
Vraag een 
scholingsadvies aan

Vraag een 
registratie aan

Je diploma is ouder dan 5 
jaar

Je diploma is niet ouder 
dan 5 jaar

Je hebt een van deze diploma's:
- hbo-hsao-bachelor met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker 

(1)
- hbo-bachelor Social Work profiel Jeugd
- hbo-bachelor Pedagogiek profiel Jeugd
- Getuigschrift Master Jeugdzorg
- Tooltip toevoegen over hsao en usp jzw

Ja

Ja

- je hebt minimaal 1 jaar relevante en recente 
werkervaring (3) in het jeugddomein (niet langer 
dan 3 jaar geleden)

- je hebt een baan op zicht op een baan waarvoor 
een geregistreerd professional moet worden 
ingezet

Ja

Ja Nee

Kun jij je registreren als jeugd- en gezinsprofessional? 

Volg de stappen en kijk of je direct een registratieaanvraag kunt doen, of dat je eerst een scholingsadvies moet opvragen.

Je hebt een wo-master diploma psychologie 
of (ortho)pedagogiek

Ja

Je hebt een baan of zicht op een baan op 
hbo-niveau waarvoor een geregistreerd 
professional moet worden ingezet.

Voordat je je kunt registreren 
moet je een geaccrediteerd 
praktijkprogramma voor wo-ers 
op een hbo-functie (4)  
afronden. Daarna kun je een 
registratie aanvragen.

Nee

- je hebt een hsao-diploma zonder uitstroomprofiel 
jeugdzorgwerker (2) of een diploma Social Work profiel 
Zorg of Welzijn & Samenleving
én 

- je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een 
geregistreerd professional moet worden ingezet 

Je diploma is niet ouder dan 
5 jaar

Je diploma is ouder dan 5 
jaar

Ja Ja

Je hebt minimaal 1 jaar relevante 
en recente werkervaring (3) in 
het jeugddomein (niet langer dan 
3 jaar geleden)

JaJa

Ja Nee

Nee

Je hebt een van deze diploma's:
- Vakbekwaamheidsbewijs 'vakbekwame hbo jeugd- en 

gezinsprofessional'
- Branchecertificaat Jeugdzorgwerker
- Certificaat maatwerktraject

Nee Nee

Nee

Je diploma is niet ouder 
dan 5 jaar

Je diploma is ouder dan 5 
jaar

Ja Ja

JaJa Ja

Ja

3  
Relevante werkervaring: werkervaring op een agogische functie met kinderen en/of adolescenten en hun gezinnen. 
Agogisch: het begeleiden of aansturen van veranderingsprocessen met betrekking tot het psychosociale functioneren van 
mensen.

1
Hsao betekent: hogere sociaal-agogische opleiding. Ook wel Social Work 'oude stijl'. Hier valt onder: cmv, sph, mwd, 
pedagogiek, social work.
Let op: het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker is een specialistisch traject en bestond vóór 2013 nog niet. Het bestaat uit 
minimaal 90 EC

2
Een hsao-diploma is een hbo-diploma van een van de volgende opleidingen: sph, mwd, cmv, pedagogiek, social work, 
toegepaste psychologie, creatieve therapie, godsdienst pastoraal werk, of een van de voorlopers, bijvoorbeeld 
inrichtingswerk of hbo-J.

4 
Voor meer informatie over praktijkprogramma's: https://skjeugd.nl/praktijkprogramma-inwerkprogramma/
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