Informatiefolder beroepsregistratie gezinshuisouders
Achtergrond
Jeugdzorgaanbieders zijn vanaf 1 januari 2015
wettelijk verplicht met geregistreerde
jeugdzorgwerkers te werken.
De beroepsregistratie in het Kwaliteitsregister
Jeugdzorg is ingezet vanwege de verdere
professionalisering van de jeugdzorg. De
beroepsregistratie is een middel om jouw
beroepsvorming en ontwikkeling te ondersteunen,
zowel in belang van de kwaliteit van de
dienstverlening als voor jou als
gezinshuisouder. Met de beroepsregistratie maak
je zichtbaar dat je over het juiste niveau van
vakbekwaamheid beschikt.
Daarnaast heeft het tot doel de kwaliteit van de
dienstverlening aan de jeugdige te verbeteren.
Wetgeving, infrastructuur, kwaliteitsbeleid,
richtlijnen en beschikbaarheid van methodieken
zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor goede
Jeugdzorg, maar uiteindelijk ben jij het als
gezinshouder die, in directe relatie met de
jeugdige, de kwaliteit van de zorg waar maakt!
Registreren als gezinshuisouder
Voor gezinshuisouders zijn er momenteel twee
registratiemogelijkheden. Welke registratie voor
jou het beste van toepassing is, is afhankelijk van je
opleidingsniveau en de eisen van de zorgaanbieder
wanneer je in loondienst werkt.




De beroepsregistratie van jeugdzorgwerkers
vindt sinds 1 juli 2015 plaats bij het Stichting
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Door veel
jeugdzorgaanbieders worden gezinshuisouders
beschouwd als jeugdzorgwerker. Wanneer je
in loondienst werkt, kan het dus zijn dat de
zorgaanbieder wil dat jij je als
jeugdzorgwerker registreert bij het SKJ.
Daarvoor dien je in het bezit te zijn van een
HSAO diploma*. Op 1 januari 2020 moeten
alle registraties voltooid zijn.
Daarnaast is er speciaal voor gezinshuisouders
een eigen beroepsregister aangemaakt bij het
Registerplein door Present 24x7,
beroepsvereniging voor gezinshuisouders.

SKJ of Registerplein?
Je keuze hangt af van wat mogelijk is:
- Heb je een HSAO diploma*? Dan kun je bij
beide geregistreerd worden.
- Ben je MBO geschoold, dan kun je alleen
bij het Registerplein worden
geregistreerd. Als je al geregistreerd bent
bij SKJ, dan gelden andere eisen: voor 1
januari 2017 dien je in het bezit te zijn van
een HSAO diploma*. Anders kun je je niet
her-registreren bij het SKJ.
Je keuze hangt ook af van wat er van je gevraagd
wordt door je samenwerkingspartner(s) of
leidinggevende.
- Sommige zorgaanbieders verlangen
registratie bij SKJ > vraag dat na.
Een andere afweging is je eigen loopbaan: wil je
naast je gezinshuisouderschap ook ander werk
binnen de zorg voor jeugd doen? Of ben je dit van
plan op den duur, dan is een registratie bij SKJ
breder.
Registratie-eisen Registerplein & SKJ
Registerplein
SKJ jeugdzorgwerker
VOG (niet ouder dan 5 jaar)
VOG (niet ouder dan 3
maanden)
Binnen een jaar na
Indien zelfstandig: bewijs van
registratie behalen Keurmerk inschrijving in
Gezinshuizen of HKZ of
handelsregister van de KVK
vergelijkbaar ISO Certificaat
niet ouder dan 6 maanden

Aantonen dat je kennis hebt
genomen van het algemeen
reglement en dat je alles
naar waarheid hebt ingevuld.

Onderschrijven beroepscode
jeugdzorgwerker (klik hier
voor de beroepscode)

Geen opleidingseis
Meer info klik hier voor het
reglement Gezinshuisouder

Minimaal HBO opleiding
Meer info klik hier voor het
reglement Jeugdzorgwerker

* Een hsao-diploma is een diploma van een van de volgende
hbo-bachelor opleidingen in het hoger sociaal agogisch
onderwijs: maatschappelijk werk en dienstverlening (mwd),
sociaal pedagogische hulpverlening (sph), cultureel
maatschappelijke vorming (cmv), pedagogiek, social work,
toegepaste psychologie, creatieve therapie en godsdienst
pastoraal werk.
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Voor uitleg over de het registreren via de website
van Registerplein klik hier.
Registratiepunten bijhouden Registerplein & SKJ
Wanneer je eenmaal geregistreerd bent als
jeugdzorgwerker bij SKJ of als gezinshuisouder bij
Registerplein, dien je de registratie bij te houden
door middel van verschillende activiteiten. De
eisen voor herregistratie verschillen tussen SKJ en
Registerplein:
Registerplein

SKJ (eerste herregistratie)

Elke vijf jaar moet je je

Elke vijf jaar behaal je punten

als gezinshuisouder

op de volgende onderdelen.

minstens vijftien

Vanaf 1 april 2016 geldt de

opleidingen hebben

volgende puntentelling:

gevolgd. Voor meer
info over de



opleidingen lees je het
reglement.

