Geachte heer, mevrouw,
Per 1 januari 2020 wordt het beroep van orthopedagoog-generalist (OG) opgenomen in artikel 3 van
de Wet BIG. U kunt vanaf 1 januari 2020 een aanvraag voor een BIG-registratie indienen bij het BIGregister. In deze brief vindt u praktische informatie over het regelen van uw BIG-registratie.
Betekenis BIG-registratie
Vanaf het moment dat u in het BIG-register geregistreerd bent, heeft u:
•
een wettelijk beschermde beroepstitel. Dit betekent dat u zich zonder registratie geen
orthopedagoog generalist mag noemen.

•

valt u onder het tuchtrecht. Het tuchtcollege kan beoordelen of u zich heeft gehouden aan de
regels die bij het beroep horen.

Werkt u als orthopedagoog-generalist? Dan uiterlijk 30 juni 2020 registreren
Als u reeds als orthopedagoog-generalist werkt, moet u, om de titel orthopedagoog-generalist na 1
januari 2020 te mogen voeren, uw registratieaanvraag uiterlijk 30 juni 2020 hebben ingediend. Het
afhandelen van een registratieaanvraag kan maximaal acht weken duren. Is uw aanvraag juist en
helemaal compleet, dan gaat het in de praktijk vaak sneller en duurt de behandeling gemiddeld drie
weken.
Let op: als u als reeds als orthopedagoog-generalist werkt en na 30 juni 2020 uw registratieaanvraag
indient, mag u niet uw beroepstitel blijven voeren.
BIG-registratie aanvragen in 9 stappen
1. Controleer welke documenten (bewijstukken) u moet aanleveren. U moet in ieder geval een
officiële kopie van het beroepsdiploma met een aanvullend bewijs aanleveren. Met welke
diploma’s en aanvullende bewijzen BIG-registratie aangevraagd kan worden, leest u in deze
brief onder het kopje ‘overgangsregeling’.
Afhankelijk van uw situatie zijn er soms ook nog andere documenten nodig. Dit kunt u
controleren op www.bigregister.nl onder voorbereiden-registratie.
2. Alles compleet? Ga dan op www.bigregister.nl naar “Mijn BIG-register”.
3. Log in met DigiD (of vraag eerst DigiD aan).
4. Vul het online aanvraagformulier in.
5. Via een directe koppeling met het Diplomaregister (DUO) ziet u in het aanvraagformulier (in
de meeste gevallen) direct uw diplomatitel. Zet een vinkje bij het diploma (u hoeft het
diploma dan niet meer op te sturen).
6. Betaal met iDEAL (zelf overmaken is ook mogelijk).
7. Stuur het aanvullende bewijs dat uw bij uw diploma moet aanleveren en eventuele andere
documenten per post naar: BIG-register, Postbus 3173, 6401 DR Heerlen.
8. U ontvangt binnen uiterlijk acht weken bericht over uw aanvraag.
9. Uw registratie is geldig en zichtbaar in het BIG-register vanaf het moment dat uw aanvraag is
goedgekeurd.
Kosten BIG-registratie
De kosten van registratie in het BIG-register zijn 85 euro. Uw aanvraag wordt in behandeling
genomen zodra uw aanvraag, de documenten en de betaling binnen zijn.
Geen DigiD?
Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl/aanvragen. Heeft u geen DigiD, omdat u bijvoorbeeld in het
buitenland woont, dan kunt u een BIG-login aanvragen via BIG-register.nl. Let op: Logt u in met een
BIG-login, dan moet u uw aanvraagformulier nog uitprinten, ondertekenen en per post opsturen.

Met welk diploma en aanvullend bewijs kunt u zich registreren?1
Als u reeds als orthopedagoog-generalist werkt of binnenkort afstudeert als orthopedagoog-generalist,
kunt u op grond van onderstaande diploma’s een BIG-registratie aanvragen. U dient een diploma van
de doctoraal- of masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of
gezondheidswetenschappen aan te leveren aangevuld met één van de onderstaande bewijzen:
•

•

•

Een getuigschrift waaruit blijkt dat u één van de onderstaande vier opleidingen tot
orthopedagoog-generalist tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2023 heeft afgerond:
1. de RINO Zuid, of
2. de Postdoctorale Beroepsopleiding Orthopedagogiek Randstad, of
3. de Rijksuniversiteit Groningen, of
4. het opleidingsinstituut Postmasteropleidingen binnen de Psychologie en de
Orthopedagogiek te Groningen.
OF
Een getuigschrift waaruit blijkt dat u een door de Nederlandse vereniging van pedagogen en
onderwijskundigen (NVO) vastgesteld opleidingstraject vóór 1 januari 2023 heeft afgerond.
OF
Een bewijs van inschrijving in het register van orthopedagogen-generalist van de NVO. Bij de
beoordeling van uw aanvraag controleren wij uw inschrijving rechtstreeks bij de NVO. U hoeft
hiervoor dus geen document op te sturen. Let op: deze mogelijkheid is geldig tot één jaar na
inwerkingtreding van dit besluit (31 december 2020).

Het volledige opleidingsbesluit orthopedagoog generalist kunt u hier lezen: Besluit van 1 oktober
2019, houdende regels inzake de opleiding tot orthopedagoog-generalist
Vragen over uw BIG-registratie?
Stel uw vraag via het contactformulier op de website van het BIG-register of neem telefonisch contact
op met de BIG-informatielijn (0900 89 98 225), bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00.

BRON: CIBG (december 2019)

1

Het opleidingsbesluit bepaalt dat u voor inschrijving in aanmerking komt indien u in het bezit bent van
getuigschrift waaruit blijkt dat u met goed gevolg het examen ter afsluiting van een opleiding tot orthopedagooggeneralist heeft afgelegd, uitgereikt door een aangewezen opleidingsinstelling. Momenteel zijn er nog geen
aangewezen instellingen. Om die reden wordt het bezit van bepaalde getuigschriften en bewijzen, tijdelijk
gelijkgesteld met het bezit van een getuigschrift waaruit blijkt dat een opleiding tot orthopedagoog-generalist van
een aangewezen opleidingsinstelling is afgerond (dit heet overgangsregeling). Check www.big-register.nl welke
instellingen binnenkort zijn aangewezen.

