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Enkele voorbeelden van verdeling van de 120 punten kennisontwikkeling  

voor de herregistratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP  

 

De algemene regel is dat u 120 punten kennisontwikkeling moet aantonen, waarvan tenminste 40 

punten scholing en 40 punten intervisie. De rest is vrij invulbaar met alle categorieën 

kennisontwikkeling, dus zowel scholing en intervisie als ook activiteiten die onder de ‘overige 

activiteiten van artikel 27 vallen, zoals supervisie geven, een cursus geven, wetenschappelijk 

onderzoek doen. 

 

Voorbeeld 1:  

U heeft tot nu toe gedaan: 

- een KJ-geaccrediteerde cursus cognitieve gedragstherapie van 100 punten 

- 30 bijeenkomsten intervisie van 2 uur per bijeenkomst over de afgelopen 5 jaar. 

Daarmee heeft u: 

> 100 punten KJ-geaccrediteerde scholing aangetoond, dus voldaan aan de scholingseis. 

> 60 punten intervisie aangetoond, dus voldaan aan de intervisie-eis 

> met de in totaal 160 punten heeft u ruim voldaan aan de eis van in totaal 120 punten 

kennisontwikkeling. U hoeft hiervoor dus niets meer in te dienen. 

 

Voorbeeld 2:  

U heeft tot nu toe gedaan: 

- twee congressen (KJ-geaccrediteerd voor 6 en 5 punten) en een cursus (niet-geaccrediteerd voor 

KJ, maar inhoudelijk aansluitend en van post-universitair niveau, 60 contacturen). 

- 30 bijeenkomsten intervisie van 2 uur per bijeenkomst over de afgelopen 5 jaar. 

Daarmee heeft u: 

> 71 punten scholing aangetoond, waarvan 11 KJ-geaccrediteerd. Minimaal 20 punten moet echter 

KJ-geaccrediteerde scholing zijn. U moet dus in ieder geval nog 9 punten KJ-geaccrediteerde 

scholing behalen óf de scholingsinstelling van de niet-geaccrediteerde scholing bewegen om alsnog 

accreditatie aan te vragen. 

> 60 punten intervisie aangetoond, dus voldaan aan de intervisie-eis. 

> met de in totaal 131 punten heeft u al wel voldaan aan de eis van in totaal 120 punten 

kennisontwikkeling. Dus met 9 extra punten KJ-geaccrediteerde scholing bent u rond. 

 

Voorbeeld 3: 

U heeft tot nu toe gedaan: 

- een KJ-geaccrediteerde cursus van 45 punten 

- 28 bijeenkomsten intervisie van 1,5 uur per bijeenkomst. 

- u heeft tenslotte 30 uur leertherapie gegeven (1 uur = 0,5 punt, zie artikel 27).  

Daarmee heeft u: 

> 45 punten KJ-geaccrediteerde scholing aangetoond, dus voldaan aan de scholingseis 

> 42 punten intervisie aangetoond, dus voldaan aan de intervisie-eis. 

> 15 punten ‘overige activiteiten’ aangetoond. 

> met de in totaal 102 punten heeft u nog niet voldaan aan de eis van totaal 120 punten 

kennisontwikkeling. U moet nog 18 punten aantonen. Dit kan scholing, intervisie of een ‘overige 

activiteit’ zijn. 

 