50 punten reflectie: lees
hier de voorwaarden.



60 punten scholing/
opleiding/training)*



50 punten vrije ruimte:
lees hier de voorwaarden

De punten voor ingediende
activiteiten voor 1 april 2016
worden volgens een
omrekentabel omgerekend
naar het nieuwe aantal
punten.
Lees hier meer over de

* Alleen activiteiten geaccrediteerd door SKJ en NIP/NVO
kunnen in het opleidingstraject bijgeschreven worden. Overige
activiteiten dienen in de vrije ruimte te worden geplaatst.

Gezinspiratieplein biedt trainingen/opleidingen
aan die geaccrediteerd zijn bij zowel het SKJ als
Registerplein. Zoals ‘Met twee families leven’ ,
‘Life Space Crisis Intervention’, ‘ Kracht van op
eigen benen’ en ‘ Vitaal tot je erbij neervalt’ .
De niet geaccrediteerde workshops van GIP
kunnen worden opgegeven in de vrije ruimte
bij SKJ.
Registreren (opleidings-)activiteiten
Registerplein
SKJ
Als je je aanmeldt voor
Als je hebt
een cursus of opleiding deelgenomen aan een
dan geef je je
activiteit die
registratienummer
registerpunten kan
door aan de
opleveren, voer deze
opleidingsorganisatie.
dan in jouw online
Zij registreren je
registratiedossier in via
deelname vervolgens
de site van het SKJ. Het
bij het Registerplein.
SKJ kent vervolgens
registerpunten toe aan
de activiteiten. Voor de
registratie van
reflectiepunten en
punten in de vrije
ruimte, zie de
voorwaarden.

onderdelen en benodigde
activiteiten
Minimaal drie jaar

Minimaal 16 uur per week

actief als

werkzaam in een hbo-functie

gezinshuisouder in de

in de jeugdzorg

registratie-periode van
vijf jaar.
Een bewijs van het

In de looptijd van de

Keurmerk

herregistratie minimaal 2 jaar

Gezinshuizen, een

werkervaring in een hbo-

Kwaliteitskeurmerk

functie in de jeugdzorg van

HKZ of een ISO-

gemiddeld 16 uur per week te

certificering

bewijzen door een

Daarnaast is het slim om een map aan te leggen
met relevante documentatie over al jouw
ondernomen activiteiten. Deze bewijzen moet je
namelijk insturen om je na vijf jaar opnieuw te
registreren. Te denken valt aan certificaten en
bewijzen van deelname.
! Jij hebt zelf de verantwoordelijkheid om je
(her)registratiedossier bij te houden en om voor
het einde van de registratietermijn je herregistratie
aan te vragen.
Kosten registratie

werkgeversverklaring of een
eigen verklaring werkervaring
VOG niet ouder dan

VOG niet ouder dan 3

vijf jaar

maanden

Het tarief voor registratie als gezinshuisouder bij
het Registerplein bedraagt € 50, - (vrij van btw) per
jaar, of € 225, - voor vijf jaar.
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Het tarief voor registratie als jeugdzorgwerker bij
SKJ bedraagt € 95,- (vrij van btw) per jaar.

voor rekening van de werkgever. Ga hierbij wel
altijd in overleg met je leidinggevende, want het
moet wel passen binnen de kaders van het
opleidingsbudget.

Investering gezinshuisouder
Wanneer je als gezinshuisouder in loondienst bent
van een zorgaanbieder, dan komt meestal een deel
van de investering voor eigen rekening:

Voor gezinshuisouders die aangesloten zijn bij een
franchiseorganisatie geldt over het algemeen dat
zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun
beroepsregistratie. Neem jouw registratie op in je
portfolio en maak er melding van op je website en
eventuele andere ‘officiële’ documenten.




Voorbereiding en het maken van opdrachten
bij een opleiding (eigen tijd);
Activiteiten in de vrije ruimte (eigen tijd en
eigen kosten).

Nog vragen?
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, ga
dan naar www.registerplein.nl of www.skj.nl.

Zo is dit ook in de cao Jeugdzorg 2015-2016
bepaald. Alle overige kosten en tijd, zijn in principe
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