
         
 

Informatie OG-opleiding en registratie 
 
Een OG-opleiding volgen 

De OG-opleidingen worden sinds 1-1-2020 (opname van de registratie OG in de Wet BIG) niet 
meer door de NVO geaccrediteerd, maar het ministerie gaat nu over de erkenning. Voor 
meer informatie over de opleidingen (programma, aanmelding etc.) kunt u terecht bij de 
opleidingen zelf: 
De volgende opleidingsinstellingen verzorgen de opleiding:  
https://www.ppo-opleidingen.nl/ (Groningen) 
https://www.ogzon.nl// (Eindhoven/Nijmegen) 
https://www.pdbo-randstad.nl/index.php/informatie/algemeen (Leiden/Amsterdam) 

 
Wanneer u een erkende OG-opleiding heeft afgerond kunt u zich hiermee registreren als 
orthopedagoog-generalist BIG. Alle erkende OG-opleidingen voldoen aan de gestelde eisen. 
Nadat u bent geregistreerd bent als OG in de BIG kunt u zich tevens aanmelden voor het NVO 
Kwaliteitsregister OG: >filmpje link. Dit kan wanneer u lid bent van de NVO. 

 
 
Individueel opleidingstraject OG 

Het is vanaf 1-1-2020 niet meer mogelijk om via het individuele traject een OG registratie te 
behalen.  
Indien u zich voor 1-1-2020 nog heeft aangemeld voor het individuele opleidingstraject OG 
geldt: Om voor BIG-registratie in aanmerking te komen moet u uw opleidingstraject vóór 1 
januari 2023 afronden.  Er geldt een beoordelingstermijn van aanvraagdossiers door de 
commissie van 3 maanden. Houdt u hiermee dus rekening met uw planning.  

 
 
Goedkeuring registratie-aanvraag OG door de NVO 

Indien u na 1-1-2020 en voor 1-1-2023 goedkeuring krijgt van de NVO commissie dat u heeft 
voldaan aan alle registratie-eisen voor de orthopedagoog-generalist dan wordt u niet direct 
geregistreerd in het NVO kwaliteitsregister OG. Om in het NVO kwaliteitsregister te worden 
ingeschreven geldt sinds 1 januari 2020 (opname van de OG in de Wet BIG) namelijk dat u 
eerst bent geregistreerd als OG in de BIG. Deze aanvraag dient u in via www.bigregister.nl. 
Nadat u de bevestiging vanuit het BIG-register heeft ontvangen van registratie als OG en een 
OG BIG-nummer dan kunt u zich hiermee ook registreren in het NVO Kwaliteitsregister OG. Er 
staat een aanvraagdossier hiervoor voor u klaar in PE-online. 

 
 
Invoeren OG BIG-nummer in PE-online/behouden registratie 

Wanneer u op 1-1-2020 al was geregistreerd bij de NVO als orthopedagoog-generalist dan 
kunt u zich op basis van deze registratie aanmelden bij het BIG-register voor de registratie 
OG BIG. Om uw titel te behouden is het van belang dit voor 1-7-2020 te doen. Nadat u een 
BIG-registratienummer heeft ontvangen voert u deze in in uw herregistratiedossier OG in PE-
online. Dit moet uiterlijk 31-12-2020 zijn ingevoerd om in het NVO kwaliteitsregister OG 
geregistreerd te kunnen blijven. 
Hiervoor gaat u in PE-online naar uw herregistratiedossier Kwaliteitsregister orthopedagoog-
generalist. Daar ziet u helemaal onderaan het dossier de mogelijkheid om het BIG-nummer 
toe te voegen. 
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