
 

Beroepscode, beroepsstandaarden en SKJ 

registratie 
 

BEROEPSCODE 

Het beroep van gezinshuisouder is een normatieve professie. Dat betekent dat het werk 

gericht is op het realiseren van kernwaarden, namelijk respect voor menselijke 

waardigheid en autonomie; betrokkenheid en de bereidheid om mensen bij te staan; 

sociale rechtvaardigheid en mensenrechten; deskundigheid en zorgvuldigheid; 

betrouwbaarheid en integriteit; de reikwijdte van de beroepscode; samen verantwoordelijk 

voor een ethische praktijk; en leeswijzer. Om te zorgen dat we allemaal met dezelfde 

kernwaarden en beroepsnormen werken is de beroepscode opgesteld. Hierin staat het 

fundament van de beroepsethiek beschreven. De functies van de beroepscode zijn: 

transparantie, leidraad voor de praktijk, toetssteen, een steun in de rug, en positioneren 

en profileren. De beroepscode is per 1 januari 2022 geactualiseerd door de BPSW in 

samenwerking met een aantal andere beroepsverenigingen uit het sociaal domein. Zo 

heeft ook Present 24x7 hierin een rol gespeeld en zijn wij ook trots om de nieuwe 

beroepscode met jullie te delen en hier actief mee aan de slag te gaan. De beroepscode is 

voor iedereen van groot belang en geeft je ook houvast in de keuzes die je moet maken 

als professional.  

 
Wij raden elke gezinshuisouder aan hier actief mee aan de slag te gaan! 

 

TRAINING BEROEPSSTANDAARDEN 

Het is van groot belang je als gezinshuisouder bewust te zijn wat je handelingsruimte is, 

waarin je als professional met professionele autonomie zal handelen. Het handelen is 

gebonden aan de volgende kaders: wettelijke, vakinhoudelijke en beroepsethische 

kaders, samen de beroepsstandaarden genoemd. Wanneer je geregistreerd bent bij het 

SKJ is het verplicht dat je goed bekend bent met de beroepsstandaarden en zo ook de 

beroepscode, wat hier onderdeel van is. Hiervoor hebben wij, Present 24x7, een op maat 

(gezinshuis specifieke casuïstiek en problematiek) gemaakte 2 daagse training 

georganiseerd, in samenwerking met de BPSW. Bij voldoende animo kunnen wij deze 

training aan jullie aanbieden. Ben je geïnteresseerd om deze training te volgen, meld je 

dan nu aan door een mail te sturen naar katja@present24x7.nu. De kosten hiervoor zijn 

€ 360,- voor leden van Present 24x7 en voor niet-leden € 415,-. 
 

Wees je bewust dat als je als professional geregistreerd bent bij een beroepsregister en/of 

beroepsvereniging je nadrukkelijker gebonden bent aan de beroepscode. Je bent aanspreekbaar 

op naleving ervan binnen verschillende vormen van professionele toetsing. 

 

Training besroepsstandaarden volgen 

Hoe weet je nu of je deze training voor je herregistratie moet volgen? Dat kan je zien in 

je eigen SKJ account. Onder het kopje mijn portfolio staat herregistratie. Wanneer je 

daar op klikt, krijg je te zien wat jij moet doen om je te kunnen herregistreren. Bij 

degene die de training beroepsstandaarden moeten volgen staat bovenaan: herregistratie 

voor jeugd- en gezinsprofessionals (+ training beroepsstandaarden). 

 

Bijscholing nieuwe beroepscode volgen  

Heb je in het verleden al zo een training gevolgd, dan zal je nu voor je herregistratie een 

online info-learning van de BPSW moeten volgen om kennis te maken met de nieuwe 

beroepscode. Het levert twee accreditatiepunten op. Je ontvangt van SKJ bericht zodra 

deze klaarstaat. De kosten hiervoor zijn € 7,50. 

 
Kijk goed in je eigen SKJ account wat er voor jou van toepassing is! 

https://www.bpsw.nl/publicaties/beroepscode-professionals-in-sociaal-werk/
https://www.bpsw.nl/publicaties/beroepscode-professionals-in-sociaal-werk/
mailto:katja@present24x7.nu
https://www.bpswacademie.nl/


 

SKJ 

Wie in een HBO-functie in de jeugdhulp en jeugdbescherming wil 

werken, moet zich registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessional bij SKJ. Dit doe 

je als je in je werk taken uitvoert die volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een 

geregistreerde professional moeten worden gedaan. Voor het beroep gezinshuisouder zijn 

de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen leidend. 

 

Registratie-eisen 

Om je te kunnen registreren, moet je laten zien dat je beschikt over bepaalde kennis en 

vaardigheden. Of jij aan de registratie-eisen voldoet, hangt af van jouw situatie. Nadat je 

bent geregistreerd, laat je in steeds opvolgende periodes van herregistratie zien dat je je 

vak bijhoudt door na- en bijscholing en reflectie. Op de website van SKJ lees je of jij in 

aanmerking komt voor registratie, en wat je moet doen om te voldoen aan de 

(her)registratie-eisen. 

 

Vragen over SKJ registratie? 

Veel gezinshuisouders hebben nog vragen rondom de SKJ registratie. Wij proberen daar 

als beroepsvereniging in te ondersteunen om deze vragen te beantwoorden en 

onduidelijkheden helder te krijgen.  

 

Present 24x7 kan: 

 Uitleg geven over het professionaliseringsproces en over het ontstaan van de criteria 

 Meedenken als je je (nog) niet kunt (her-)registreren, om te kijken wat in jouw 

specifieke situatie de opties zijn. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om 

meedenken en advies – wanneer het gaat om besluitvorming over jouw dossier 

gebeurt dit bij SKJ 

 Vragen over registratie en over herregistratie kun je stellen 

via katja@present24x7.nu. Als je denkt dat je vraag te complex is voor e-mail, 

beschrijf dan in een paar korte zinnen waar het over gaat. Als een vraag via mail niet 

goed te beantwoorden is, maken we een belafspraak met je. 

 

SKJ kan: 

 Vragen beantwoorden over de status van je aanvraag tot registratie of herregistratie 

 Vragen beantwoorden over het uploaden van documenten 

 Vragen beantwoorden over het indienen van activiteiten voor reflectie en 

deskundigheidsbevordering en de toewijzing van punten in een specifieke account/ 

portfolio 

 

Registratiekosten SKJ per 2022 

SKJ heeft zijn tarief per 1 januari 2022 verhoogd naar € 70,- per jaar.  

 

LID WORDEN VAN PRESENT 24X7, DE BEROEPSVERENIGING VAN ÉN 

VOOR GEZINSHUISOUDERS 

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is Present 24x7 nauw betrokken bij zaken die 

belangrijk zijn voor ons als gezinshuisouders. Dit is maar een thema waar wij ons mee 

bezig houden. Ben je benieuwd wat wij nog meer voor jou als gezinshuisouder en jouw 

gezinshuis betekenen? Word dan lid en profiteer van de voordelen van je lidmaatschap. 

 

Kosten voor algemeen lidmaatschap zijn voor 2022 € 150,- en voor partnerlidmaatschap 

€30,-. 

https://www.present24x7.nu/Portals/0/Documenten/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf
https://www.present24x7.nu/Portals/0/Documenten/Kwaliteitscriteria-Gezinshuizen.pdf
https://skjeugd.nl/herregistratie/jeugd-en-gezinsprofessionals/
mailto:katja@present24x7.nu
https://onlineplatform.present24x7.nu/lidmaatschap-present/1576/

