
De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) ( https://skjeugd.nl/over-skj/bureau/ ) is een professionele 
netwerkorganisatie, die verantwoordelijk is voor de beroepsregistratie van jeugdprofessionals en 
voor de uitvoering van het collegiaal toezicht. SKJ is het resultaat van de samenwerking van alle 
belangrijke spelers binnen het jeugddomein. SKJ is opgericht door de drie beroepsverenigingen, het 
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en 
Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). 

Missie 
Alle kinderen in Nederland moeten gezond, kansrijk en zonder geweld kunnen opgroeien; zich 
kunnen ontwikkelen en volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Als dat door 
omstandigheden niet lukt kan de inzet van jeugdprofessionals nodig zijn. Het Kwaliteitsregister Jeugd 
(SKJ) borgt, handhaaft, stimuleert en faciliteert de kwaliteit van deze professionals en draagt zo bij 
aan hun professionele ontwikkeling. 

Doel 
Het doel van SKJ is vanuit beroepsregistratie en collegiaal toezicht de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening in het jeugddomein te bevorderen. SKJ houdt een openbaar register, waarin op 
dit moment jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals, psychologen en pedagogen staan 
geregistreerd, als bewijs dat zij voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid. 

Het Kwaliteitsregister Jeugd wil haar doel bereiken door: 

• Het houden van een Kwaliteitsregister Jeugd, waarin jeugdprofessionals kunnen worden 
geregistreerd, ten bewijze van het voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid. 

• Het (her)registreren van deze jeugdprofessionals. 
• Het voor eenieder kosteloos raadpleegbaar maken van het Kwaliteitsregister Jeugd. 
• Het onderhouden van een stelsel van collegiaal toezicht. 

Visie 
Jeugdhulpverleners kenmerken zich door hun professionele zelfstandigheid. Zij handelen in die 
autonome rol volgens de vakinhoudelijke en ethische normen die horen bij hun specifieke beroep. 
Door registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) tonen professionals aan dat zij voldoen aan de 
minimale kwaliteitseisen én verplichten zij zich te werken volgens de voor hen geldende 
professionele standaard ingebracht door de beroepsverenigingen. De drie beroepsverenigingen 
stellen de (her-)registratie criteria vast. 

Uit de beroepsregistratie volgt dat professionals zich verantwoorden als zij hierom worden gevraagd. 
Het toezicht op de beroepsuitoefening van geregistreerde professionals vindt via collegiaal toezicht 
plaats. 

Professionals in de jeugdhulpverlening zijn nooit uitgeleerd. Door registratie van permanente 
educatie houden SKJ-geregistreerde professionals hun vakbekwaamheid (kennis, kunde, houding en 
gedrag) op pijl. Dit is een randvoorwaarde voor de periodieke herregistratie. Zo draagt SKJ continu bij 
aan verdere professionalisering van de jeugdhulpverlening en -bescherming. 
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