
Handleiding invullen herregistratiedossier Kwaliteitsregister NVO orthopedagoog-generalist 
Lees altijd eerst het registratiereglement voor alle eisen. 0821 
Wij raden aan om in ieder geval één keer per jaar uw dossier te bekijken en aan te vullen om de stand van zaken goed in de gaten te houden. 
 
Log via het ledendeel op de NVO website www.nvo.nl in via MijnNVO en kies daar voor PE-online. U ziet dan dit scherm: 
 

 

Kies hier voor: Kwaliteitsregister 
Orthopedagoog-Generalist 

(Het kan zijn dat u hier meerdere 
opties heeft, maar kies nu dit 

dossier.) 

http://www.nvo.nl/


 
 
 
 
 

 

Om naar uw huidige 
dossier te gaan, kies 

“Periode inzien” van de 
lopende 

herregistratietermijn 

Hier ziet u hoeveel punten 
deskundigheidsbevordering 

er tot nu zijn ingevoerd. 
Eis is 120 punten, waarvan 

minimaal 40 (geaccrediteerd) 
onderwijs en minimaal 40 

intervisie/supervisie volgen. 

Ga naar Berichten om 
eventuele berichten te 

lezen.  



 
 

Hier staat de termijn van uw dossier 

Hier nogmaals het aantal 
punten 

deskundigheidsbevordering tot 
nu toe. 



 
 

Voeg hier per categorie een afgeronde 
activiteit toe (klik op pijltje). Geaccrediteerd 

onderwijs, intervisie/supervisie volgen, 
werkervaring en BIG registratie zijn 

verplicht. 



 
 

Geaccrediteerde scholing wordt door 
de aanbieder ingevoerd. Voeg hier 

eventueel niet-geaccrediteerd 
onderwijs toe. Dit wordt binnen ca 3 

maanden beoordeeld. 
Dit is geen vereiste, alleen 

geaccrediteerd onderwijs is voldoende 
(min. 20 punten moeten geaccrediteerd 

zijn). 

Kies hier voor intervisie of supervisie volgen 
toevoegen. Voeg intervisie bij voorkeur met 
een presentielijst over een heel (school)jaar 
in op de datum van de laatste bijeenkomst 

i.p.v. per bijeenkomst apart. Zie format. 



 
 

Via Mijn gegevens ziet u 
bijvoorbeeld: een eerder behaald 

certificaat, de mogelijkheid om de PE 
app op uw telefoon te installeren en 

kunt u aangeven hoe u meldingen 
vanuit PE online wilt ontvangen. 

Er verschijnt een melding als 
u ongelezen berichten heeft. 
Ga naar Berichten om deze te 

lezen. 



 
 
 

Klik op Berichten om al uw PE 
online berichten te zien. 

Bijvoorbeeld over de 
goed/afkeuring van een 

ingevoerde activiteit/dossier. 
Via Mijn gegevens/Meldingen 
kunt u aangeven hoe u in uw 

mailbox wilt ontvangen als er een 
bericht is. 



 
 
 
 
 

Als u uw dossier compleet heeft gemaakt 
(voldoende punten en uren 

werkervaring, BIG en de bijlagen) 
verschijnt hier de mogelijkheid om uw 
dossier aan te melden ter beoordeling. 

Dit kan in principe vanaf 3 maanden voor 
de einddatum. 


