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Informatiefolder beroepsregistratie gezinshuisouders 
Herziene versie, februari 2018

 

In deze folder vind je meer informatie over de mogelijkheden om je te registeren als gezinshuisouder. We 

hebben geprobeerd alle feiten zo goed mogelijk op een rij te zetten om je op weg te kunnen helpen. De 

normen en eisen zijn echter onderhevig aan veranderingen: doe hier dus altijd zelf ook nog onderzoek naar 

voor je je gaat registeren! Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Achtergrond 
Jeugdzorgaanbieders zijn vanaf 1 januari 2015 wettelijk verplicht met geregistreerde jeugd en 
gezinsprofessionals 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  

Er is op dit moment geen algemene verplichting voor gezinshuisouders om zich te registreren in een 

Kwaliteitsregister. In de Jeugdwet is vastgelegd dat sommige werkzaamheden alleen uitgevoerd mogen worden 

door geregistreerde professionals. Voor gezinshuizen is vastgesteld dat dit voldoende geborgd is door te 

werken met een geregistreerde gedragswetenschapper.  

 

Dit sluit niet uit dat zorgaanbieders of gemeentes deze registratie wel (gaan) eisen voor gezinshuizen waarmee 

zij een contract afsluiten, of dat ze deze eis wel stellen voor het werken met een bepaalde doelgroep. 
 
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 jeugd en gezinsprofessionals vindt sinds 1 juli 2015 plaats bij Stichting 
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Door veel jeugdzorgaanbieders worden gezinshuisouders beschouwd als 
jeugd-/ gezinsprofessional. Wanneer je in loondienst werkt, kan het dus zijn dat de zorgaanbieder wil dat jij 
je als zodanig registreert bij het SKJ. Daarvoor dien je in het bezit te zijn van een HBO diploma (zie 
registratie-eisen). Voor 1 januari 2019 moeten alle professionals zich hebben geregistreerd. Per 1 januari 
2018 is de kamer ‘Jeugdzorgwerkers’ gesloten bij het SKJ. Vanaf 1 januari 2018 kunnen professionals zich 
registreren als ‘jeugd- en gezinsprofessionals’ in het Kwaliteitsregister Jeugd. Ben je al geregistreerd bij het 
SKJ of heb je je voor 1 januari 2018 aangemeld? Dan geldt er voor jou de overgangsregeling. Zie hiervoor 
pagina 4 en de website Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming. 

 Daarnaast is er speciaal voor gezinshuisouders een eigen beroepsregister aangemaakt bij het Registerplein 
door Present 24x7 (de beroepsvereniging voor gezinshuisouders).  

 

Registerplein of SKJ? 
Je keuze hangt af van wat mogelijk is: 

 Ben je MBO geschoold, of heb je geen diploma? Met een MBO diploma kun je je bij het Registerplein 
registeren. Ook zonder diploma kun je je hier onder bepaalde voorwaarden registeren (zie Registratie 
eisen).  

 Ook met een HBO opleiding kun je je registeren bij het Registerplein. 

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/professionals/themas/
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 Heb je één van de volgende opleidingen: een bachelor Social Work/ Pedagodiek, profiel Jeugd; een 
afgeronde master Jeugdzorg; een bachelor Sociaal Werk ‘oude stijl’ met uitstroomprofiel 
jeugdzorgwerker; een afgerond EVC-traject (verwacht rond zomer 2018); branchecertificaat 
jeugdzorgwerker? Dan kun je je registeren bij het SKJ. 

 Ben je MBO geschoold of heb je geen (passend HBO) diploma, maar voer je wel taken uit die door een 
geregistreerde professional moeten worden gedaan? En was je op 31 december 2017 werkzaam in 
jeugdzorg? Dan kun je je onder bepaalde voorwaarden inschrijven bij het SKJ. Er geldt dan wel een extra 
(opleidings)eis bij herregistratie. Je moet dan in de eerste periode van herregistratie een opleiding op 
hbo-niveau volgen die op de jeugdhulp en jeugdbescherming gericht is, of een EVC-traject volgen 
(Erkenning Verworven Competenties)1. Alleen dan kun je je na vijf jaar herregistreren. Let op: op 1 april 
2018 vervalt deze regeling en kun je je alleen nog maar registreren als je op het moment van inschrijven 
voldoet aan de opleidingseisen. 

 Ben je WO geschoold en was je op 31 december 2017 werkzaam op een hbo-functie in het jeugddomein 
en moet je taken uitvoeren waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet? Dan val je 
mogelijk onder de overgangsregeling. Klik hier voor meer informatie. 

 
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 op den duur van plan, dan is een registratie bij SKJ breder.  

 

Registratie-eisen Registerplein & SKJ 

Registerplein SKJ jeugd- en gezinsprofessional 

VOG Natuurlijke Personen (niet ouder dan 2 jaar). VOG (niet ouder dan 3 maanden). 

