
of zorg, de toegang daartoe, het op- of 
afschalen of beëindigen daarvan;

ƨ� de observatie, signalering en/of analyse van 
complexe hulpvragen en het diagnostisch beeld;

ƨ� het opstellen van een plan of advisering 
over een behandeling, de hulpverlening of 
ondersteuning;

ƨ� de uitvoering van het hulpverleningsplan, 
behandelingsplan of het plan van aanpak voor 
jeugdbescherming en –reclassering of voor het 
inzetten van dwang en drang.

Dit geldt ook wanneer je werkt met:

ƨ� kinderen of jongeren die zich in een 
risicovolle en/of onveilige situatie bevinden 
of waarbij sprake is van steeds wisselende 
omstandigheden;

ƨ� kinderen of jongeren die zich in een crisis- of 
levensbedreigende situatie bevinden;

ƨ� kinderen of jongeren bij wie meerdere 
problemen tegelijkertijd spelen;

ƨ� kinderen of jongeren met complexe 
problematiek waarvan de achterliggende 
oorzaak onbekend is.

Deze werkzaamheden, situaties of 
verantwoordelijkheden vragen volgens het 
Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een 
geregistreerde professional.  

Bevindt het kind of de jongere zich in een veilige 
situatie? Doen zich geen onvoorspelbare zaken voor? 
Ben je als professional vooral uitvoerend en praktisch 
bezig? Dan is het van belang dat je vakbekwaam 
bent en over de kennis beschikt die nodig is om 
te kunnen werken met de kinderen en jongeren 
binnen de sector waarin je werkt. Omdat deze 
werkzaamheden volgens het Kwaliteitskader Jeugd 
niet om de inzet van een geregistreerde professional 
vragen, mag jouw werkgever in dit geval ook niet-
geregistreerde professionals inzetten. Je hoeft dus 
niet te vooraanmelden. Twijfel je? Overleg dan met je 
werkgever.

Werk je als sociaal werker nu nog niet met kinderen 
of jongeren? Je studeert nog of je bent op zoek 
naar een baan? Ook dan hoef je je nog niet te 
vooraanmelden. Dat is pas aan de orde zodra je 
professioneel gaat werken in de jeugdhulp.

Niet vooraanmelden voor 
beroepsregistratie bij 

het Kwaliteitsregister Jeugd.
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     Wel vooraanmelden voor beroepsregistratie bij Kwaliteitsregister Jeugd.
  Klik hier voor meer informatie

Begeleider Gehandicaptenzorg

Jouw werkgever is verplicht om met een 
geregistreerde professional te werken, wanneer je 
verantwoordelijk bent voor:

ƨ� de beoordeling of vaststelling van ondersteuning 
of zorg, de toegang daartoe, het op- of 
afschalen of beëindigen daarvan;

ƨ� de observatie, signalering en/of analyse van 
complexe hulpvragen en het diagnostisch beeld;

ƨ� het opstellen van een plan of advisering 
over een behandeling, de hulpverlening of 
ondersteuning;

ƨ� de uitvoering van het hulpverleningsplan, 
behandelingsplan of het plan van aanpak voor 
jeugdbescherming en –reclassering of voor het 
inzetten van dwang en drang.

Dit geldt ook wanneer je werkt met:

ƨ� kinderen of jongeren die zich in een 
risicovolle en/of onveilige situatie bevinden 
of waarbij sprake is van steeds wisselende 
omstandigheden;

ƨ� kinderen of jongeren die zich in een crisis- of 
levensbedreigende situatie bevinden;

ƨ� kinderen of jongeren bij wie meerdere 
problemen tegelijkertijd spelen;

ƨ� kinderen of jongeren met complexe 
problematiek waarvan de achterliggende 
oorzaak onbekend is.

Deze werkzaamheden, situaties of 
verantwoordelijkheden vragen volgens het 
Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een 
geregistreerde professional.  

Bevindt het kind of de jongere zich in een veilige 
situatie? Doen zich geen onvoorspelbare zaken voor? 
Ben je als professional vooral uitvoerend en praktisch 
bezig? Dan is het van belang dat je vakbekwaam 
bent en over de kennis beschikt die nodig is om 
te kunnen werken met de kinderen en jongeren 
binnen de sector waarin je werkt. Omdat deze 
werkzaamheden volgens het Kwaliteitskader Jeugd 
niet om de inzet van een geregistreerde professional 
vragen, mag jouw werkgever in dit geval ook niet-
geregistreerde professionals inzetten. Je hoeft dus 
niet te vooraanmelden. Twijfel je? Overleg dan met je 
werkgever.

