Hulp bij aanvragen Subspecialisatie (VvOCM)
Hoe vraag ik een subspecialisatie aan?
Het aanvragen van een subspecialisatie, bijvoorbeeld kinderoefentherapie of psychosomatische oefentherapie,
verloopt via het digitaal portfolio. Een registratie als oefentherapeut is verplicht. Klik na het inloggen in het digitaal
portfolio in het hoofdscherm op de knop ‘Aanmelden subspecialisatie’. Kies een subspecialisatie om een account te
maken. Het dossier wordt aangemaakt.

Nadat het dossier is aangemaakt, kan een registratie van de subspecialisatie plaatsvinden. Er zijn nu meerdere
accounts, een oefentherapeuten-account en een account voor de subspecialisatie(s). Selecteer het account van de
subspecialisatie waarvoor u zich (voor het eerst) wilt registereren.

Vraag in het account van subspecialisatie een (eerste) registratie aan via knop ‘(Her)registratie aanvragen’. Doorloop de
stappen van de aanvraag via de knop ‘volgende’ en voeg de benodigde informatie toe.

De betaling vindt in PE-online plaats via Docdata Payments. U kunt kiezen om direct via iDEAL te betalen of via een
overboeking. De factuur is online beschikbaar. We adviseren om de instructies voor de betaling aandachtig door te
lezen en altijd het kenmerk bij de betaling te vermelden. Er wordt geen schriftelijke factuur verstuurd.
Na ontvangst van de betaling en een controle of alle documenten zijn toegevoegd, vindt een beoordeling plaats. Als er
voldaan is aan de beschreven eisen, dan wordt een bewijs van registratie voor de subspecialisatie toegestuurd.
Het is mogelijk dat de beoordelaar eerst aanvullende informatie opvraagt. Hiervan ontvangt u een bericht in het
account van de subspecialisatie.

De registratiekosten en voorwaarden voor een subspecialisatie zijn online op de KP-website via de beroepenpagina/
regelingen voor oefentherapeuten terug te vinden.
Activiteiten overnemen
(Geaccrediteerde) activiteiten behaald voor de herregistratie als oefentherapeut die specifiek gericht zijn op de
subspecialisatie kunnen vanuit het oefentherapeut account worden overgenomen. U kunt dus activiteiten uit het
portfolio van de oefentherapeut gebruiken voor de herregistratie van een subspecialisatie.