 

Een geldig Keurmerk Gezinshuizen of HKZ of 

vergelijkbaar ISO Certificaat bij aanmelding. 

Indien zelfstandig: bewijs van inschrijving in 

handelsregister van de KVK niet ouder dan 6 maanden. 

De competenties en gestelde leerdoelen onderschrijven. Onderschrijven beroepscode Jeugd- en 

gezinsprofessionals (klik hier voor de beroepscode). 

Minimaal MBO-geschoold (of werkgeversverklaring/ 

inschrijving KvK & opgave van ervaring). 

 

Minimaal HBO opleiding. (zie pagina 1 voor specificaties) 

 

Meer info klik hier voor het reglement Gezinshuisouder 

en klik hier voor het algemeen reglement. 

 

Meer info klik hier voor het reglement Jeugd- en 

gezinsprofessional.  

Zie ook registratiecriteria. 

 
Voor uitleg over de het registreren via de website van Registerplein klik hier.  

 

Registratiepunten bijhouden Registerplein & SKJ 

Wanneer je eenmaal geregistreerd bent als gezinshuisouder bij Registerplein of als gezinsprofessional bij SKJ, 

dien je de registratie bij te houden door middel van verschillende activiteiten. De eisen voor herregistratie 

verschillen tussen Registerplein en SKJ: 

 

 

                                                                 
1 Let op: momenteel is het alleen mogelijk om je branchecertificaat te verzilveren als je valt onder de cao Jeugdzorg. Ben je zelfstandig 
gezinshuisouder? Dan kun je dit certificaat niet verzilveren en kun je het EVC ook niet gebruiken om te voldoen aan de eisen van het SKJ!  

https://skjeugd.nl/registerinschrijven/jeugd-en-gezinsprofessionals/#wo-ers-op-een-hbo-functie
http://present24x7.nu/nl/informatie-van-present24x7/professionalisering-opleiding-en-registratie/item/102-beroepsregistratie-gezinshuisouder
https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2017/12/Beroepscode-jeugd-en-gezinsprofessionals.pdf
https://www.registerplein.nl/wp-content/uploads/2017/09/Registratiereglement-Gezinshuisouders-2018-01-01.pdf
https://www.registerplein.nl/wp-content/uploads/2017/09/Accreditatiereglement.pdf
https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2017/12/20171127-Registratiecriteria-Jeugd-en-gezinsprofessionals.pdf
https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2017/12/20171127-Registratiecriteria-Jeugd-en-gezinsprofessionals.pdf
http://www.registerplein.nl/wp-content/uploads/2015/07/2015_08_31-Registerplein-GHO-stappenplan-1.pdf
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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 mogelijk worden 

opgegeven in als informeel leren bij het SKJ. 

 

* Voor het formele deel kunnen alleen activiteiten geaccrediteerd door SKJ in het opleidingstraject bijgeschreven worden. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Registreren (opleidings-)activiteiten 

 

                                                                 
2 Deze normen gelden vanaf 01-01-2018. Ben je al voor die tijd geregistreerd bij het Registerplein dan geldt voor jou voor de resterende 
duur van je registratieperiode de norm die is gesteld ten tijde van je toelating. Het reglement, en dus de puntentelling en 
(herregistratie)eisen, zijn nog in ontwikkeling. Zoek voor de laatste stand van zaken contact met het SKJ en/of bezoek hun website! 
3 Deze eisen gelden voor jeugdzorgwerkers die zich vanaf 1 januari 2018 registeren. Sta je al geregistreerd dan geldt de overgangsregeling, 
zie pagina 4.  

Registerplein2 SKJ (eerste herregistratie) 

Elke vijf jaar moet je als gezinshuisouder  
120 uren hebben besteed aan deskundigheids-
bevorderende activiteiten, uitgedrukt in een evenredig 
aantal registerpunten, waarvan:  

a. minimaal 40 registerpunten geaccrediteerde 
deskundigheids-bevordering;  

b. minimaal 40 registerpunten reflectie;  

c. de overige 40 registerpunten kunnen behaald 
worden met overige deskundig-
heidsbevordering.  

 

Elke vijf jaar behaal je uren op de volgende onderdelen. 

Vanaf 1 januari 20183 geldt de volgende puntentelling: 

 60 uur scholing, training en/of andere vormen van 

deskundigheidsbevordering (er is hier onderscheid 

tussen formeel* en informeel leren. De definitie voor 

informeel leren is nog in ontwikkeling); 

 60 uur reflectie. 

 

Klik hier voor het Accreditatiereglement. 

Zie ook FAQ Vraag 24, 25 & 26 voor meer informatie over de 

voorwaarden. 

 

Je beroepsuitoefening heeft aansluiting het beroepsprofiel 

van gezinshuisouder (zie pagina 7 van het reglement).   