Werk je als begeleider in de gehandicaptenzorg nog 
niet met kinderen of jongeren? Je studeert nog of je 
bent op zoek naar een baan? Ook dan hoef je je nog 
niet te vooraanmelden. Dat is pas aan de orde zodra 
je professioneel gaat werken in de jeugdhulp.

Niet vooraanmelden voor 
beroepsregistratie bij 

het Kwaliteitsregister Jeugd.
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Thuisbegeleider

Jouw werkgever is verplicht om met een 
geregistreerde professional te werken, wanneer je 
verantwoordelijk bent voor:

ƨ� de beoordeling of vaststelling van ondersteuning 
of zorg, de toegang daartoe, het op- of 
afschalen of beëindigen daarvan;

ƨ� de observatie, signalering en/of analyse van 
complexe hulpvragen en het diagnostisch beeld;

ƨ� het opstellen van een plan of advisering 
over een behandeling, de hulpverlening of 
ondersteuning;

ƨ� de uitvoering van het hulpverleningsplan, 
behandelingsplan of het plan van aanpak voor 
jeugdbescherming en –reclassering of voor het 
inzetten van dwang en drang.

Dit geldt ook wanneer je werkt met:

ƨ� kinderen of jongeren die zich in een 
risicovolle en/of onveilige situatie bevinden 
of waarbij sprake is van steeds wisselende 
omstandigheden;

ƨ� kinderen of jongeren die zich in een crisis- of 
levensbedreigende situatie bevinden;

ƨ� kinderen of jongeren bij wie meerdere 
problemen tegelijkertijd spelen;

ƨ� kinderen of jongeren met complexe 
problematiek waarvan de achterliggende 
oorzaak onbekend is.

Deze werkzaamheden, situaties of 
verantwoordelijkheden vragen volgens het 
Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een 
geregistreerde professional.   

Bevindt het kind of de jongere zich in een veilige 
situatie? Doen zich geen onvoorspelbare zaken voor? 
Ben je als professional vooral uitvoerend en praktisch 
bezig? Dan is het van belang dat je vakbekwaam 
bent en over de kennis beschikt die nodig is om 
te kunnen werken met de kinderen en jongeren 
binnen de sector waarin je werkt. Omdat deze 
werkzaamheden volgens het Kwaliteitskader Jeugd 
niet om de inzet van een geregistreerde professional 
vragen, mag jouw werkgever in dit geval ook niet-
geregistreerde professionals inzetten. Je hoeft dus 
niet te vooraanmelden. Twijfel je? Overleg dan met je 
werkgever.

Werk je als thuisbegeleider nu nog niet met kinderen 
of jongeren? Je studeert nog of je bent op zoek 
naar een baan? Ook dan hoef je je nog niet te 
vooraanmelden. Dat is pas aan de orde zodra je 
professioneel gaat werken in de jeugdhulp.

     Wel vooraanmelden voor beroepsregistratie bij Kwaliteitsregister Jeugd.
  Klik hier voor meer informatie

Niet vooraanmelden voor 
beroepsregistratie bij 

het Kwaliteitsregister Jeugd.
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    Wel vooraanmelden voor beroepsregistratie bij Kwaliteitsregister Jeugd.
  Klik hier voor meer informatie

Cliëntondersteuner

Jouw werkgever is verplicht om met een 
geregistreerde professional te werken, wanneer je 
verantwoordelijk bent voor:

ƨ� de beoordeling of vaststelling van ondersteuning 
of zorg, de toegang daartoe, het op- of 
afschalen of beëindigen daarvan;

ƨ� de observatie, signalering en/of analyse van 
complexe hulpvragen en het diagnostisch beeld;

ƨ� het opstellen van een plan of advisering 
over een behandeling, de hulpverlening of 
ondersteuning;

ƨ� de uitvoering van het hulpverleningsplan, 
behandelingsplan of het plan van aanpak voor 
jeugdbescherming en –reclassering of voor het 
inzetten van dwang en drang.

