Zoeken naar geaccrediteerd onderwijs in de nascholingsagenda
>www.nvo.nl/accreditatie/digitale nascholingsagenda PE-online

Voor het opleidingstraject tot OG, de herregistraties Basis-Orthopedagoog/Pedagoog en
herregistratie OG en de verlengingsregeling supervisoren OG is één van de vereisten het volgen van
geaccrediteerd cursorisch onderwijs.
In de digitale nascholingsagenda op onze website vindt u al het geaccrediteerde aanbod.
Welke accreditatiepunten tellen meer voor mijn dossier?
In de agenda staat bij elke scholing vermeld hoeveel accreditatiepunten er zijn toegekend, zowel
voor het opleidingstraject als voor de herregistraties. Hierbij geldt:
-K&J/OG herregistratie: deze punten gelden voor alle herregistraties Basis-Orthopedagoog, BasisPedagoog, Orthopedagoog-Generalist (en de herregistraties bij SKJ).
-K&J/OG opleiding (+taakgebied): deze punten tellen voor het individuele opleidingstraject OG (en
het individuele opleidingstraject voor de postmaster registratie bij SKJ)
Hoe kan ik zoeken in de agenda?
In de agenda staan de scholingen op datum vermeld. U kunt op verschillende manieren in de agenda
zoeken. Wanneer u op het groene vinkje voor een scholing gaat staan ziet u de toegekende punten.
U kunt bijvoorbeeld zoeken op thema, naam van een aanbieder of op datum.

In deze zoekbalk kunt u
bijvoorbeeld zoeken op
thema: ‘neuro’, ‘scheiding’,
‘superv’ etc.

Via Uitgebreid zoeken
krijgt u nog meer
opties.
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Zoek welke punten er
zijn toegekend.

Zoek op een
specifieke
aanbieder
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Zijn NVO bijeenkomsten ook geaccrediteerd?
De meeste bijeenkomsten die door de NVO worden georganiseerd worden ook geaccrediteerd. (Een
uitzondering is bijvoorbeeld bijeenkomsten van het Netwerk Studenten & Starters).
Bij de informatie over NVO-bijeenkomsten staat vermeld of deze is geaccrediteerd en voor hoeveel
punten.
Via de digitale nieuwsbrief houden wij u op de hoogte wanneer er NVO-bijeenkomsten worden
georganiseerd. Deze zijn voor u als NVO-lid heel betaalbaar.
Hoe kan ik de kosten voor het volgen van onderwijs voor mijn (her-)registratie in de gaten houden?
Geaccrediteerde NVO-bijeenkomsten zijn voor leden heel betaalbaar. Het is dan ook goed om te
bekijken of hier voor u interessante scholingen tussen zitten.
In de nascholingsagenda kunt u deze vinden via ‘Uitgebreid zoeken’ door bij organisatie te kiezen
voor: Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.
Ook via de digitale nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het NVO-aanbod.
Bij aanbieders van geaccrediteerd onderwijs is het soms mogelijk om scholingsaanbod dat u wilt
volgen in company te laten verzorgen. Dit scheelt in de kosten. Neemt u hiervoor contact op met de
betreffende aanbieder.
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