
Herregistratiedossier NVO basis-orthopedagoog, hoe invullen? 
Lees altijd eerst het registratiereglement voor de exacte eisen. Wij raden aan om in ieder geval jaarlijks het dossier te bekijken en actueel te houden. 
 

 
 
 
 

Ga naar MijnNVO op 
www.nvo.nl 



 
 

 

Er staat 
hierboven een 
link naar PE-

online 

Ook hier staat 
een link naar 

PE-online 



 
 

Kies hier: Kwaliteitsregister Basis-
Orthopedagoog Herregistratie 



 
 

Hier ziet u hoeveel punten 
van de benodigde 120 

punten voor 
deskundigheidsbevordering 

tot nu zijn ingevoerd. 

Hier vindt u berichten over uw 
dossier. 

Kies ‘Periode inzien’ 
om uw huidige dossier 
te bekijken en aan te 

vullen. 



 
 
Let op: Totaal moeten er 120 punten worden behaald voor deskundigheidsbevordering. 
 
 
 
 
 
 

Hier nogmaals het 
totaal van de tot nu 
ingevoerde punten 

deskundigheids- 
bevordering (minimaal 

120). 

Voor de 2 
verplichte 

onderdelen van 
deskundigheids- 

bevordering ziet u  
hier ook de stand. 

Klik op het 
pijltje om 
onderdeel 

uit te 
klappen en 

totaal te 
zien. 



Scholing minimaal 40 punten, waarvan minimaal 20 geaccrediteerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Geaccrediteerde 
scholingen (min. 

20 punten) 
worden door de 

aanbieders 
ingevoerd. 

Wanneer u niet-geaccrediteerde 
scholingen wilt opvoeren doet u 

dat via de roze knop. 



 
Intervisie minimaal 40 punten 
 

 
 
 
 
 
 

Hier voegt u de presentielijsten voor intervisie 
toe. 

Het heeft de voorkeur om lijsten per jaar bij te 
houden en toe te voegen. Er is een format 

beschikbaar op de NVO website 



Overige deskundigheidsbevordering (is niet verplicht) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hier kunt u overige 
deskundigheidsbevordering 

invoeren (bv publicatie, geven 
van supervisie). 

Dit onderdeel is niet 
verplicht. U kunt ook 

met scholingen en 
intervisie 120 punten 

behalen.  



Werkervaring 
 

 
Let op: leden die werken als zelfstandige voegen voor de werkervaring toe: Een eigen beschrijving van de werkzaamheden verdeeld over klinische 
(diagnostiek/behandeling) en niet-klinische taken met een urenverdeling. Daarnaast een verklaring van een accountant/administratiekantoor voor de 
gewerkte uren. 

Hier voegt u 2500 
uur werkervaring 

toe, waarvan 2000 
klinische uren. 

U kunt voor de gehele periode 1 keer de 
werkervaring toevoegen. Indien u meerdere 

werkplekken heeft tijdens de termijn voegt u deze 
apart toe. 


