
Zie je soms ook door de bomen het 

bos niet meer om je medewerkers SKJ 

geregistreerd te krijgen?

Duizelt het je als het gaat om be-

grippen als accreditaties, punten, in-

werkprogramma’s en functiescholing? 

Wil je graag een eigen geaccrediteerd 

praktijkprogramma waarmee mede-

werkers met een diploma ouder dan 

vijf jaar, wel toegelaten worden tot het 

SKJ? En kom je hier niet goed uit? 

Wij adviseren organisaties hoe ze 

tot een geaccrediteerd programma 

komen en helpen je verder.

Grip op veilig leven 

Duurzaam inzetbare 
professionals

SKJ advisering; komen tot een 
geaccrediteerd praktijkprogramma

Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel



SKJ advisering; komen tot een geaccrediteerd 
praktijkprogramma

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister 
voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie 
laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je 
ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden 
in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu 
werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van 
je vak.

Voor wie?
Voor alle organisaties die met SKJ geregistreerde professi-
onals werken of willen werken, o.a. gemeentelijke gebieds-
teams en jeugdzorgaanbieders.

Inhoud
Tijdens twee adviesgesprekken gaan we in op wat je orga-
nisatie al heeft om te komen tot een praktijkprogramma en 
wat de formele eisen aan een geaccrediteerd praktijkpro-
gramma zijn. We zoeken uit wat nog ontbreekt en welke 
vragen je organisatie nog moet beantwoorden. Tijdens 
het tweede adviesgesprek maken we het rond en dienen je 
aanvraag in bij het SKJ. 

Wat leer je?
Het eindresultaat is dat je organisatie een geaccrediteerd 
praktijkprogramma kan aanbieden waardoor professionals 
die onder de registratievoorwaarden t/m 31 december 2023 
vallen, zich kunnen registreren als jeugd- en gezinsprofes-
sional. Professionals met een wo-master psychologie of 
orthopedagogiek en werkzaam in een hbo-functie, kunnen 
zich bij het dorlopen van het programma ook registreren als 
jeugd- en gezinsprofessional.

Praktische informatie: 
• Adviesgesprekken duren gemiddeld 1 ½ uur per keer
• Locatie: online via beeldbellen of bij Regiecentrum  
 Bescherming en Veiligheid
• Kosten: € 250,- excl. BTW

Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid 
Tesselschadestraat 2 | 8913 HB Leeuwarden   
T. 058 – 2333 800
E. expertisecentrum@regiecentrumbv.nl  
I.  www.expertisecentrumbv.nl 

Expertisecentrum Bescherming en 

Veiligheid deelt kennis, expertise en 

ervaring op het gebied van kindermis-

handeling, huiselijk geweld, ouderen-

mishandeling en complexe jeugd- en 

gezinsproblematiek. Dit doen we door 

het trainen, adviseren en inzetten van 

professionals.

Het Expertisecentrum is onderdeel van 

Regiecentrum Bescherming en Veilig-

heid ( Jeugd- en Gezinsbescherming en 

Veilig Thuis), dat bescherming biedt 

aan kinderen, jongeren en 

volwassenen in Friesland.

Deskundigheidsbevordering

Duurzaam inzetbare professionals 

Diagnostiek voor jeugd en gezin


