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OG in wet BIG & vernieuwd NVO Kwaliteitsregister OG
Regel nu uw registraties

Beste NVO orthopedagoog-generalist,
Uw beroep orthopedagoog-generalist is per 1 januari 2020 opgenomen in de Wet BIG en het register van
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Orthopedagoog-generalist is nu een wettelijk beschermde
beroepstitel. Uw beroep krijgt hiermee ook wettelijk de aandacht, waardering en erkenning die het
verdient. Als NVO zijn we trots op deze mijlpaal.

Meld u snel aan bij het BIG-register

Een BIG-registratie heeft belangrijke voordelen. Het geeft aan dat u de vereiste postmaster opleiding
hebt gevolgd en bevoegd en gekwalificeerd bent om het beroep orthopedagoog-generalist uit te mogen
oefenen.
In alle domeinen waar orthopedagogen-generalist werken wordt waarde gehecht aan BIG-registratie,
hoewel dit in het ene domein meer is dan in het andere. Voor uw loopbaan is het dan ook belangrijk
om u te registreren, zeker als u in de toekomst ook in een ander domein wilt gaan werken. Registreer
u zo snel mogelijk in het BIG-register, maar uiterlijk voor 30 juni 2020. Vanaf die datum mag u de titel
orthopedagoog-generalist alleen nog maar voeren als u BIG-geregistreerd bent.

Vernieuwde NVO Kwaliteitsregister OG als kwaliteitskeurmerk

Het huidige register NVO OG gaat het NVO Kwaliteitsregister OG heten. U heeft uw BIG-registratie ook
nodig om te kunnen profiteren van dit vernieuwde NVO Kwaliteitsregister OG. Ongeacht in welke sector u
werkt en vanuit welke functie of rol.
In het BIG-register gaan op termijn ook herregistratie-eisen gelden voor de orthopedagoog-generalist.
Dat zal dan gaan om het aantonen van werkervaring. Voor het bijhouden van vakbekwaamheid is
bij- en nascholing en reflectie echter ook essentieel. Dat blijft het NVO-Kwaliteitsregister dan ook voor
u bijhouden. De combinatie van werkervaring, scholing én reflectie maakt dat cliënten erop kunnen
vertrouwen dat u juist voor hún zorgvraag de juiste professional bent, dat u in alle opzichten vakbekwaam
bent. Dat is de meerwaarde van het NVO Kwaliteitsregister OG naast het BIG-register.
Vrijwel alle beroepsgroepen in de zorg kennen een Kwaliteitsregister naast het BIG-register. Ervaring leert
dat werkgevers in toenemende mate registratie in een Kwaliteitsregister als indicatie van vakbekwaamheid
waarderen.
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Regel in 2 stappen uw registratie in het BIG-register en NVO Kwaliteitsregister OG
1. Registreer u zo spoedig mogelijk in het BIG-register, maar uiterlijk voor 30 juni 2020.
	U kunt zich aanmelden op de website van het BIG-register. Daar vindt u ook meer informatie over de
registratie-eisen, registratieduur en registratiekosten: www.bigregister.nl.
Lees vooraf ook ‘BIG-registratie aanvragen’, zie de bijlage bij deze brief.
2. Activeer daarna uw registratie in het vernieuwde NVO Kwaliteitsregister OG.
	Als u zich bij het BIG geregistreerd hebt, kunt u daarna uw BIG-registratienummer OG invoeren in uw
PE-online omgeving op de NVO-website. Daarmee activeert u heel eenvoudig uw registratie in het
vernieuwde NVO Kwaliteitsregister OG.

Hét verschil maak je sámen

Met 8.000 leden is de NVO een beroepsvereniging van formaat. Hoe meer (ortho)pedagogen lid zijn
van de NVO, des te groter onze slagkracht. De NVO zet zich actief in op de verdere ontwikkeling van het
vakgebied en zorgt ervoor dat onze leden hun beroep met passie en vakbekwaamheid uit kunnen oefenen
én zich daarin te blijven ontwikkelen. Zodat wij als (ortho)pedagogen, samen met andere professionals, het
verschil kunnen maken in het leven van kinderen, jongeren en volwassenen met (complexe) problemen op
het gebied van opvoeding en ontwikkeling. Vandaar ons motto: hét verschil maak je sámen.
In bijgevoegde flyer vertellen vier OG’ers over de toegevoegde waarde die het Kwaliteitsregister NVO en
lidmaatschap van de NVO voor hen heeft.
We kunnen ons goed voorstellen dat u nog veel vragen heeft. Kijk dan op onze NVO-website of neem
contact op met onze servicedesk. Wij zijn u graag van dienst!
Met vriendelijke groet,
mede namens het bestuur van de NVO

Marlies Post, directeur

Meer informatie & contact
NVO website:

Veel gestelde vragen over OG in de BIG en verdere informatie over het NVO
Kwaliteitsregister OG, kijk op: www.nvo.nl/nvo-og-in-big.aspx
NVO servicedesk:

E-mail: kwaliteitsregisterog@nvo.nl

