Criteria Specialistenregister Kinderergotherapeut
bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)- Ergotherapie
Deze criteria zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland in samenwerking met de werkgroep kinderergotherapie van EN

Criteria initiële registratie

Criteria

Algemene
voorwaarden

In totaal dienen er op het gebied van ‘bij- en nascholing’
en ‘Bijdrage aan de ontwikkeling van de
kinderergotherapie’ gezamenlijk minimaal 525 KP
punten behaald te worden:
• minimaal 510 punten zijn behaald uit het volgen
van bij- en nascholing;
• minimaal 15 punten zijn behaald uit activiteiten
die bijdrage aan de kinderergotherapie.
1. U heeft minimaal 3 jaar werkervaring als ergotherapeut
(aangetoond door punt 2)
2. U staat kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister
Paramedici(KP) door een actuele herregistratie*

Criteria Herregistratie
In totaal dienen er minimaal 80 KP punten behaald te
worden, waarbij:
• minimaal 40 punten zijn behaald uit het volgen
van bij- en nascholing;
• minimaal 15 punten zijn behaald uit activiteiten
die bijdrage aan de kinderergotherapie.

1. U staat kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister
Paramedici (KP)
2. Uw registratie in het specialistenregister
kinderergotherapie (KP) is (bijna) verlopen

* U staat in het kwaliteitsregister en niet het diplomaregister van KP

Werkervaring

Minimaal 1600 uur in 3 tot 5 jaar (gelijk aan eisen KP).
Werkervaring betreft cliëntgerichte werkzaamheden in de
kinderergotherapie.
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Minimaal 1600 uur in 3 tot 5 jaar (gelijk aan eisen KP).
Werkervaring betreft cliëntgerichte werkzaamheden in de
kinderergotherapie.
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Bij- en
nascholing

Voor dit onderdeel moet u minimaal 510 punten halen, waarbij
deel A verplicht is:
A. Verplicht deel (totaal 342 punten):
• Post hbo Kinderergotherapie opleiding bestaande uit de
DPO module en de overige modules
B. Vrije keuzedeel (minimaal 168 punten) aantoonbaar relevant
voor de specialisatie onderverdeeld in de volgende drie
domeinen:
•

Voor dit onderdeel moet u minimaal 40 punten halen voor
scholing relevant voor de specialisatie in domein A, B en/of C,
waarbij er voor Domein C maximaal 10 punten behaald
kunnen worden:
• Domein A: Occupation-based cursussen;
•

Domein B: Interprofessionele cursussen;

•

Domein C: Generieke therapeutische vaardigheden.
(maximaal 10 punten. Let op: de scholingen in Domein C
tellen voor 50% mee als kinderergotherapie-gerelateerd).

Domein A: Occupation-based cursussen (minimaal 30
punten);

•

Domein B: Interprofessionele cursussen (minimaal 30
punten);

•

Domein C: Generieke therapeutische vaardigheden
(maximaal 30 punten. Let op: de scholingen in Domein C
tellen voor 50% mee als kinderergotherapiegerelateerd).

Zie voor puntentoekenning de bijlage
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Bijdrage aan
de
ontwikkeling
van de kinderergotherapie
Voor dit
onderdeel
moet u
minimaal 15
punten halen.
Let op:
Hierbij geldt de
restrictie dat
de ervaring
opgedaan dient
te zijn
gedurende de
afgelopen 5
jaar.

Activiteiten die uitgevoerd kunnen worden voor het leveren van Voor dit onderdeel geldt voor herregistratie dezelfde criteria als
een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderergotherapie:
voor de initiële registratie.
• Presentaties & Publicaties
• Deelname aan specialisme-gerelateerde commissies, vak- of
werkgroepen van EN
• Lidmaatschap KETP
• Profilering van de kinderergotherapie
• Participatie binnen een wetenschappelijk fundamenteel of
toegepast onderzoek gerelateerd aan de
kinderergotherapie
• (deelname) Ontwikkelen landelijke protocollen,
standaarden en richtlijnen
• (deelname) Ontwikkelen kwaliteitsinstrumenten of
zorginnovaties
• Ontwikkelen van zorgaanbod of product
• Ontwikkelen van scholing
• Geven van scholing
• Begeleiding stagiaires van specialisme-opleiding
kinderergotherapie
Zie voor puntentoekenning de bijlage. De activiteiten zijn terug te
vinden in de ‘Kwaliteitscriteria 2015-2020 EN’. Extra toepassing
aan deze activiteiten is dat de activiteiten toegepast zijn op het
gebied van het specialisme
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Bijlage:
Criteria en puntentoekenning per activiteit voor het specialistenregister Kinderergotherapie

Sbu = studiebelasting uur; d.w.z. zowel

Bij- en nascholing
A. Verplicht deel

B. Vrije keuze deel

contacturen als zelfstudie-uren

Opleiding Post HBO Kinderergotherapie:
• DPO
• Module 1
• Module 2
• Module 3
• Module 4
A. Occupation-based cursussen, zoals
• AHA
• Mini AHA
• AHA opfris- en verdiepingsdag
• BoHA
• CO-OP
• CO-Op advanced
• COSA
• Peabody
• Praktisch schrijven met kinderen
• PRPP-kinderen
• SchoolAmps
• Vervolgcursus SchoolAmps
• Studie dag ‘Kansen voor kinderen’
• Writic

7,5 KP
84 KP
84 KP
82,5 KP
84 KP
1 punt per sbu of geaccrediteerde
punten, wanneer deze bekend zijn.

