
 

 

 

 faculteit gedrags- en 

maatschappijwetenschappen 

pedagogische en 

onderwijswetenschappen  
 

   

1 › 2 

 
Brochure Beroepsregistraties:  
Informatie over beroepsregistraties na de Mastertrack Orthopedagogiek  
Versie maart 2021  
 
Inleiding  
Na succesvolle afronding van het Mastertrack Orthopedagogiek ontvang je een wettelijk erkend 
masterdiploma Pedagogische wetenschappen en de titel Master of Science (MSc). Met het 
diploma kan je direct als hulpverlener in de praktijk aan de slag gaan. Een beroepsregistratie is 
daarvoor niet vereist, behalve wanneer men in de jeugdhulp wil werken. Dan moet een SKJ 
registratie worden behaald. 
 
Op het gebied van beroepsbeoefening in het algemeen wil de overheid de kwaliteit hiervan 
bewaken door te registeren wie voldoet aan kwaliteitseisen. Voor afgestudeerde 
orthopedagogen zijn in dat kader twee registratiesystemen relevant:  
1. NVO-registraties: registraties van de beroepsvereniging van pedagogen en 
onderwijskundigen (NVO);  

2. SKJ-registratie: register voor professionals in de jeugdhulp van de Stichting 
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ);  

 
Niet toegankelijk voor net afgestudeerde orthopedagogen, maar wel een mogelijkheid na het 
volgen van postacademisch onderwijs is het volgende registratiesysteem: 
3. BIG-registratie: register opengesteld in het kader van de wet op Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg (de Wet BIG).  
 
1. NVO-registraties  
De NVO kent verschillende soorten registraties. Bij het aanvragen van twee registraties speelt 
de mastertrack Orthopedagogiek van de RUG een rol, namelijk bij:  

 NVO Basis-Orthopedagoog  

 NVO Basisaantekening Diagnostiek  
 
Zie de website https://www.nvo.nl/ voor informatie over de registraties. 
  
NVO Basis-Orthopedagoog  
Om de registratie NVO Basis-Orthopedagoog te kunnen behalen dien je:  

 lid te zijn van de NVO;  

 te beschikken over een Verklaring t.b.v. de registratie als NVO Basis-Orthopedagoog  
 
De Verklaring t.b.v. de registratie als NVO Basis-Orthopedagoog krijg je bij je masterdiploma bij 
de RUG als je:  

 de master- én bacheloropleiding specialisatie Orthopedagogiek bij de RUG hebt afgerond of  

 de master specialisatie Orthopedagogiek én de  pre-master (SPO) opleiding hebt afgerond 
inclusief het NVO SPO pluspakket. Zie voor meer informatie daarover http://spo-
groningen.nl/nvo-pluspakket/.  

 de master specialisatie Orthopedagogiek én de Academische Opleiding Leraar 
Basisonderwijs (AOLB) hebt afgerond inclusief het NVO AOLB pluspakket.  

  de master specialisatie orthopedagogiek bij de RUG hebt afgerond na het afronden van een 
geaccrediteerde bachelor opleiding Orthopedagogiek aan een andere Nederlandse universiteit 
(UVA, UU, UL, RU. VU, EUR)   
 
 
Indien je geen Verklaring t.b.v. de registratie als NVO Basis-orthopedagoog hebt, kun je de 
registratie basis-orthopedagoog ook behalen indien je een diploma universitaire opleiding in de 
sociale-/gedragswetenschappen hebt en via een vakkenoverzicht en verklaring vooropleiding 
kunt aantonen dat je aan de registratie eisen voldoet. 
 
 

https://www.nvo.nl/
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NVO Basisaantekening Diagnostiek  
Om de registratie Basisaantekening Diagnostiek te kunnen behalen dien je:  

 lid te zijn van de NVO;  

 bij de NVO geregistreerd te zijn als Basis-Orthopedagoog;  

 te beschikken over praktische orthopedagogische werkervaring op terrein van de diagnostiek 
opgedaan tijdens de stage van de Masteropleiding. Deze ervaring omvat drie casussen die zijn 
uitgevoerd onder supervisie van en beoordeeld en goedgekeurd door een door de NVO erkend 
supervisor. De drie casussen kan je tijdens de master Orthopedagogiek van de RUG uitvoeren.  
 
2. SKJ-registratie  
Het Kwaliteitsregister Jeugd kent verschillende registraties. Als je afgestudeerd bent bij de 
mastertrack Orthopedagogiek van de RUG kan je je registreren als Master-orthopedagoog in 
het SKJ register. Om in het SKJ-register te kunnen worden opgenomen als Master-
Orthopedagoog dien je aan dezelfde eisen te voldoen als die voor een NVO registratie basis 
orthopedagoog, ook dien je als je een NVO basisaantekening Diagnostiek hebt, in de eerste 
registratietermijn drie casusbeschrijvingen onder supervisie af te ronden.  Zie voor meer 
informatie de website https://skjeugd.nl/.  
 
3. BIG-registratie  
Als je afgestudeerd bent bij de mastertrack orthopedagogiek van de RUG kun je de opleiding 
Orthopedagoog-generalist volgen. Na deze opleiding kun je je laten registeren als 
Orthopedagoog-generalist in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Ook 
kun je je na het afstuderen als Orthopedagoog-generalist registreren in het NVO 
kwaliteitsregister als Orthopedagoog-generalist.  
 
Een andere postacademische opleiding die je kunt volgen na de Master orthopedagogiek is de 
opleiding tot GZ-psycholoog. Om in het BIG-register te kunnen worden opgenomen en de titel 
gezondheidszorg (GZ)-psycholoog te kunnen voeren dien je:  

 in het bezit te zijn van een LOGO-verklaring;  

 de postdoctorale opleiding voor GZ-psycholoog te hebben afgerond.  
 
De LOGO-verklaring kan je opvragen bij het onderwijsbureau van Pedagogiek en 
Onderwijskunde via het mailadres owb.pedok@rug.nl. Voor de Logo-verklaring gelden dezelfde 
vooropleidingseisen als voor de NVO-registratie Basis-Orthopedagoog. Zie voor meer 
informatie over de LOGO-verklaring de website https://www.vlogo.nl/categorie/logo-verklaring 
 

https://www.vlogo.nl/categorie/logo-verklaring

