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H E R R E G I S T R A T I E P U N T E N  

Voor ieder uur gevolgde reflectie mag je 1 punt tellen. 

Aan het eind van je herregistratieperiode van 5 jaar 

heb je 60 punten reflectie nodig. Dit is dus gemiddeld 

12 uur reflectie per jaar. 

H O E  E N  W A T ?  

Normatieve inbreng: wat vind ik als hulpverlener, wat 

zijn mijn dilemma’s, keuzes, hoe kijk ik? En hoe 

verantwoord ik, waar loop ik vast? 

Technisch-instrumentele inbreng: Wat weet ik, wat 

kan ik, hoe verantwoord ik mijn werk, mijn 

handelingsopties? Kan ik beschrijven wat ik doe en 

hoe ik het doe? Waarom kies ik voor een specifieke 

werkwijze en ben ik deze machtig? Ben ik op de 

hoogte, wat kan ik niet? 

Persoonlijke inbreng: Hoe komt het dat ik dit moeilijk 

vind, niet kan of goed kan, wat wil ik verbeteren? Wat 

leert mijn socialisatieproces mij? Wat leren mijn 

cliënten mij? Wat leren mijn collega’s mij? Wat heb 

ik te leren? 

H O E  E N  W A T ?  

Als je bent ingelogd in Mijn SKJ, klik je in het linker 

menu op Herregistratie, en daarna op de button + 

Reflectie. We adviseren je om regelmatig de gevolgde 

reflectie in je dossier te uploaden. Ook als je van baan 

verandert of een andere functie krijgt is het handig om 

op dat moment de gevolgde reflectie in te voeren.  

Bij het indienen van reflectie in de kamer Jeugd- en 

gezinsprofessionals is het aantal deelnemers in je 

reflectiegroep niet (meer) van toepassing. 

Als je het digitale reflectieformulier door je supervisor 

wil laten ondertekenen, kun je via de button 

‘download’ het formulier met de ingevoerde gegevens 

downloaden uit je SKJ. Als het ondertekend is, kun je 

het daarna weer uploaden. 

 

D O E L  

Het is voor iedere jeugd- en 

gezinsprofessional helder hoe 

die moet voldoen aan de 

registratie-eisen van reflectie 

voor het SKJ 

 

Toelichting invulformulier 

 
Wanneer je je reflectie bij de SKJ 
gaat invoeren komen alle kopjes 
die op het formulier staan terug. 
Ik adviseer je om een aantal lege 
formulieren bij je te houden en 
deze aan te vullen. Wanneer je 
dan jaarlijks je registratie gaat 
bijwerken in het SKJ kun je dit één 
op één overnemen van het 
formulier.  

 

 


