Top 5 veel gestelde vragen voor informatiebijeenkomsten SKJ-geregistreerde gedragswetenschappers
Kijk voor alle andere veel gestelde vragen op:
SKJ-(her)registratie voor (ortho)pedagogen: https://skjeugd.nl/register/herregistratie/pedagogen/
SKJ-(her)registratie voor psychologen: https://skjeugd.nl/register/herregistratie/psychologen/
Lidmaatschap NVO: https://www.nvo.nl/lidmaatschap/over-het-lidmaatschap.aspx
Lidmaatschap NIP: https://www.psynip.nl/het-nip/contact-mijn-nip/lid- worden/lidmaatschapsvoordelen/

1.Is er verschil tussen de herregistratie-eisen van SKJ en de verenigingsregistraties van NVO en NIP?
Op dit moment zijn de herregistratie-eisen op postmasterniveau gelijk.
Op masterniveau zijn er kleine verschillen tussen de herregistratie-eisen bij SKJ en de NVO (NIP heeft geen
verenigingsregistratie op masterniveau). Op het gebied van scholing kunnen bij SKJ alléén geaccrediteerde
scholingen meetellen (bij de NVO mag 50% van het totale aantal punten ook niet-geaccrediteerde scholing zijn).
Onder deskundigheidsbevordering is het voor SKJ in de eerste herregistratieperiode verplicht om zowel supervisie áls
intervisie te volgen (bij de NVO is alleen intervisie verplicht). En bij SKJ is werkbegeleiding verplicht als professionals
nog geen vijf jaar werkervaring heeft op moment van registratie (bij NVO niet). Voor herregistratie bij SKJ is er voor
gekozen om de herregistratie-eisen op masterniveau aan te laten sluiten bij de registratie-eisen op
postmasterniveau, zodat het gemakkelijker is om een eventueel postmasteropleidingstraject te starten.
2.Kunnen activiteiten in het kader van mijn herregistratie bij SKJ meetellen voor mijn verenigingsregistratie bij
NVO en NIP (en andersom)?
Op basis van de Jeugdwet geldt een verplichting tot beroepsregistratie bij SKJ of BIG. Mocht u ervoor kiezen naast uw
SKJ-registratie ook een verenigingsregistratie te hebben bij NVO en/of NIP, dan kunt u gevolgde scholingen of
intervisie/supervisie meetellen voor beide herregistratiedossiers. U moet de behaalde punten/contacturen echter
wel zelf opvoeren/uploaden in uw verschillende herregistratiedossiers bij SKJ en NVO/NIP. Geaccrediteerde
scholingen worden bij NIP en NVO door de aanbieder ingevoerd in PE-online. SKJ werkt met een ander digitaal
systeem waar u de scholingspunten zelf moet uploaden.
Als u geregistreerd NVO orthopedagoog generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP bent en u heeft uw
herregistratiedossier gevuld bij NVO of NIP, dan kunt u zich met het bewijs van NVO/NIP dat uw herregistratie is
goedgekeurd, ook herregistreren bij SKJ.
3.Wat gebeurt er als ik niet kan voldoen aan de herregistratie-eisen bij SKJ, omdat ik bijvoorbeeld geen passende
werkplek heb?
Iedere bij SKJ-geregistreerde professional krijgt, een halfjaar voor het verlopen van de herregistratieperiode, een
bericht waarin wordt aangeven dat de registratietermijn bijna verloopt.
Wanneer u onverhoopt niet aan de herregistratie-eisen kunt voldoen, dan verzoeken wij u om ons dit tijdig te laten
weten. Bijvoorbeeld als u als orthopedagoog of psycholoog een functie heeft op hbo-niveau. De werkervaring
voldoet dan niet aan de herregistratie-eisen op masterniveau. Alle elementen van uw herregistratie dienen minimaal
op universitair masterniveau te zijn. Vanuit een hbo-functie kunt u ook niet op voldoende niveau supervisie volgen,
aangezien dit een afgeleide is van uw werkzaamheden en het niveau daarvan. Het is overigens geen probleem
wanneer u tijdelijk een HBO-functie heeft. U heeft vanaf moment van registratie namelijk 5 jaar de tijd om aan de
eisen te voldoen.
