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Inleiding
Na het behalen van je Masterdiploma ga je als pedagoog of orthopedagoog aan de slag. De
overheid stelt hoge eisen aan de deskundigheid en professionaliteit van deze beroepsgroep
en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Dit gebeurt onder andere door te
registreren wie voldoet aan de kwaliteitseisen.
Voor (ortho)pedagogen zijn in elk geval de volgende registratiesystemen relevant:
 NVO-registraties: registraties van de beroepsvereniging van pedagogen en
onderwijskundigen (NVO);
 SKJ-registraties: om door het SKJ geregistreerd te kunnen worden is de NVOregistratie Basis-Orthopedagoog of de Basis-Pedagoog een voorwaarde.
 BIG-registratie: register opengesteld in het kader van de wet op Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg (de Wet BIG).
NVO-registraties
De NVO kent verschillende soorten registraties. Uitvoerige informatie hierover wordt
gegeven op www.nvo.nl > NVO-registraties. Bij het aanvragen van drie daarvan speelt het
Instituut Pedagogische Wetenschappen een rol.
NVO Basis-Orthopedagoog
Alle studenten die afstuderen in de Masteropleiding Education and Child Studies met de
specialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen, Forensische Gezinspedagogiek óf Kinderen
met Leer- en Gedragsproblemen ontvangen bij hun Masterdiploma een Verklaring
Vooropleidingsvakken, mits zij aan de volgende voorwaarden hebben voldaan.
Masterspecialisatie Orthopedagogiek
Je hebt één van onderstaande opleidingen voltooid:
 de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden, met
als specialisatie Orthopedagogiek;
Let op: Bachelorstudenten die de specialisatie Leerproblemen, Gezinspedagogiek of
Onderwijswetenschappen hebben gevolgd moeten ook de specialisatievakken van
Orthopedagogiek gehaald hebben (als extra vakken of in hun keuzeruimte). Het gaat
om de volgende vier vakken: Psychopathologie: orthopedagogische aspecten;
Behandeling; Methoden van Klinische Diagnostiek en Mensen met
functiebeperkingen.
 de Academische Pabo Leiden met als extra vakken: Neurobiologische Achtergronden
van Opvoeding en Ontwikkeling; Orthopedagogiek: theorieën en modellen;
Methoden van Klinische Diagnostiek; Behandeling en Mensen met
functiebeperkingen.
Daarnaast heb je:
 tijdens de Masteropleiding (specialisatie Orthopedagogiek) het vak Klinische
Vaardigheden behaald;



tijdens de Masteropleiding (specialisatie Orthopedagogiek) een Klinische
Praktijkstage gedaan.

Masterspecialisatie Leerproblemen
Je hebt één van onderstaande opleidingen voltooid:
 de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden, met
als specialisatie Leerproblemen;
Let op: Bachelorstudenten die de specialisatie Orthopedagogiek, Gezinspedagogiek
of Onderwijswetenschappen hebben gevolgd moeten ook de specialisatievakken van
Leerproblemen gehaald hebben (als extra vakken of in hun keuzeruimte). Het gaat
om de volgende vier vakken: Psychopathologie: orthopedagogische aspecten;
Leerproblemen: signalering en interventie (of Inleiding Leerstoornissen);,
Onderwijskundige Diagnostiek; Social, Emotional and Behavioural Functioning in
Schools (of Methods for Monitoring Instruction).
 de Academische Pabo met als extra vakken: Neurobiologische Achtergronden van
Opvoeding en Ontwikkeling; Orthopedagogiek: theorieën en modellen.
Daarnaast heb je:
 tijdens de Masteropleiding (specialisatie Leerproblemen) het vak Klinische
Vaardigheden behaald;
 tijdens de Masteropleiding (specialisatie Leerproblemen) een Klinische Praktijkstage
gedaan.
Masterspecialisatie Forensische Gezinspedagogiek
Je hebt één van onderstaande opleidingen voltooid:
 de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden, met
als specialisatie Gezinspedagogiek;
Let op: Bachelorstudenten die de specialisatie Orthopedagogiek, Leerproblemen of
Onderwijswetenschappen hebben gevolgd moeten ook de specialisatievakken van
Gezinspedagogiek gehaald hebben (als extra vakken of in hun keuzeruimte). Het
gaat om de volgende vier vakken: Observatie van Interacties binnen Gezinnen;
Praktische Pedagogiek: de Vertaling van Wetenschap naar Praktijk (of
Opvoedingsvoorlichting); Professionele Kinderopvang (of Professional Child Care) en
Adoptie en Pleegzorg.
de Academische Pabo met als extra vakken: Neurobiologische Achtergronden van
Opvoeding en Ontwikkeling; Orthopedagogiek: theorieën en modellen; Observatie
van Interacties binnen Gezinnen; Praktische Pedagogiek: de Vertaling van
Wetenschap naar Praktijk (of Opvoedingsvoorlichting); Professionele Kinderopvang
(of Professional Child Care) en Adoptie en Pleegzorg.
Daarnaast heb je:
 tijdens de Masteropleiding (specialisatie Forensische Gezinspedagogiek) een
Klinische Praktijkstage gedaan.
Masterspecialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs
Je hebt één van onderstaande opleidingen voltooid:
 de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden, met
als specialisatie Orthopedagogiek óf Leerproblemen;
Let op: Bachelorstudenten die de specialisatie Gezinspedagogiek of
Onderwijswetenschappen hebben gevolgd moeten ook de specialisatievakken van
Orthopedagogiek óf Leerproblemen gehaald hebben (als extra vakken of in hun
keuzeruimte). Het gaat om de volgende vier vakken: Psychopathologie:
orthopedagogische aspecten, Behandeling, Methoden van Klinische Diagnostiek en

