
 

Herregistratie NVO basis orthopedagoog 

 

 

 

   Deskundigheidsbevordering 
    120 punten 
1) Minimaal 40 punten/contacturen (post)academisch onderwijs, waarvan 

minimaal 50% geaccrediteerd. Geaccrediteerde scholingen staan vermeld in de 

digitale nascholingsagenda op de NVO website (zie Accreditatie). Deze uren 

hebben betrekking op de volgende klinische onderdelen: psychopathologie, 

neuropsychologie, diagnostische processen en modellen, behandelingsmodellen 

–en strategieën én juridisch en ethische aspecten van de jeugdhulpverlening. 

Niet alle onderdelen hoeven in het dossier te worden opgenomen. 

 

2) Minimaal 40 contacturen intervisie conform richtlijnen intervisie  

 

3) Daarnaast kan optioneel overige deskundigheidsbevordering worden 

opgevoerd:  

•deelname commissies of netwerken van relevante beroepsverenigingen  

•het schrijven van wetenschappelijke publicaties/artikelen 

•scholingsactiviteiten als docent of spreker  

•supervisie/leertherapie volgen/geven 

 

    Werkervaring 

 
De geregistreerde dient binnen de herregistratietermijn van 5 jaar in totaal 2500 

uur orthopedagogische werkzaamheden te hebben verricht op (post)academisch 

niveau, waarvan 2000 klinisch specifieke uren.  

   Tips herregistratiedossier 
 
• Wij adviseren om minimaal één keer per jaar het herregistratiedossier te bekijken 

en te updaten. Op die manier kunt u goed bijhouden in hoeverre u al voldoet aan de 

eisen en wat u nog moet doen gedurende de termijn.  

• Voor een spoedige behandeling van het dossier is het goed om bijlagen die u 

toevoegt een duidelijke naam te geven. Zorg ervoor dat scans goed leesbaar zijn. 

 • Geaccrediteerde scholingen zijn akkoord en hoeven niet meer inhoudelijk 

beoordeeld te worden, een dossier kan zo sneller worden beoordeeld.  

• Indien u een geaccrediteerde scholing heeft afgerond en deze is niet toegevoegd 

aan uw PEdossier, neem hierover contact op met de aanbieder van de scholing 

• Berichten over het dossier, zoals verzoeken om aanvullende gegevens, worden via 

PE-online verzonden. U krijgt hiervan een melding in uw mailbox wanneer dit in PE-

online is ingesteld. Zorg ervoor dat uw juiste mailadres bekend is bij de NVO.  

• Alleen activiteiten die binnen de herregistratietermijn vallen kunnen worden 

opgevoerd. 

Om de NVO Basisaantekening diagnostiek te kunnen behouden moet aan de 

herregistratie eisen voor de registratie NVO basis orthopedagoog worden 

voldaan. 

 

Leden die zijn geregistreerd in het NVO Kwaliteitsregister orthopedagoog generalist 

moeten aan die herregistratie voldoen. Het herregistratiedossier NVO basis 

orthopedagoog hoeft dan niet apart te worden bijgehouden. 

 

 

 


