Herregistratie-eisen SKJ orthopedagogen masterniveau
Eerste herregistratie periode (vijf jaar ná eerste registratiedatum bij SKJ)
Op moment van registratie minder dan 5 jaar werkervaring als orthopedagoog:
Overzicht eisen
Invulling eisen
Werkervaring
2500 uur werkervaring

Werkbegeleiding

Deskundigheidsbevordering
40 punten geaccrediteerde
scholing

40 punten supervisie

Als orthopedagoog met jeugdigen op wo-masterniveau.
Werkzaamheden binnen het brede spectrum van het hulpverleningsproces
volgens de leidraad taakgebieden (zie: https://skjeugd.nl/wpcontent/uploads/2016/12/Leidraad-taakgebieden-1.0.pdf).
Door postmaster gedragswetenschapper of ervaren professional werkzaam
binnen het beroepsdomein waarvoor de herregistratie wordt aangevraagd.
Zie ook handreiking werkbegeleiding: https://skjeugd.nl/wpcontent/uploads/2016/12/Handreiking-werkbegeleiding-masters-2.0.pdf.
Er dient sprake te zijn van een afspiegeling van het brede spectrum van het
hulpverleningsproces volgens leidraad taakgebieden (zie:
https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2016/12/Leidraad-taakgebieden1.0.pdf).
Kijk voor bij- en nascholingsagenda SKJ op:
https://skjeugd.nl/scholingaccreditatie/psychologenpedagogen/. Filter op
‘orthopedagogen’.
Door supervisor op postmasterniveau (erkende NVO of NIP supervisor óf
postmaster geregistreerde professional bij SKJ, NVO orthopedagoog
generalist, kinder- en jeugdpsycholoog NIP of GZ-psycholoog met minimaal
vijf jaar werkervaring als zodanig).
Geen directe werkrelatie, hiërarchische relatie of familiaire relatie.

40 punten overige
deskundigheidsbevordering

Basisaantekening
diagnostiek
Indien geen NVObasisaantekening diagnostiek
of verklaring universiteit:
verklaring van supervisor 3
casusverslagen volgens
richtlijnen NVO

Groepssupervisie mag in een groep van maximaal drie personen. De volgende
uren gelden dan om 40 punten te behalen:
- Individueel: 40 uur
- 2 personen: 45 uur
- 3 personen: 50 uur
Voorbeelden van activiteiten:
- Deelname commissie bij beroepsvereniging
- Wetenschappelijke publicaties
- Scholingsactiviteit als docent of spreker
- Geaccrediteerde scholing
- Supervisie, intervisie, coaching/begeleiding geven

Niet behaald tijdens uw opleiding (of daarna via NVO)?
Registreren op masterniveau kan, en voor het ontbreken ervan compenseren
tijdens de eerste herregistratieperiode d.m.v. verklaring van supervisor over
drie casusverslagen volgens richtlijnen NVO.

Herregistratie-eisen SKJ orthopedagogen masterniveau
Eerste herregistratie periode (vijf jaar ná eerste registratiedatum bij SKJ)
Op moment van registratie meer dan 5 jaar werkervaring als orthopedagoog:
Overzicht eisen
Invulling eisen
Werkervaring
2500 uur werkervaring

Als orthopedagoog met jeugdigen op wo-masterniveau.
Werkzaamheden binnen het brede spectrum van het hulpverleningsproces
volgens de leidraad taakgebieden (zie: https://skjeugd.nl/wpcontent/uploads/2016/12/Leidraad-taakgebieden-1.0.pdf).

Deskundigheidsbevordering
40 punten geaccrediteerde
scholing

20 punten intervisie
20 punten supervisie

Let op: werkbegeleiding niet verplicht.
Er dient sprake te zijn van een afspiegeling van het brede spectrum van het
hulpverleningsproces volgens leidraad taakgebieden (zie:
https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2016/12/Leidraad-taakgebieden1.0.pdf).
Kijk voor bij- en nascholingsagenda SKJ op:
https://skjeugd.nl/scholingaccreditatie/psychologenpedagogen/. Filter op
‘orthopedagogen’.
Volgens de richtlijn intervisie: https://skjeugd.nl/wpcontent/uploads/2016/12/Richtlijnen-intervisie-masters-1.0.pdf.
Door supervisor op postmasterniveau (erkende NVO of NIP supervisor óf
postmaster geregistreerde professional bij SKJ, NVO orthopedagoog
generalist, kinder- en jeugdpsycholoog NIP of GZ-psycholoog met minimaal
vijf jaar werkervaring als zodanig).
Geen directe werkrelatie, hiërarchische relatie of familiaire relatie.

