
   
Vraag en antwoord op ingestuurde vragen aan het SKJ 

1. Sinds september 2020 zijn mijn vrouw en ik gezinshuisouders, beide opgeleid en werkzaam 
geweest in de hulpverlening. Ikzelf onder andere als BIG geregistreerd verpleegkundige. Ik heb 
eerder begrepen dat een BIG register binnen de gestelde kwaliteitseisen van gezinshuizen 
gezien wordt als het equivalent van een SKJ registratie. De nascholing en cursussen die wij 
volgen voor het gezinshuis kennen eerder een accreditatie voor SKJ dan voor het BIG register. 
M.i. is daarmee in de toekomst een SKJ registratie makkelijker om te behouden dan mijn 
huidige BIG registratie. Wat is er voor nodig om deze registratie om te zetten en is er een 
directe contactpersoon om dit mee op te pakken beschikbaar? Zo ja wie en hoe kan ik degene 
contacten?  
 
Registratie in het BIG-register artikel 3 (als arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog, 
psychotherapeut of NVO orthopedagoog generalist) is volgens de Jeugdwet gelijkwaardig aan 
registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd. Als veel nascholing en cursussen SKJ-geaccrediteerd 
zijn, dan kan het zijn dat het lastig wordt om te herregistreren in het BIG-register. Om die 
reden is een SKJ-registratie mogelijk passender. Om deze professional van juist advies te 
kunnen voorzien m.b.t. SKJ-registratie hebben wij meer informatie nodig over diploma’s en 
werkervaring. Er kan contact opgenomen met onze helpdesk via het telefoonnummer 030 – 
303 64 77. 

 
2. Of het mogelijk is uitstel te krijgen m.b.t. EVC traject vanwege extra werkdruk corona?  

 
Betreft dit een geregistreerd professional? Dan moet deze professional een verzoek tot uitstel 
indienen met een plan van aanpak waaruit duidelijk wordt wanneer hij/zij verwacht het evc-
traject af te ronden. Uitstel aanvragen kan via Mijn SKJ.  
 

3. Hoe wij als gezinshuis een praktijkprogramma kunnen organiseren, welke scholing dient de 
medewerker hiervoor te volgen. (Tarieven lijken te fluctueren tussen de 350,00 en bijna 
1500,00).  
 
Alle informatie over een praktijkprogramma is op de website te vinden: 
https://skjeugd.nl/praktijkprogramma-inwerkprogramma/. Voor meer vragen hierover 
adviseren wij contact op te nemen met de afdeling accreditatie via het telefoonnummer 030 -
303 64 76.  

 
4. Mijn vraag richting SKJ betreft:  de eigen verklaring werkervaring als zelfstandig ondernemer. 

Ik heb nu drie  verklaringen ingeleverd periode 2018 , 2019 , 2020 maar heb geen idee of dit 
voldoet aan de vraag. Als gezinshuisouder heb ik aangegeven 52 weken van 40 uur te 
draaien  (fulltime )  in hun systeem wordt dit vertaald naar 1684 uur. Is dit de bedoeling? 
Graag zou ik feedback willen ontvangen of het ingeleverde voldoet aan de eisen of dat er 
meer nodig is en zo ja wat dan? Er kan inzage gegeven worden in mijn ; agenda, declaraties 
zorgverzekeraars, facturen boekhouding en er is een zorgovereenkomst met de zorgaanbieder 
en gezinshuis.com. Ik ga er nu vanuit dat dit voldoende is maar zou er graag een bevestiging 
van krijgen.  
 

https://skjeugd.nl/praktijkprogramma-inwerkprogramma/
http://gezinshuis.com/


   
Wat er gebeurt is dat er in het systeem een aantal zaken ingegeven moeten worden en daar 
wordt dan een berekening op los gelaten en krijg je het aantal gewerkte uren in de 
aangegeven periode. (52 weken x 0,81 x 40 uur = 1684 uur). De formule wordt toegepast 
omdat niemand 52 weken werkt en hiermee is dan rekening gehouden met (verplichte) verlof 
en vakantiedagen. 
 
Hier hoeft een zelfstandige echter niet naar te kijken. Zij vullen de uren in op de eigen 
verklaring die ze daadwerkelijk hebben gewerkt met cliëntsystemen (dus minus verlof en/of 
vakanties) Zij mogen die dan vermeerderen met de uren voor administratie enz. Dit mag in 
ieder geval niet meer dan 40 uur p/w zijn. Bij het beoordelen van deze 
werkervaringsactiviteiten zullen wij het aantal uur van 1684 dan aanpassen in het totaal aantal 
uur dat op de eigen verklaring staat. 

 
5. Wij zijn een gezinshuis met 5 cliënten van boven de 18 jaar, zij vallen onder de verlengde 

jeugdwet (zonder strafmaatregel). We zitten in de herregistratie-periode en hebben een evc-
traject aangevraagd bij Vigor. Nu blijkt dat alles bij de SKJ is ingericht op cliënten onder de 18 
jaar en kunnen we veel beroepsproducten niet inleveren omdat deze niet ouder mogen zijn 
dan 2 jaar. (leeftijd cliënten varieert van 20 -23 jaar). In de toekomst willen we ook blijven 
werken met cliënten boven de 18 jaar, alles gericht op zelfstandigheid/beschermd 
wonen/begeleiding. Onze vraag is eigenlijk of het voor ons noodzakelijk is om ons te laten 
herregistreren en of we ook kunnen voldoen aan de jaarlijkse punteneis. Wat is voor ons 
verstandig om te doen?  
 
Hier kunnen wij helaas geen duidelijk antwoord op geven. Of een professional SKJ-
geregistreerd moet zijn, is afhankelijk van meerdere factoren. In dit geval verwijzen we graag 
naar het Kwaliteitskader Jeugd (en de norm verantwoorde werktoedeling), waarin 
teruggelezen kan worden wie zich wel/niet moeten registreren. Mocht er daarna toch nog 
twijfel zijn, dan adviseren wij contact op te nemen met de BPSW (Beroepsvereniging voor 
Professionals in het Sociaal Werk).  

 
6. Wij hebben als gezinshuis 5 jaar de tijd gekregen om de SKJ registratie te halen. In mijn geval 

dien ik die in 2023 te hebben. Ik ben nu bezig met een EVC traject. Ik heb al cursussen 
gevolgd. Tellen deze punten al? Ik hoor van mensen dat punten pas gaan tellen nadat het EVC 
afgerond is.  
 
Alleen activiteiten die zijn afgerond ná de registratiedatum (en binnen de 
herregistratieperiode) kunnen meetellen voor punten. Als er een evc-traject gevolgd wordt 
om te kunnen registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals, dan telt deze straks niet 
mee voor punten in de herregistratieperiode.   
 

 

 


