
Portfolio Gezondheidszorgprofessional 

 

Identificatiegegevens 

Naam: Lemmens   

Voornaam: Melissa 

Talenkennis: Nederlands, beperkt Engels en Frans 

 

Professionele contactgegevens 

Titel: Klinisch orthopedagoog 

Emailadres: melissa@de-piramide.be 

Telefoonnummer: 04/74.90.68.80 

Locatie en aard van zorgverlening: De Piramide te Onze-Lieve-Vrouw Waver als klinisch 

orthopedagoog.  

Andere beroepsactiviteiten: GEMS-Up werking ondersteuningsnetwerk Kasterlinden 

 

Documenten en informatie behaalde kennis en ervaring 

Visum en erkenning: 328851, Melissa LEMMENS, wordt erkend en toegelaten de 

beroepstitel van KLINISCH ORTHOPEDAGOOG te dragen, met ingang van 07 juni 2021. 

Diploma’s: Bachelor in de Sociale Readaptatiewetenschappen te UCL Leuven en Master in 

de Pedagogische Wetenschappen (orthopedagoog) te KULeuven.  

Vormingen en certificaten: zie verklaring erewoord.  

Lopende intervisies/supervisies: 

- Maandelijkse overlegmomenten binnen groepspraktijk 

Expertise en ervaring (leeftijdsgroepen/problematieken): 

- Kinderen, jongeren en ouders 

- Leiden van intervisies met schoolteams 

- Gedragsmoeilijkheden/stoornissen 

- Ontwikkelingsproblemen/stoornissen  

- Opvoedingsvragen/problemen 

 



Verklaring op erewoord betreffende de expertise 

Ik ondergetekende Melissa Lemmens verklaar hierbij: 

• Te beschikken over professionele ervaring als klinisch orthopedagoog en blijvende 

vormingen binnen het ondersteuningsnetwerk. Deze worden aangeboden op mijn 

voltijdse job zonder hier een certificaat van te ontvangen.  

• Expertise te hebben opgebouwd inzake, ofwel: 

• Een doelpubliek: 

Vroege kindertijd Kinderen Adolescenten Volwassenen Senioren 

• Indien nodig, preciseren: ik volgde volgende vormingen binnen het 

ondersteuningsnetwerk en beschik over deze kennis:  

- Talentenfluisteraar  

- Nieuwe autoriteit  

- Ondersteunend tekenen en creatief dagboek  

- Vormingen rond autisme: sensibilisatieoefeningen, autivriendelijke klas- en 

schoolomgeving, autisme en kleuters, executieve functies in spel bij autisme 

- Een preventieve kijk op gedragsmanagement  

- Contextueel denken en handelen in het onderwijs  

 

o Een specifieke problematiek binnen de geestelijke gezondheidszorg 

• …………………………………………………………………………………………. 

o Een methode/techniek voor gesprekken, behandelingen, enz. 

- GGGG schema 

- Ijsbergdenken  

- Baboesjka methodiek om te kijken achter gedrag – werken met talenten 

• Die expertise te hebben aangetoond via bewijstukken opgenomen in de portfolio. 

• Dat elke verklaring die niet kan worden aangetoond via een diploma of 

opleidingsattest echt is. 

• Dat er momenteel geen tuchtprocedure lopende is ten aanzien van zijn/haar opdracht 

als klinisch psycholoog/orthopedagoog. 

Ik verklaar dat deze verklaring echt en eensluidend is. 

Datum: Handtekening: Melissa Lemmens 

 