Mensen met functiebeperkingen (Orthopedagogiek) óf Psychopathologie:
orthopedagogische aspecten; Leerproblemen: signalering en interventie (of Inleiding
Leerstoornissen); Onderwijskundige Diagnostiek; Social, Emotional and Behavioural
Functioning in Schools (of Methods for Monitoring Instruction) (Leerproblemen).
 de Academische Pabo met als extra vakken: Neurobiologische Achtergronden van
Opvoeding en Ontwikkeling; Orthopedagogiek: theorieën en modellen.
Daarnaast heb je:
 tijdens de Masteropleiding (specialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen
in het Onderwijs) het vak Klinische Vaardigheden of het vak Diagnostiek en
Behandeling: theorie in praktijk behaald;
 tijdens de Masteropleiding (specialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen
in het Onderwijs) een Klinische Praktijkstage gedaan.
Met de Verklaring Vooropleidingsvakken kan de afgestudeerde zich zelf bij de NVO
aanmelden voor registratie als Basis-Orthopedagoog. Daarvoor dient je wel lid te zijn van de
NVO.
NB Voor personen die via het Pre-master programma Pedagogische Wetenschappen in de
Master zijn ingestroomd geldt een aparte regeling waarmee men zich kan kwalificeren
voor de registratie als Basis-Orthopedagoog. Zie hiervoor:
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/afstuderen/na-jeafstuderen/sociale-wetenschappen/pedagogische-wetenschappen-pre-master?cf=socialewetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-pre-master#tab-2
NVO Basisaantekening Diagnostiek
Sinds 1 april 2004 kent de NVO ook de registratiemogelijkheid voor de Basisaantekening
Diagnostiek. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze registratie moet u:
 lid zijn van de NVO;
 bij de NVO geregistreerd zijn als Basis-Orthopedagoog;
 beschikken over praktische orthopedagogische werkervaring op terrein van de
diagnostiek opgedaan tijdens de stage van de Masteropleiding. Deze ervaring omvat
drie casussen die zijn uitgevoerd onder supervisie van en beoordeeld en
goedgekeurd door een door de NVO erkende supervisor. Zie voor de specifieke eisen
die worden gesteld aan de stage de Wegwijzer Masterstage.
Het instituut verstrekt bij de Masterbul een Verklaring t.b.v. de NVO Basisaantekening
Diagnostiek aan studenten die tijdens hun Masteropleiding (specialisaties Orthopedagogiek,
Leerproblemen, Forensische Gezinspedagogiek óf Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen
in het Onderwijs) drie casus hebben verricht en behaald. In welke studieonderdelen deze
behaald kunnen worden is afhankelijk van de Masterspecialisatie die je volgt:
Masterspecialisatie Orthopedagogiek
 Eén casus tijdens Klinische vaardigheden. De resterende twee casus kunnen tijdens
de Masterstage verricht worden (NB Dit is geen verplicht onderdeel van het
Masterprogramma en betekent in de praktijk vaak een verlenging van de opleiding).
Masterspecialisatie Leerproblemen
 Eén casus tijdens Klinische vaardigheden. De resterende twee casus kunnen tijdens
de Masterstage verricht worden (NB Dit is geen verplicht onderdeel van het
Masterprogramma en betekent in de praktijk vaak een verlenging van de opleiding).

