Tips & aandachtspunten
Individueel opleidingstraject orthopedagoog-generalist
Scholingen
-

-

-

U mag maximaal 120 punten aan geaccrediteerde scholingen die u in de
afgelopen 5 jaar heeft afgerond meenemen (behandeling, diagnostiek en
overige) en maximaal 60 literatuurpunten.
Het studieplan moet divers genoeg zijn (werkvelden, doelgroep,
overstijgende onderwerpen).
Er geldt een maximum van 150 punten scholing op één thema.
Onder het thema individu-gerichte therapieën vallen onder andere CGT,
EMDR, schematherapie, ACT etc.
Houdt met het maken van uw studieplan goed de minimale eis per
taakgebied in de gaten (232 diagnostiek, 200 behandeling, 48 overige en
240 literatuur/praktijkopdrachten).
De nascholingsagenda met geaccrediteerde scholingen wordt het hele
jaar door bijgewerkt, daarbij kunt u ook gericht op categorie zoeken
(bijvoorbeeld overige of literatuurpunten).

Literatuurstudie
-

In de nascholingsagenda kunt u specifiek zoeken op scholingen met
literatuurpunten.
Alleen geaccrediteerde scholingen met literatuurpunten kunnen meetellen voor
het onderdeel literatuurstudie.

Praktijkopdrachten
-

-

Mocht u met alleen geaccrediteerde scholingen niet aan de minimale eis van 240
punten literatuurstudie komen, dan kunt u ervoor kiezen om een
praktijkopdracht te gaan uitvoeren.
Een praktijkopdracht is een apart ‘project’ dat buiten uw reguliere
werkzaamheden valt.
Een praktijkopdracht kan zijn; een publicatie schrijven, het geven van een
workshop of het ontwikkelen van een product.
Als bewijs dient u een verklaring met de inhoud en urenspecificatie van de
opdracht in, deze dient ondertekend te zijn door de opdrachtgever.

Werkervaring
-

-

Er moet op minimaal 3 van de 5 taakgebieden ervaring worden opgedaan.
Waarbij diagnostiek en behandeling verplicht zijn.
Voor het taakgebied behandeling is het verplicht dat de werkzaamheden
gericht zijn op systematische behandelingsplanning; actief ontwerpen,
volgen en bijstellen van een plan.
De werkzaamheden moeten passend zijn bij het generalistische karakter
van de OG (dus diversiteit in problematiek, doelgroep en taken).
In het opleidingstraject moet er sprake zijn van direct
cliënt(systeem)contact. Behandeling mag (deels) mediërend zijn.

Supervisie
De supervisietrajecten moeten worden gevolgd bij een NVO supervisor OG. Op het
ledendeel van de website staat de supervisorenlijst.
Er moeten 90 face-to-face contacturen worden gevolgd. Voorbereiding en verslaglegging
telt niet mee.

U dient uw aanmelding in via PE-online op het ledendeel van de NVO-website. De datum
van de goedkeuring van uw aanmelddossier is de start datum van uw traject. Daarna krijgt
u een registratiedossier waarin uw traject wordt bijgehouden.

