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Formulier voor het indienen van een tuchtklacht over een jeugdprofessional  
 
In de procedure noemen we dit het klaagschrift. Met dit formulier kunt u een tuchtklacht indienen over een 
jeugdprofessional, zoals een gezinsvoogd, een pedagoog, een psycholoog. U kunt met dit formulier geen klacht 
indienen over de organisatie/instelling waar de jeugdprofessional werkt. Het is belangrijk dat u in dit formulier 
beschrijft en uitlegt waarom u niet tevreden bent over het handelen van de jeugdprofessional. Meer informatie 
over tuchtrecht en de tuchtrechtprocedure vindt u op de website van SKJ en – binnenkort – in de folder ‘Het 
tuchtrecht en de tuchtrechtprocedure bij SKJ’. 

 
Zaaknummer 

Wordt door SKJ ingevuld 

 
Uw gegevens 

Voorletters:   

Voornamen:  

Tussenvoegsel:   

Achternaam:  

Straat en huisnummer:   

Postcode en woonplaats:   

(Mobiele) telefoonnummer:   

E-mailadres:   

Man/vrouw:   

Geboortedatum: [dd-mm-jjjj]  

 
Indien u namens een ander klaagt [Deze persoon dient het formulier in beginsel mede te ondertekenen.] 

Voorletters:   

Voornamen:  

Tussenvoegsel:   

Achternaam:  

Straat en huisnummer:   

Postcode en woonplaats:   

(Mobiele) telefoonnummer:   

E-mailadres:   

Man/vrouw:   

Geboortedatum: [dd-mm-jjjj] 

Uw relatie tot de persoon namens wie u klaagt: 

  

https://skjeugd.nl/tuchtrecht
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Gegevens van degene over wie u klaagt 

Voorletters:   

Voornamen:  

Tussenvoegsel:   

Achternaam:  

Registratienummer SKJ:  

De jeugdprofessional dient zijn/haar SKJ-registratienummer en de ingangsdatum van de registratie desgevraagd op te 

geven. 

E-mailadres:   

Man/vrouw:   

 

Naam en locatie van de organisatie/instelling waar de jeugdprofessional werkzaam is/was: 

  

Straat en huisnummer:   

Postcode en plaats:  

Telefoonnummer:   

 

Gegevens van de jeugdige 

Voorletters:   

Voornamen:  

Tussenvoegsel:  

Achternaam:  

Man/vrouw:  

Geboortedatum: [dd-mm-jjjj]  

Uw relatie tot de jeugdige:   

[Bent u de ouder, ouder met gezag, opvoeder, pleegouder, stiefouder, grootouder of anders?] 
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Beschrijf uw klacht 

 [Alleen het handelen van de jeugdprofessional dat plaatsvond vanaf de registratiedatum van de jeugdprofessional kan 

door de tuchtcolleges worden beoordeeld.]  

 

A. Wat is er gebeurd en wanneer?  

Beschrijf hier de gebeurtenissen vanaf de ingangsdatum dat de jeugdprofessional geregistreerd is. 

   

   

   

  

  

 

B. Wat verwijt u de jeugdprofessional?  

Als uw klacht niet past op dit formulier kunt u ook een bijlage bij dit formulier indienen. Houdt daarbij de indeling ‘A.-B-

C’ s.v.p. aan.  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

C. De artikelen van de beroepscode die naar uw mening door de jeugdprofessional zijn geschonden: 

[U bent niet verplicht om dit in te vullen. Verwijs hier zo mogelijk naar de artikelen van de beroepscode die de jeugd-

professional naar uw mening heeft geschonden. De beroepscodes voor jeugdprofessionals kunt u vinden via deze link: 

www.skjeugd.nl/professionele-standaarden/beroepscodes.] 

   

   

  

 

 

  

 
  

http://www.skjeugd.nl/professionele-standaarden/beroepscodes
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Overige informatie 

Heeft u uw onvrede ook met de jeugdprofessional besproken?  Ja/nee 

Heeft u uw klacht ook bij een andere klacht- of tuchtrechtinstantie ingediend?  Ja/nee 

Zo ja, bij welke instantie?  

Staat u open voor bemiddeling?  Ja/nee 

 
Bijlagen 

Voegt u bijlagen bij?  Ja/nee 

[Indien u meer dan één bijlage bijvoegt, dient u de bijlagen te nummeren en een lijst bij te voegen waarop de bijlagen met 
het nummer en het onderwerp staan vermeld (een inhoudsopgave). Voorbeelden van bijlagen zijn: een plan van aanpak, 
foto’s, correspondentie, rapportages, een uitspraak van een Klachtencommissie ect.] 
 
 
Dag- en handtekening 

 

Datum:   

 

 

Handtekening: 

 

  

 
 
 
Verstuur uw klacht, per post of per e-mail 

 Per post: print dit formulier, vul het in, onderteken het en stuur dit, met eventuele bijlagen aan: 

 SKJ, t.a.v. secretariaat tuchtrecht, Jan van Eijcklaan 2-4, 3723 BC Bilthoven. 

 

 Per e-mail: scan het ingevulde en ondertekende formulier, met eventuele bijlagen, en mail dit  

 aan: tuchtrecht@skjeugd.nl. 

 

U ontvangt van het secretariaat zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging. 
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Communicatie 

Wilt u onze brieven per e-mail ontvangen?  Ja/nee 

Ja: In dat geval gebruiken wij het door u opgegeven e-mailadres. U bent zelf verantwoordelijk voor 
de goede ontvangst van de digitale post die wij naar dit e-mailadres sturen. Het is belangrijk dat u 
een bericht van ontvangst aan ons stuurt wanneer wij daarom vragen. 
 
Wilt u liever per post communiceren?  Ja/nee 
 
Ja: In dat geval gebruiken wij het door u opgegeven postadres. Houdt u er rekening mee dat wij geen 
post naar een postbus verzenden. 
 
 