Dit geldt ook wanneer je werkt met:

ƨ� kinderen of jongeren die zich in een 
risicovolle en/of onveilige situatie bevinden 
of waarbij sprake is van steeds wisselende 
omstandigheden;

ƨ� kinderen of jongeren die zich in een crisis- of 
levensbedreigende situatie bevinden;

ƨ� kinderen of jongeren bij wie meerdere 
problemen tegelijkertijd spelen;

ƨ� kinderen of jongeren met complexe 
problematiek waarvan de achterliggende 
oorzaak onbekend is.

Deze werkzaamheden, situaties of 
verantwoordelijkheden vragen volgens het 
Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een 
geregistreerde professional.  

Bevindt het kind of de jongere zich in een veilige 
situatie? Doen zich geen onvoorspelbare zaken voor? 
Ben je als professional vooral uitvoerend en praktisch 
bezig? Dan is het van belang dat je vakbekwaam 
bent en over de kennis beschikt die nodig is om 
te kunnen werken met de kinderen en jongeren 
binnen de sector waarin je werkt. Omdat deze 
werkzaamheden volgens het Kwaliteitskader Jeugd 
niet om de inzet van een geregistreerde professional 
vragen, mag jouw werkgever in dit geval ook niet-
geregistreerde professionals inzetten. Je hoeft dus 
niet te vooraanmelden. Twijfel je? Overleg dan met je 
werkgever.

Werk je als cliëntondersteuner nu nog niet met 
kinderen of jongeren? Je studeert nog of je bent op 
zoek naar een baan? Ook dan hoef je je nog niet 
te vooraanmelden. Dat is pas aan de orde zodra je 
professioneel gaat werken met jeugdigen.

Niet vooraanmelden voor 
beroepsregistratie bij 

het Kwaliteitsregister Jeugd.
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Jeugdzorgwerker

Als jeugdzorgwerker kun jij je al registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Je kunt je 
niet vooraanmelden.
 

>>> Jij kunt je al registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Je kunt je niet vooraanmelden.
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(Ortho)pedagoog en psycholoog

Als (ortho)pedagoog of psycholoog op masterniveau kun je je al registreren in het 
Kwaliteitsregister Jeugd. Als je kinder- en jeugdpsycholoog (NIP) of orthopedagoog-
generalist (NVO) bent, dan registreer je je in het Kwaliteitsregister Jeugd op                        
post-masterniveau. 

Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG-
register op basis van artikel 3. Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen zijn 
geregistreerd in het BIG-register en in het specialistenregister op basis van artikel 14.

>>> Jij kunt je al registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd of het BIG-register. Je kunt je niet vooraanmelden.
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Psychotherapeut

Als psychotherapeut ben je geregistreerd in het BIG-register op basis van artikel 3.      
Je kunt je niet vooraanmelden.

>>> Jij kunt je al registreren in het BIG-register. Je kunt je niet vooraanmelden.
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Verpleegkundige

Als verpleegkundige ben je al geregistreerd in het BIG-register op basis van artikel 3. 
Je kunt je niet vooraanmelden.

>>> Jij je kunt je al registreren in het BIG-register. Je kunt je niet vooraanmelden.
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Arts

Ben je arts dan ben je geregistreerd in het BIG-register op basis van artikel 3 of bij 
de Registratiecommissie Specialismen Geneeskunde (artikel 14, Wet BIG). Je kunt je 
niet vooraanmelden.

>>> Jij kunt je al registreren in het BIG-register. Je kunt je niet vooraanmelden.
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Wat is vooraanmelding? 
Met een vooraanmelding voor beroepsregistratie 
maak je als professional kenbaar dat je werk doet, 
dat volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een 
geregistreerde professional moet worden gedaan. De 
vooraanmelding is geen beroepsregistratie. De eisen 
voor beroepsregistratie zijn uiterlijk eind 2017 bekend.

Welke rol heeft mijn werkgever?
Jouw werkgever is verantwoordelijk voor het 
organiseren van het werk binnen de organisatie. De 
werkgever moet  het werk op een verantwoorde 
manier toedelen. Dit betekent dat hij afweegt 
voor welke werkzaamheden hij een geregistreerde 
professional in moet zetten, en voor welke 
werkzaamheden dat niet hoeft. De professional die 
ingezet wordt, moet altijd vakbekwaam zijn. 
Samen met jouw werkgever kun je het beste 
beoordelen of het nodig is om je te vooraanmelden 
voor beroepsregistratie bij Stichting Kwaliteitsregister 
Jeugd (SKJ). Een voorwaarde om je te vooraanmelden 
voor beroepsregistratie is een verklaring van je 
werkgever. 

