Herintredersregeling
NVO basis orthopedagoog
Doel
Een (ortho)pedagoog die in het verleden was ingeschreven in een van de
registers van de NVO kan bij de betreffende beoordelende commissie een
verzoek indienen om herintreding in het register. In het kort houden de eisen
in dat iemand moet kunnen aantonen dat hij voldoet aan de eisen van de
herregistratieregeling NVO basis orthopedagoog. Als iemand niet aan deze
eisen voldoet, moet er een individueel aanvullend programma worden
gevolgd. Reden voor deze regeling is het borgen van de kwaliteit van de
registratie.
Deze regeling is van toepassing:
1) Wanneer iemand die ooit eerder lid is geweest van de NVO en toen de
registratie NVO basis orthopedagoog (met eventueel de NVO Basisaantekening
diagnostiek) heeft behaald zich opnieuw aanmeldt voor het lidmaatschap van
de NVO en tevens weer geregistreerd wil worden als NVO basis
orthopedagoog.
2) Wanneer iemand uit het register NVO basis orthopedagoog is geschrapt,
bijvoorbeeld wanneer er niet is voldaan aan de herregistratie-eisen, en
opnieuw wil worden geregistreerd.

Indienen verzoek
Een verzoek tot herintreding wordt gehonoreerd indien de aanvrager kan
aantonen dat hij gedurende de periode die ligt tussen de datum van zijn laatste
inschrijving in het register en de datum van zijn verzoek tot herintreding heeft
voldaan aan de eisen voor herregistratie zoals beschreven in de
Herregistratieregeling NVO basis orthopedagoog.

Indien niet kan worden aangetoond dat er is voldaan aan de eisen stelt de
commissie een individueel aanvullend programma vast waaraan moet worden
voldaan om voor registratie in aanmerking te komen (bijvoorbeeld scholing,
werkervaring). Doel van dit aanvullend programma is de deskundigheid van
degene die het verzoek om herintreding heeft ingediend te brengen op het niveau
dat overeenkomt met het niveau dat voortvloeit uit de (her-)registratie-eisen NVO
basis orthopedagoog en dat de aanvrager op de hoogte is van de actuele
ontwikkelingen op het vakgebied.

NVO Basisaantekening diagnostiek
Er moet voldoende diagnostische werkervaring worden aangetoond om tevens de
eerder behaalde NVO Basisaantekening diagnostiek weer te kunnen behalen.
Daarnaast moet iemand aantonen in de afgelopen 10 jaar 3 casus volgens de NVO
richtlijnen te hebben uitgewerkt en 20 uur supervisie te hebben gevolgd bij een
erkende supervisor.