Masterspecialisatie Forensische Gezinspedagogiek
 Eén casus tijdens Forensische gezinspedagogiek: ontwikkelingspsychopathologie en
diagnostiek. De resterende twee casus kunnen tijdens de Masterstage verricht
worden (NB Dit is geen verplicht onderdeel van het Masterprogramma en betekent
in de praktijk vaak een verlenging van de opleiding).
Masterspecialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs
 Eén casus tijdens Klinische vaardigheden. De resterende twee casus kunnen tijdens
de Masterstage verricht worden (NB Dit is geen verplicht onderdeel van het
Masterprogramma en betekent in de praktijk vaak een verlenging van de opleiding).
 Studenten die vanaf 01-09-2019 beginnen aan de Masterspecialisatie Kinderen met
Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs verrichten drie casus tijdens de
Masterstage (NB Dit is geen verplicht onderdeel van het Masterprogramma en
betekent in de praktijk vaak een verlenging van de opleiding).
De casussen dienen zowel digitaal (per mail) als op papier (op dezelfde dag) te worden
ingeleverd bij mw. Luykx van het Instituutsbureau Pedagogische Wetenschappen (4A57).
Haar emailadres is: gluykx@fsw.leidenuniv.nl Als het Instituutsbureau gesloten is kunnen de
casussen in de brievenbus worden gedaan. Dit kan tot uiterlijk op dag van aanvraag van het
Masterexamen. Wanneer de casussen zijn goedgekeurd door de Basisaantekening
Diagnostiek-coördinator, zal door de Examencommissie een verklaring worden afgegeven
aan de student. Deze verklaring kan na het afstuderen gebruikt worden voor de aanvraag
van de Basisaantekening Diagnostiek bij de NVO.
Let op: wie alleen het vak Klinische vaardigheden óf het vak Forensische gezinspedagogiek:
ontwikkelingspsychopathologie en diagnostiek heeft gehaald kan een verklaring aanvragen
bij de secretaris van de Examencommissie (examencommped@fsw.leidenuniv.nl) dat tijdens
de Masteropleiding één casus is uitgevoerd.
Het is in dat geval de verantwoordelijkheid van de afgestudeerde zelf om de ontbrekende
casus uit te voeren; het Instituut Pedagogische Wetenschappen speelt daar geen rol meer in.
Meer informatie hierover vind je op: www.nvo.nl > nvo-registraties.
NVO Basis-Pedagoog
Alle studenten die afstuderen in de Masteropleiding Education and Child Studies met de
specialisaties Forensische Gezinspedagogiek met een Praktijkstage of Onderzoeksstage,
Child and Family Science, Educational Science, Applied Neuroscience in Human Development
óf Digital Media in Human Development bij hun Masterdiploma een Verklaring
Vooropleidingsvakken, mits zij aan de volgende voorwaarden hebben voldaan.
Masterspecialisatie Forensische Gezinspedagogiek
Je hebt één van de onderstaande opleidingen voltooid:
 de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden;
 de Academische Pabo Leiden met als extra vakken: Neurobiologische Achtergronden
van Opvoeding en Ontwikkeling; Orthopedagogiek: theorieën en modellen.
Daarnaast heb je de Masterspecialisatie Forensische Gezinspedagogiek voltooid en een
Praktijkstage of Onderzoeksstage verricht (dus: geen Klinische Praktijkstage).
Masterspecialisatie Child and Family Science
Je hebt één van onderstaande opleidingen voltooid:
 de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden;



de Academische Pabo Leiden met als extra vakken: Neurobiologische Achtergronden
van Opvoeding en Ontwikkeling; Orthopedagogiek: theorieën en modellen.

Masterspecialisatie Educational Science
Je hebt één van onderstaande opleidingen voltooid:
 de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden;
 de Academische Pabo Leiden met als extra vakken: Neurobiologische Achtergronden
van Opvoeding en Ontwikkeling; Orthopedagogiek: theorieën en modellen.
Masterspecialisatie Applied Neuroscience in Human Development
Je hebt één van onderstaande opleidingen voltooid:
 de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden;
 de Academische Pabo Leiden met als extra vakken: Neurobiologische Achtergronden
van Opvoeding en Ontwikkeling; Orthopedagogiek: theorieën en modellen.
Masterspecialisatie Digital Media in Human Development
U heeft één van onderstaande opleidingen voltooid:
 de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden;
 de Academische Pabo Leiden met als extra vakken: Neurobiologische Achtergronden
van Opvoeding en Ontwikkeling; Orthopedagogiek: theorieën en modellen.
Met de Verklaring Vooropleidingsvakken kan de afgestudeerde zich zelf bij de NVO
aanmelden voor registratie als Basis-Pedagoog. Daarvoor dient je wel lid te zijn van de NVO.
NB Voor personen die via het Pre-master programma Pedagogische Wetenschappen in de
Master zijn ingestroomd geldt een aparte regeling waarmee men zich kan kwalificeren
voor de registratie als Basis-Pedagoog. Zie hiervoor:
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/afstuderen/na-jeafstuderen/sociale-wetenschappen/pedagogische-wetenschappen-pre-master?cf=socialewetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-pre-master#tab-2

BIG-registratie
Het BIG-register heeft betrekking op het werkveld van de individuele (klinische)
gezondheidszorg. Hulpverleners die zijn opgenomen in het BIG-register voeren de titel
gezondheidszorg (GZ)-psycholoog. Het BIG-register staat open voor pedagogen en
psychologen die na hun Masteropleiding de postdoctorale opleiding voor GZ-psycholoog
hebben gevolgd. Het aantal opleidingsplaatsen is beperkt; toelating geschiedt via een
sollicitatieprocedure waarvoor men in ieder geval in het bezit moet zijn van een LOGOverklaring. Zie verder: www.vlogo.nl
Voor de aanmelding voor de opleiding tot GZ-psycholoog is het nodig een zgn. Logoverklaring
http://www.vlogo.nl/categorie/logo-verklaring
te laten invullen door de Examencommissie van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.
Dit formulier dient gemaild te worden naar de secretaris van de Examencommissie:
examencommped@fsw.leidenuniv.nl
Voor de Logo-verklaring gelden dezelfde vooropleidingseisen als voor de NVO-registratie
Basis-Orthopedagoog.