Hoe zit het als je vrijgevestigd bent?
Als je vrijgevestigd bent, ben je je eigen werkgever. 
Jij beoordeelt zelf, op basis van het Kwaliteitskader 
Jeugd, of de werkzaamheden die je doet vragen om 
de inzet van een geregistreerde professional. Het 
Kwaliteitskader Jeugd geldt ook voor jou. Als jij je nog 
niet kunt registeren, dan kun je je vooraanmelden voor 
beroepsregistratie.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen voor 
vooraanmelding?

Vooraanmelden kan bij Kwaliteitsregister Jeugd 
(SKJ). Voor de vooraanmelding gelden de volgende 
voorwaarden:

ͻ� Je levert een werkgeversverklaring aan waaruit 
blijkt dat je werkzaamheden doet waarvan in 
het Kwaliteitskader is opgenomen, dat zij door 
een geregistreerde professional moeten worden 
uitgevoerd. De werkgever ondertekent deze 
verklaring. Als je zelfstandig gevestigd bent, lever 
je deze informatie aan in een zogenaamde ‘Eigen 
Verklaring’. De formats  voor de verklaringen vind 
je hier. 

ͻ� Je levert een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) aan. Deze verklaring mag maximaal 1 jaar 
oud zijn.

Daarnaast wordt je gevraagd ook over een aantal 
andere onderwerpen informatie aan te leveren. Deze 
informatie is niet van invloed op je aanvraag voor 
vooraanmelding. De informatie wordt betrokken 
bij de ontwikkeling van de beroepsregistratie en de 
registratie-eisen.

Waar en wanneer 
kan ik mij vooraanmelden?

Je kunt je vooraanmelden voor beroepsregistratie 
wanneer je  nu al werkzaamheden uitvoert die volgens 
het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerde 
professional moeten worden uitgevoerd. Meld je vóór 
31 december 2015 hier aan.

Het SKJ gaat na of je aan de voorwaarden voor de 
vooraanmelding voldoet. Als dat zo  is, ontvang 
je een bevestiging van je vooraanmelding voor 
beroepsregistratie. Indien je niet aan de eisen voldoet, 
ontvang je daarover ook bericht.
Meer informatie over beroepsontwikkeling en 
professionalisering  in jeugdhulp en jeugdbescherming 
vind je hier.

Moet ik lid zijn van een beroepsvereniging als ik 
me wil vooraanmelden?
Nee, dat is niet nodig, maar de beroepsverenigingen 
spelen wel een belangrijke rol bij de professionele 
ontwikkeling van je beroep.

Meer weten over het lidmaatschap van de NVMW?ǉ

Informatie over de vooraanmelding

Meer weten over het lidmaatschap NVO?ǉ
Meer weten over het lidmaatschap NIP? ǉ

Meer weten over het lidmaatschap van BVJong?ǉ

Meer weten over het lidmaatschap AJN?ǉ
Meer weten over het lidmaatschap V&VN?ǉ

Kun jij je vooraanmelden voor beroepsregistratie? Hier lees je wat vooraanmelding voor 
beroepsregistratie inhoudt, aan welke voorwaarden je moet voldoen en welke procedure je moet 
doorlopen.

Klik hier voor de formats van de 
Werkgeversverklaring en de ‘Eigen Verklaring’

ǉ

Klik hier voor de Verklaring Omtrent het Gedragǉ

Meer weten over het lidmaatschap van de KNMG?ǉ

https://vooraanmeldenjeugd.skjeugd.nl/
http://www.professionaliseringjeugdhulp.nl
http://www.nvmw.nl/
http://www.nvo.nl/lidmaatschap/over_het_lidmaatschap.aspx
http://www.psynip.nl/het-nip/welkom-bij-het-nip_.html%20
http://www.bvjong.nl
http://artsenjgz.nl/ajn/lid-worden/
http://www.venvn.nl/Lidmaatschap
https://vooraanmeldenjeugd.skjeugd.nl/
https://vooraanmeldenjeugd.skjeugd.nl/vooraanmelden/vog%20/
http://knmg.artsennet.nl/Home.htm
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