Mocht er op het moment dat de registratietermijn is verlopen niet zijn voldaan aan de herregistratie-eisen, dan bent
u na die datum niet meer geregistreerd. Op het moment dat een registratie verlopen is, is een professional niet
langer geregistreerd, niet langer zichtbaar in het openbaar register en valt niet langer onder het tuchtrecht. Daarom

adviseren wij u om in deze situatie altijd contact op te nemen met de werkgever. Immers volgens het Kwaliteitskader
Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.
Overigens wordt uw dossier nog niet direct verwijderd. U heeft na het verlopen van uw registratie 6 weken de tijd
een verzoek tot heroverwegen in te dienen. U dient zelf contact op nemen met de commissie heroverweging van SKJ
(registraties@skjeugd.nl) over de reden dat u niet aan de voorwaarden kan voldoen. Is er voldoende onderbouwing,
dan ontvangt u van de commissie een voorstel hoe en onder welke condities de registratie voortgezet kan worden.
Deze beslissingen zijn maatwerk en kunnen per dossier en situatie verschillen.
4.Mag een directe collega werkbegeleiding of supervisie geven? Aan welke eisen moet dit voldoen?
Werkbegeleiding in het kader van de herregistratie op masterniveau moet worden gegeven door een postmaster
gedragswetenschapper of ervaren professional werkzaam binnen het beroepsdomein waarvoor de herregistratie
wordt aangevraagd. Dit mag een directe collega zijn. Bij werkbegeleiding is het immers wenselijk dat er direct zicht is
op het werk van degene die werkbegeleiding krijgt.
Supervisie in het kader van de herregistratie op masterniveau moet worden gegeven door een supervisor op
postmasterniveau. Dat kan zijn een erkende NVO of NIP supervisor, een postmaster geregistreerde professional bij
SKJ, of als NVO orthopedagoog generalist, kinder- en jeugdpsycholoog NIP of GZ-psycholoog, met minimaal vijf jaar
werkervaring als zodanig. Hierbij mag geen sprake zijn van een directe werkrelatie, hiërarchische relatie of familiaire
relatie. Een externe supervisor heeft de voorkeur, maar u mag als collega op postmasterniveau ook collega’s binnen
eenzelfde instelling op een andere locatie superviseren.
Supervisie in het kader van de registratie op postmasterniveau moet worden gegeven door minimaal twee erkende
NVO of NIP supervisor. Tussen de supervisor en supervisant mag geen sprake zijn van een familierechtelijke relatie of
een economisch samenwerkingsverband. Ook mag de supervisor geen werkgever of leidinggevende van de
supervisor zijn. Ook hier geldt dat een externe supervisor de voorkeur heeft.
5.Wat als ik geen basisaantekening (psycho)diagnostiek heb?
De basisaantekening (psycho)diagnostiek is een vereiste voor de registratie op masterniveau.
Wanneer u deze aantekening echter niet heeft behaald tijdens de universitaire opleiding (of daarna via NIP of NVO),
dan kunt u zich toch registreren op masterniveau, en voor het ontbreken ervan compenseren tijdens de
herregistratieperiode.
Dat doet u door uw supervisor te laten verklaren dat u 3 casusverslagen hebt geschreven, en dat deze als voldoende
zijn beoordeeld. De supervisor houdt daarbij als leidraad aan de Richtlijn Casuïstiek Basisaantekening Diagnostiek van
de NVO of de richtlijnen casusverslagen BAPD van het NIP (hoofdstuk 3). U kunt eventueel ook casusverslagen
gebruiken die u al eerder heeft geschreven, dit is ter beoordeling aan de supervisor. De casusverslagen kunnen (bij
steekproef) door de registratiecommissie van SKJ worden opgevraagd bij de supervisant.
NB: deze verklaring van de supervisor dient ter compensatie voor het ontbreken van de basisaantekening; het is niet
zo dat u met deze verklaring alsnog de aantekening krijgt. Heeft u de basisaantekening (psycho)diagnostiek nodig
voor een ander doel, overweeg dan de reguliere NIP- of NVO-route te volgen om deze alsnog te behalen.