40 punten overige
deskundigheidsbevordering

Basisaantekening
diagnostiek
Indien geen NVObasisaantekening diagnostiek
of verklaring universiteit:
verklaring van supervisor 3
casusverslagen volgens
richtlijnen NVO

Groepssupervisie mag in een groep van maximaal drie personen. De
volgende uren gelden dan om 20 punten te behalen:
- Individueel: 20 uur
- 2 personen: 22,5 uur
- 3 personen: 25 uur
Voorbeelden van activiteiten:
- Deelname commissie bij beroepsvereniging
- Wetenschappelijke publicaties
- Scholingsactiviteit als docent of spreker
- Geaccrediteerde scholing
- Supervisie, intervisie, coaching/begeleiding geven

Niet behaald tijdens uw opleiding (of daarna via NVO)?
Registreren op masterniveau kan, en voor het ontbreken ervan
compenseren tijdens de eerste herregistratieperiode d.m.v. verklaring van
supervisor over drie casusverslagen volgens richtlijnen NVO.

Herregistratie-eisen SKJ psychologen masterniveau
Eerste herregistratie periode (vijf jaar ná eerste registratiedatum bij SKJ)
Op moment van registratie minder dan 5 jaar werkervaring als psycholoog:
Overzicht eisen
Invulling eisen
Werkervaring
2500 uur werkervaring

Werkbegeleiding

Deskundigheidsbevordering
40 punten geaccrediteerde
scholing

40 punten supervisie

Als psycholoog met jeugdigen op wo-masterniveau.
Werkzaamheden binnen het brede spectrum van het hulpverleningsproces
volgens de leidraad taakgebieden (zie: https://skjeugd.nl/wpcontent/uploads/2016/12/Leidraad-taakgebieden-1.0.pdf).
Door postmaster gedragswetenschapper of ervaren professional werkzaam
binnen het beroepsdomein waarvoor de herregistratie wordt aangevraagd.
Zie ook handreiking werkbegeleiding: https://skjeugd.nl/wpcontent/uploads/2016/12/Handreiking-werkbegeleiding-masters-2.0.pdf.
Er dient sprake te zijn van een afspiegeling van het brede spectrum van het
hulpverleningsproces volgens leidraad taakgebieden (zie:
https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2016/12/Leidraad-taakgebieden1.0.pdf).
Kijk voor bij- en nascholingsagenda SKJ op:
https://skjeugd.nl/scholingaccreditatie/psychologenpedagogen/. Filter op
‘psychologen’.
Door supervisor op postmasterniveau (erkende NVO of NIP supervisor óf
postmaster geregistreerde professional bij SKJ, NVO orthopedagoog
generalist, kinder- en jeugdpsycholoog NIP of GZ-psycholoog met minimaal
vijf jaar werkervaring als zodanig).
Geen directe werkrelatie, hiërarchische relatie of familiaire relatie.

40 punten overige
deskundigheidsbevordering

Basisaantekening
psychodiagnostiek
Indien geen basisaantekening
psychodiagnostiek bij NIP of
verklaring universiteit:
verklaring van supervisor 3
casusverslagen volgens
richtlijnen NIP

Groepssupervisie mag in een groep van maximaal drie personen. De volgende
uren gelden dan om 40 punten te behalen:
- Individueel: 40 uur
- 2 personen: 45 uur
- 3 personen: 50 uur
Voorbeelden van activiteiten:
- Deelname commissie bij beroepsvereniging
- Wetenschappelijke publicaties
- Scholingsactiviteit als docent of spreker
- Geaccrediteerde scholing
- Supervisie, intervisie, coaching/begeleiding geven

Niet behaald tijdens uw opleiding (of daarna via NIP)?
Registreren op masterniveau kan, en voor het ontbreken ervan compenseren
tijdens de eerste herregistratieperiode d.m.v. verklaring van supervisor over
drie casusverslagen volgens richtlijnen NIP.

Herregistratie-eisen SKJ psychologen masterniveau
Eerste herregistratie periode (vijf jaar ná eerste registratiedatum bij SKJ)
Op moment van registratie meer dan 5 jaar werkervaring als psycholoog:
Overzicht eisen
Invulling eisen
Werkervaring
2500 uur werkervaring

Als psycholoog met jeugdigen op wo-masterniveau.
Werkzaamheden binnen het brede spectrum van het hulpverleningsproces
volgens de leidraad taakgebieden (zie: https://skjeugd.nl/wpcontent/uploads/2016/12/Leidraad-taakgebieden-1.0.pdf).

Deskundigheidsbevordering
40 punten geaccrediteerde
scholing

20 punten intervisie
20 punten supervisie

Let op: werkbegeleiding niet verplicht.
Er dient sprake te zijn van een afspiegeling van het brede spectrum van het
hulpverleningsproces volgens leidraad taakgebieden (zie:
https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2016/12/Leidraad-taakgebieden1.0.pdf).
Kijk voor bij- en nascholingsagenda SKJ op:
https://skjeugd.nl/scholingaccreditatie/psychologenpedagogen/. Filter op
‘psychologen’.
Volgens de richtlijn intervisie: https://skjeugd.nl/wpcontent/uploads/2016/12/Richtlijnen-intervisie-masters-1.0.pdf.
Door supervisor op postmasterniveau (erkende NVO of NIP supervisor óf
postmaster geregistreerde professional bij SKJ, NVO orthopedagoog
generalist, kinder- en jeugdpsycholoog NIP of GZ-psycholoog met minimaal
vijf jaar werkervaring als zodanig).
Geen directe werkrelatie, hiërarchische relatie of familiaire relatie.

