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Zeist, 14 september 2015. 
 

NIEUWS  betreffende HBO jeugdhulpaanbieders 
 
Beste leden, 
Hierbij informatie van de Stichting kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) die mogelijk interessant kan zijn. 

 
De meeste informatie is afkomstig van de website https://skjeugd.nl  (9.9.2015) 
 
SKJ of BIG 
In de nieuwe Jeugdwet staat dat jeugdhulpaanbieders moeten werken met professionals die 
geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het BIG-register. Een registratie bij het 
Kwaliteitsregister Jeugd wordt gelijkgesteld met een registratie in het BIG-register. 
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd wordt erkend als enig kwaliteitsregister Jeugd door het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Veiligheid & Justitie. 
 
Op 1 januari 2016 moeten professionals (jeugdzorgwerkers, psychologen en (ortho)pedagogen) 
geregistreerd zijn.  
Daarnaast moeten andere HBO-professionals uit het brede jeugddomein zich hebben voor-
aangemeld.  
De reden van de vooraanmelding brengt alvast in beeld wie er werkt in het jeugddomein. 
 
De voorwaarden zijn, dat je ten eerste een HBO diploma hebt en ten tweede dat je bent ingeschreven 
bij een beroepsvereniging. Degene die geen erkend HBO diploma heeft, kan zich mogelijk pas na  
1 januari 2018 inschrijven. Een vooraanmelding zegt nog niets over een definitieve opname in het 
register. 
 
Uiterlijk 1 januari 2018 moet bekend zijn welke eisen gaan gelden voor de (her-)registratie van 
professionals op HBO-niveau in het kwaliteitsregister Jeugd. Tot die tijd worden voorbereidingen 
getroffen om daadwerkelijk te kunnen starten met (her)registratie. 
 
Ons advies is, neem de tijd om alles op de website van SKJ goed door te lezen en om van de 
vooraanmelding gebruik te maken. Werk je in loondienst, dan loopt de vooraanmelding via je 
werkgever. 
 
Kijk ook even op de SKJ website bij nieuws. Meepraten over je vak? Interessant is dat er een oproep 
wordt gedaan voor leden voor een klankbordgroep. 
Het zou fantastisch zijn wanneer ook kunstzinnig therapeuten zich hiervoor aanmelden. Wie gaat de 
uitdaging aan om waarschijnlijk mede vorm te kunnen geven aan het inrichten van de kwaliteitscriteria 
die straks worden geformuleerd? 
 
Wij hopen jullie hiermee van dienst te zijn geweest. Zijn er zaken waar je tegenaan loopt, houd ons op 
de hoogte. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur 
 
 
Cocky van der Linden, voorzitter.  

https://skjeugd.nl/

