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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.
Wel probeert de overheid de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken door te
registeren wie voldoet aan de kwaliteitseisen. Voor afgestudeerde orthopedagogen zijn
in dat kader drie 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);
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://nvo.nl/ voor informatie over andere registraties, waaronder die tot
NVO orthopedagoog-generalist.
NVO Basis-Orthopedagoog
Om de registratie NVO Basis-Orthopedagoog te kunnen behalen dien je:
 lid te zijn van de NVO;
 te beschikken 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 als je:
 de master- én bacheloropleiding specialisatie Orthopedagogiek bij de RuG hebt
afgerond of
 de master specialisatie Orthopedagogiek én de voormalige tweejarige pre-master
(SPO) opleiding hebt afgerond.
Met deze verklaring kan je je bij de NVO aanmelden voor registratie als BasisOrthopedagoog.
N.B. Voor personen die na het eenjarige Pre-master (SPO) programma Pedagogische
Wetenschappen in de Master specialisatie Orthopedagogiek zijn ingestroomd geldt dat
zij, als ze in aanmerking willen komen voor een NVO-registratie Basis Orthopedagoog,
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het NVO-pluspakket van de SPO kunnen volgen. Zie voor meer informatie daarover
http://spo-groningen.nl/nvo-pluspakket/.
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 Masterorthopedagoog in het SKJ register. Om in het SKJ-register te kunnen worden
opgenomen als Master-Orthopedagoog dien je een Verklaring t.b.v. de registratie als
NVO Basis-Orthopedagoog te hebben. Zie voor meer informatie de website
https://skjeugd.nl/.
3. BIG-registratie
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. Meer informatie over de GZ-opleiding
kan je vinden via de websites
http://www.nvgzp.nl/opleidingen/opleiding-tot-gz-psycholoog/ en
http://www.rug.nl/gmw/psychology/education/postmaster/. Meer informatie over het
BIG-register kan je vinden op de website https://www.bigregister.nl/.
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