Puntentoekenning voor (her)registratie als EMDR Europe Practitioner
BIJSCHOLING:

verdiepende scholing tijdens het opleidingstraject tot EMDR Europe Practitioner (Volwassenen of K&J) t.b.v.
registratie als EMDR Europe Practitioner. Eis is 12 punten (twee dagen) in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag.

NASCHOLING:

verdiepende scholing na registratie als EMDR Europe Practitioner (Volwassenen of K&J) t.b.v. herregistratie als
EMDR Europe Practitioner. Eis is 60 punten (tien dagen) in vijf jaar.

1. Scholingsactiviteiten: VOLGEN

PUNTEN

1.1. Een door de VEN georganiseerde en geaccrediteerde activiteit.
- een netwerkavond
- een andere VEN activiteit: workshop, masterclass, congres. Aantal geaccrediteerd door de VEN

2
x

1.2. Een door anderen georganiseerde, door de VEN geaccrediteerde, activiteit m.b.t. EMDR (smal),
dan wel m.b.t. psychotrauma (breed maximaal 50%)
Aantal door de VEN geaccrediteerd

x

1.3. Extra supervisie bij een erkende supervisor, na aftekening van het supervisiebeoordelingsformulier
Practitioner EMDR Europe
- individueel
- groep
Maximaal

1,5 per uur
1 per uur
12 per aanvraag

2. Scholingsactiviteiten: VERZORGEN (inhoudelijke relevantie ter beoordeling van de OC)
2.1. Het geven van een lezing / presentatie m.b.t. EMDR op een congres (collegae)
Het geven van een workshop (collegae)
Lezing of presentatie op een netwerkavond (collegae)
Lezing of presentatie voor andere doelgroep dan collegae

3 per uur
3 per uur / 9 per dagdeel
2 per uur
2 per uur

NB. Eenzelfde lezing of workshop kan slechts één maal meetellen, ook als deze meerdere malen wordt
gegeven.
2.2. Het schrijven van een wetenschappelijk artikel, hoofdstuk of boek m.b.t. EMDR (dit ter beoordeling
aan de OC)
Review of bespreking van een artikel
- eerste auteur: 2 pagina’s
- tweede auteur: 4 pagina’s

3
6
6

2.4. Redacteur van een boek of tijdschrift over EMDR (dit ter beoordeling aan de OC), elk half jaar
Redacteurschap
Maximaal

6
12 per aanvraag

3. Scholingsactiviteiten: DELEN
3.1. Deelname aan een erkend intervisieverband

0.5 punt per bijeenkomst
van 2 uur*

3.2. Deelname aan een erkende SIG

0.5 punt per bijeenkomst
van 2 uur*

*: - In het kader van registratie tot Practitioner EMDR Europe geldt een maximum van 2 van de 12 punten
in twee jaar.
- In het kader van de herregistratie geldt een maximum van 10 van de 60 punten in vijf jaar.
4. Scholingsactiviteiten: ORGANISEREN
4.1. Het organiseren van een congres. Per congresdag
Maximaal

6
12 per aanvraag

4.2. Bestuurslid / commissielid (gedurende 1 jaar) 1
Maximaal

6
12 per aanvraag

1

Congrescommissieleden krijgen geen punten bij 4.2 als ze voor 4.1 al punten hebben gekregen.
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