B. Interprofessionele cursussen, zoals
• AKK SIEM ESTASI cursussen
• Basic visuele screening
• Begeleiding kinderen met autisme
• Behandeling van schrijfstoornissen volgens Mesker en aanverwante
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

gedragsneurologische onderwerpen
DCD Daily
Klinisch redeneren bij kinderen met schrijfproblemen | AVANS
Melbourne assessment - Nijmegen
PEDI NL
RAP / KRAP
School Companion
Senso-motorische Integratie - Groningen
Sensomotorische integratie kinderen
Training Foto-interview

C. Generieke therapeutische vaardigheden, zoals
• Basiscompetenties Motiverende gespreksvoering
• Cliëntgericht werken met de COPM 1 en 2
• COPM incompany
• Directe Toegang Ergotherapie (DTE)
• Dynamisch Analyse Model – Houdingen (Dam-H)
• Re-Attach basic skills training

Bijdrage aan de ontwikkeling van Kinderergotherapie

Domein C: 50% van het puntenaantal telt
mee als kinderergotherapie-gerelateerd

min 15 punten

(zie voor de omschrijving, criteria en bewijslast de beschrijvingen in het “EN kwaliteitscriteria 2015-2020”

Kinderergotherapiegerelateerde
presentaties*

•
•

*U mag eenzelfde
presentatie maximaal
twee maal meetellen mits
deze niet op dezelfde dag
gegeven is.

•

Kinderergotherapiegerelateerde

Op regionaal congres
Op nationaal congres:
o Presentatie
o Poster
o Casus
Op internationaal congres:
o Presentatie
o Poster
o Casus

Presentaties in eigen werkomgeving vallen onder de activiteit ‘profilering’
• Publicatie in regionaal/niet-peer-reviewed tijdschrift
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•

4 punten

o
o
o

10 punten
8 punten
5 punten

o
o
o

20 punten
15 punten
7 punten

10 punten
15 punten (NB 5 punten casusbespreking)
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publicaties

•
•
•

Publicatie in nationaal tijdschrift of nationale/CBO richtlijn (incl CAT-analyse)
Publicatie in internationaal tijdschrift
Boek

Deelname aan
kinderergotherapiegerelateerde
commissies, vak- of
werkgroepen
Lidmaatschap
specialistische
(beroeps)vereniging

•
•
•
•

Voorzitter Ketp
Bestuurslid Ketp
Deelname aan commissie Ketp
Deelname aan Adviesraad EN Kind & Jeugd

20 punten
per hoofdstuk: 15 punten
NB Indien meerdere auteurs, worden
punten naar rato verdeeld
2 punten per bijeenkomst
2 punten per bijeenkomst
2 punten per bijeenkomst
2 punten per bijeenkomst

•

Deelnemer Kwaliteitsnetwerk Ketp

1 punt per jaar

Onderzoeker
Data verzamelen
Data aanleveren voor databank
Deelname klankbord, begeleidingscommissie, stuurgroep, of bijdrage
commentaarronde

100 punten
10 punten
10 punten
2 punten per activiteit/bijeenkomst

•

Profilering kinderergotherapie

2 punten per activiteit

•
•

Ontwikkelen
Actualiseren/herzien

10 punten
20 punten

•
•

Ontwikkelen
Actualiseren/herzien

10 punten
20 punten

•

Bijdrage leveren aan de ontwikkeling

2 punten per bijeenkomst / activiteit

•
•

Workshop;
Cursus;

1 uur ontwikkelen = 1 punt

Participatie
•
Kinderergotherapie•
gerelateerd Onderzoek •
•

Profilering
Kinderergotherapie
Ontwikkelen landelijke
Kinderergotherapie
gerelateerde richtlijnen
/protocollen e.d.
Ontwikkelen
Kinderergotherapie
gerelateerde
kwaliteitsinstrumenten
of zorginnovaties
Ontwikkelen van
zorgaanbod of product
voor
kinderergotherapie
Ontwikkelen van
kinderergotherapie
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gerelateerde scholing

Geven van
kinderergotherapie
gerelateerde scholing

Begeleiding stagiaires
van specialismeopleiding

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klinische les;
Opleiding;
E-learning voor een initiële HBO-opleiding;
Post HBO-opleiding met een relatie tot de kinderergotherapie.
Workshop;
Cursus;
Klinische les;
Opleiding;
E-learning voor een initiële HBO-opleiding;;
Post HBO-opleiding met een relatie tot de kinderergotherapie;
Presentatie voor het eigen netwerk.
Indien van toepassing: Begeleiding stagiaires van een specialisme-opleiding
kinderergotherapie
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1 uur uitvoeren = 2 punten

1 punt per dag (max 5 punten per
registratieperiode)
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