Minimaal gemiddeld 16 uur per week werkzaam in een 

agogische functie in de jeugdzorg, gedurende 5 jaar. 

Hiervan heb je minimaal 8 uur per week met jeugd 

gewerkt. In deze uren heb je direct contact met jeugdigen 

& gezinnen. 

Je bent belast met taken die volgens het Kwaliteitskader 

Jeugd vragen om inzet van een geregistreerde 

professional. 

Een bewijs van het Keurmerk Gezinshuizen, een 

Kwaliteitskeurmerk HKZ of een ISO-certificering. 

Een arbeidsovereenkomst is niet nodig op het moment 

van herregistratie, wel moet je voldoen aan 

bovengenoemde eisen.   

VOG niet ouder dan twee jaar. VOG niet ouder dan 3 maanden. 

Registerplein SKJ 

Het Gezinspiratieplein geeft je presentie van een 

gevolgde training door aan het Registerplein. Je punten/ 

uren worden zo automatisch bijgeschreven. Je kunt je 

punten bekijken in je 

online registratiedossier (Mijn Registerplein).   

Als je hebt deelgenomen aan een activiteit die 

registerpunten kan opleveren, voer je deze in in jouw 

online registratiedossier via de site van het SKJ. Het SKJ 

kent vervolgens registerpunten toe aan de activiteiten. 

Voor de registratie van reflectiepunten, zie de 

voorwaarden. 

https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2018/01/11012018-Accreditatiereglement-JGP-voorlopig-definitief.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/201711-Veelgestelde-vragen-Beroepsregistratie-Jeugd-en-gezinsprofessionals.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/201711-Veelgestelde-vragen-Beroepsregistratie-Jeugd-en-gezinsprofessionals.pdf
https://www.registerplein.nl/wp-content/uploads/2017/09/Accreditatiereglement.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/professionals/themas/kwaliteitskader-jeugd/
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/professionals/themas/kwaliteitskader-jeugd/
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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  

Het tarief voor registratie als gezinshuisouder bij het Registerplein bedraagt € 90,- (vrij van btw) per jaar.  

 

Het tarief voor registratie als gezinsprofessional bij SKJ bedraagt € 80,- (vrij van btw) per jaar. Bij automatische 

incasso krijg je € 5,- korting. 

 

Investering gezinshuisouder 

Wanneer je als gezinshuisouder in loondienst bent van een zorgaanbieder, dan komt meestal een deel van de 

investering voor eigen rekening:  

  

 voorbereiding en het maken van opdrachten bij een opleiding (eigen tijd);  

 activiteiten in de vrije ruimte (eigen tijd en eigen kosten).  
 

Zo is dit ook in de CAO Jeugdzorg 2017-2019 bepaald. Alle overige kosten en tijd, zijn in principe 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. 
 
Voor gezinshuisouders die aangesloten zijn bij een franchiseorganisatie geldt over het algemeen dat zij zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun beroeps registratie. Neem jouw registratie op in je portfolio en maak er melding 
van op je website en op eventuele andere ‘officiële’ documenten. 
 

Overgangsregeling SKJ 
Sta je al geregistreerd bij het SKJ als jeugdzorgwerker, dan geldt voor jou de overgangsregeling. Je hebt sinds 1 
januari 2018 de mogelijkheid om over te stappen naar de nieuwe kamer. Het overstapmoment bepaal je zelf. 

Er zijn 2 mogelijkheden:  

 Je rondt je herregistratie af volgens de eisen van de kamer Jeugdzorgwerkers. Na herregistratie bent je 
geregistreerd in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. 

 Je stapt eerder over. Alle goedgekeurde activiteiten worden meegenomen naar je nieuwe dossier. Na 
overstappen gelden de eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. 

Gebruik de button ‘Wisselen van kamer’ in Mijn SKJ voor je overstap naar de kamer Jeugd- en 
gezinsprofessionals.  

Zie voor meer informatie over de overgang de Factsheet van het SKJ. 

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

Handige links 

De website Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming – SKJ (zeer uitgebreid) 

De brochure veelgestelde vragen (over SKJ registratie) 

De Handreiking (her)registratie – SKJ 

Factsheet over de Overgangsregeling – SKJ 

Registratiereglement Gezinshuisouders - Registerplein 

https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2016/11/20170807-Factsheet-overgangsregeling-herregistratie-jeugdzorgwerkers.pdf
http://www.registerplein.nl/
www.skj.nl
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/professionals/themas/
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/201711-Veelgestelde-vragen-Beroepsregistratie-Jeugd-en-gezinsprofessionals.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/pdf-overig/PJJ-handreiking-Beroepsregistratie-versie-10-01-18.pdf
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/pdf-overig/20170807-Factsheet-overgangsregeling-herregistratie-jeugdzorgwerkers.pdf
https://www.registerplein.nl/registers/register-gezinshuisouders/registratiereglement-05/