40 punten overige
deskundigheidsbevordering

Basisaantekening
psychodiagnostiek
Indien geen basisaantekening
psychodiagnostiek bij NIP of
verklaring universiteit:
verklaring van supervisor 3
casusverslagen volgens
richtlijnen NIP

Groepssupervisie mag in een groep van maximaal drie personen. De
volgende uren gelden dan om 20 punten te behalen:
- Individueel: 20 uur
- 2 personen: 22,5 uur
- 3 personen: 25 uur
Voorbeelden van activiteiten:
- Deelname commissie bij beroepsvereniging
- Wetenschappelijke publicaties
- Scholingsactiviteit als docent of spreker
- Geaccrediteerde scholing
- Supervisie, intervisie, coaching/begeleiding geven

Niet behaald tijdens uw opleiding (of daarna via NIP)?
Registreren op masterniveau kan, en voor het ontbreken ervan
compenseren tijdens de eerste herregistratieperiode d.m.v. verklaring van
supervisor over drie casusverslagen volgens richtlijnen NIP.

Herregistratie-eisen SKJ pedagogen masterniveau
Eerste herregistratie periode (vijf jaar ná eerste registratiedatum bij SKJ)
Op moment van registratie minder dan 5 jaar werkervaring als pedagoog
(let op: gaat om niet-cliëntgebonden werkzaamheden):
Overzicht eisen
Invulling eisen
Werkervaring
2500 uur werkervaring

Als pedagoog op wo-masterniveau in het jeugddomein in niet-cliëntgebonden
werkzaamheden zoals preventie, voorlichting, advisering en consultancy,
onderwijs, beleid, organisatie en management, onderzoek.

Deskundigheidsbevordering
(Totaal 120 punten)
40 punten scholing

Minimaal 20 punten geaccrediteerde scholing.
Niet-geaccrediteerde scholing kan - na beoordeling - meetellen als deze op
(post)master-niveau is en inhoudelijk aansluit bij de werkzaamheden van
pedagogen. Voor niet-geaccrediteerde scholing geldt: 1 contactuur = 1 punt.
Kijk voor bij- en nascholingsagenda SKJ op:
https://skjeugd.nl/scholingaccreditatie/psychologenpedagogen/.

80 punten overige
deskundigheidsbevordering

Voorbeelden van activiteiten:
- (Niet-)geaccrediteerde scholing
- Deelname commissie bij beroepsvereniging
- Wetenschappelijke publicaties
- Scholingsactiviteit als docent of spreker
- Supervisie, intervisie, coaching/begeleiding geven
Zie voor bewijsvoering en puntenberekening ook: https://skjeugd.nl/wpcontent/uploads/2016/12/Overige-activiteiten-bewijsvoering-enpuntenberekening-master-pedagogen-1.0.pdf.

Herregistratie-eisen SKJ pedagogen masterniveau
Eerste herregistratie periode (vijf jaar ná eerste registratiedatum bij SKJ)
Op moment van registratie meer dan 5 jaar werkervaring als pedagoog
(let op: gaat om niet-cliëntgebonden werkzaamheden):
Overzicht eisen
Invulling eisen
Werkervaring
2500 uur werkervaring

Als pedagoog op wo-masterniveau in het jeugddomein in nietcliëntgebonden werkzaamheden zoals preventie, voorlichting, advisering en
consultancy, onderwijs, beleid, organisatie en management, onderzoek.

Deskundigheidsbevordering
(Totaal 120 punten)
40 punten scholing

Minimaal 20 punten geaccrediteerde scholing.
Niet-geaccrediteerde scholing kan - na beoordeling - meetellen als deze op
(post)master-niveau is en inhoudelijk aansluit bij de werkzaamheden van
pedagogen. Voor niet-geaccrediteerde scholing geldt: 1 contactuur = 1 punt.
Kijk voor bij- en nascholingsagenda SKJ op:
https://skjeugd.nl/scholingaccreditatie/psychologenpedagogen/.

80 punten overige
deskundigheidsbevordering

Voorbeelden van activiteiten:
- (Niet-)geaccrediteerde scholing
- Deelname commissie bij beroepsvereniging
- Wetenschappelijke publicaties
- Scholingsactiviteit als docent of spreker
- Supervisie, intervisie, coaching/begeleiding geven
Zie voor bewijsvoering en puntenberekening ook: https://skjeugd.nl/wpcontent/uploads/2016/12/Overige-activiteiten-bewijsvoering-enpuntenberekening-master-pedagogen-1.0.pdf.

