
START DE OPLEIDING TOT ORTHOPEDAGOOG-GENERALIST!

Czaar Peterstraat 111
1018 PE  Amsterdam

ogopleiding@kingnascholing.nl 0202443165

Volg ons op:

Vanaf 1 januari 2020 is het beroep van Orthopedagoog-Generalist opgenomen in de Wet
BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Orthopedagoog-Generalist is dan een
wettelijk beschermde beroepstitel. Dat betekent dat de Orthopedagoog-Generalist zich
moet registreren in het BIG-register om zijn beroep uit te kunnen oefenen. De BIG-
registratie vormt het bewijs dat je de vereiste opleiding hebt en dat je wettelijk bevoegd
bent om dit beroep te mogen uitoefenen.

Per 1 april 2021 is King nascholing door het Ministerie van VWS erkend om de opleiding
tot Orthopedagoog-Generalist aan te bieden.
Dit betekent goed nieuws voor alle mensen die een opleiding hebben gevolgd in de
pedagogische- of gezondheidswetenschappen of in de psychologie. Met je registratie als
Orthopedagoog-Generalist zul je worden opgenomen in het BIG-register en werkzaam zijn
in zeer uiteenlopende werkterreinen, maar altijd binnen de opvoedingscontext als geheel. 
 Na de opleiding kun je je inschrijven in het BIG-register!

Waarin onderscheiden we ons als King nascholing? We zijn een opleiding met een
duidelijk orthopedagogisch karakter en bieden de opleiding bovenregionaal aan.
In september starten we al met de 1e opleidingsgroep in Amsterdam. 
De opleiding wordt inhoudelijk vormgegeven door de hoofddocenten Dr. Hetty Verzaal en
Drs. Joyce Aalberts. 

De opleiding start in september 2021 op de woensdagen. We zitten op een goed bereikbare
locatie en verzorgen een heerlijke lunch!

Wat kost de volledige opleiding nu? De kosten voor deze 2-jarige opleiding zijn  €16750,-
(exclusief supervisie en aan te scha�en boeken).

Voor praktijkinstellingen zijn er eisen, die je kunt terugvinden op onze site. Ben je een
kleine praktijk en voldoe je niet aan de eisen? Als kleine praktijk kun je om te voldoen aan
de eisen samenwerken met andere instellingen.

Wat moet je doen als je de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist wilt volgen?
De eerste stap is zorgen dat je praktijkinstelling het formulier invult dat op onze site staat.
Als de samenwerking met ons een feit is, kunnen ze jou als opleidingsdeelnemer
voordragen. Dan volgt een selectiegesprek en dan GO!

Heb je nog vragen over de opleiding zelf of wil je graag nog een gesprek? Neem gerust
contact met ons op. We staan graag voor je klaar.

Deze nieuwsbrief is naar jou verstuurd door King nascholing omdat je je hebt ingeschreven. Als je deze e-mail niet
(meer) wenst te ontvangen schrijf je dan hier uit. Is deze e- mail niet goed leesbaar?

Klik hier voor de webversie. Of stuur deze door aan een vriend(in)!
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