
NVO-EXAMEN 2022-2023 
 
(Voor Pre-masterstudenten en andere ‘zij-instromers’ in de Masteropleiding 
Education and Child Studies). 
 
 
Waarom een NVO-examen? 
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 de registraties van de beroepsvereniging van pedagogen 
en onderwijskundigen (NVO) van belang, in het bijzonder de registratie Basis 
Orthopedagoog en de registratie Basis Pedagoog. Uitvoerige informatie hierover 
wordt gegeven op www.nvo.nl > NVO-registraties. Bij het kwalificeren voor en 
aanvragen van deze registraties speelt het Instituut Pedagogische Wetenschappen in 
Leiden een rol. 
 
Om bij de NVO opgenomen te kunnen worden in het register als NVO Basis 
Orthopedagoog dient de vooropleiding namelijk te voldoen aan een aantal eisen. 
Aan een deel van de vereiste kennis en vaardigheden wordt voldaan door het 
behalen van het Pre-masterprogramma en de specialisaties Orthopedagogiek, 
Leerproblemen, Kinderen met Leer en Gedragsproblemen in het Onderwijs óf 
Forensische Gezinspedagogiek van de Masteropleiding Education and Child Studies. 
De overige kennis moeten zij die in aanmerking willen komen voor de registratie als 
NVO Basis Orthopedagoog zich door zelfstudie eigen maken en hierover het NVO-
examen afleggen. 
 
Wil je bij de NVO opgenomen worden in het register als NVO Basis Pedagoog dan 
moet je vooropleiding eveneens voldoen aan bepaalde eisen. Aan een deel van de 
vereiste kennis en vaardigheden wordt voldaan door het behalen van het Pre-
masterprogramma en de specialisaties Parenting and Child Development, 
Educational Science, Applied Neuroscience in Human Development óf Digital 
Media in Human Development van de Masteropleiding Education and Child Studies. 
De overige kennis moeten zij die in aanmerking willen komen voor de registratie als 
NVO Basis Pedagoog zich door zelfstudie eigen maken en hierover het NVO-examen 
afleggen. 
 
In onderstaand overzicht staan alle registraties nog eens samengevat. 

http://www.nvo.nl/


 
 

Masterspecialisatie Beroeps-
registratie 

Orthopedagogiek NVO Basis 
Orthopedagoog/ 
Basis Pedagogoog 

Forensische Gezinspedagogiek NVO Basis 
Orthopedagoog/ 
Basis Pedagogoog 

Kinderen met  Leer- en Gedragsproblemen in het 
Onderwijs 

NVO Basis 
Orthopedagoog/ 
Basis Pedagogoog 

Leerproblemen NVO Basis 
Orthopedagoog/ 
Basis Pedagogoog 

Parenting and Child Development  NVO Basis 
Pedagoog  

Educational Science NVO Basis 
Pedagoog  

Applied Neuroscience in Human Development NVO Basis 
Pedagoog  

Digital Media in Human Development NVO Basis 
Pedagoog  

 
Het Instituut Pedagogische Wetenschappen in Leiden biedt een speciaal NVO 
examen aan, waarin getoetst wordt of je over de voor de NVO- registraties 
benodigde kennis beschikt die je in aanvulling op het Pre-masterprogramma en de 
Masteropleiding nodig hebt. 
Wanneer je slaagt voor dit speciale NVO examen heb je recht op een Verklaring 
Vooropleidingsvakken, die uitsluitend in combinatie met het Masterdiploma 
Education and Child Studies recht geeft op registratie als NVO Basis Orthopedagoog 
(specialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen, Kinderen met Leer- en 
Gedragsproblemen in het onderwijs óf Forensische Gezinspedagogiek) of op de 
registratie NVO Basis Pedagoog (specialisaties Parenting and Child Development, 
Educational Science, Applied Neuroscience in Human Development óf Digital Media 
in Human Development). 
 
NB De Verklaring Vooropleidingsvakken moet je zelf aanvragen, tegelijk met het 
aanvragen van je Masterexamen. 
 
Voor wie is het NVO-examen bedoeld? 
Uitsluitend voor hen die: 
 

• als ‘zij-instromer’ de Master Education and Child Studies volgen 

• èn in aanmerking willen komen voor registratie als NVO Basis 
Orthopedagoog of Basis Pedagoog. 

 



‘Zij-instromers’ zijn personen die op basis van een ander Bachelor-diploma dan het 
Bachelor-diploma Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden tot de 
Master worden toegelaten. Het gaat om personen met een HBO-Bachelordiploma óf 
een WO-Bachelordiploma van een andere universitaire opleiding dan Pedagogische 
Wetenschappen Leiden. 
 
Wat houdt het examen in? 
Het examen omvat deeltoetsen over drie kennisdomeinen. Elk van de drie 
deeltoetsen bestaat uit een combinatie van open èn multiple choice vragen.  
De drie kennisdomeinen zijn: 
 
1) Algemene psychologie en normale ontwikkeling (voor de registratie Basis 
Orthopedagoog én de registratie Basis Pedagoog) 
 
 a) Basiskennis van psychologie in het algemeen.   

b) Chronologische beschrijving van de cognitieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het kind.   

 
2) Theoretische orthopedagogiek en basiskennis van de pedagogiek (voor de 
registratie Basis Orthopedagoog én de registratie Basis Pedagoog) 
 

a)  Theoretische orthopedagogiek: Het kunnen onderscheiden van 
wetenschap en pseudowetenschap aangaande controversiële bestaande 
theorieën, technieken, diagnoses, en behandelingen. 
b) Basiskennis en begrip van de Pedagogische wetenschappen in het 
algemeen: de voornaamste concepten in de deelgebieden 
Onderwijswetenschappen, Gezinspedagogiek, Leerproblemen  en 
Orthopedagogiek; het kunnen toepassen van deze kennis in realistische 
contexten. 

 
3) Functiebeperkingen (ALLEEN voor de registratie Basis Orthopedagoog. NB 
studenten in de richting Forensische Gezinspedagogiek hoeven deze deeltoets NIET 
te maken) 
 
      Kennis van en inzicht in de aard, oorzaak van ernstige 
 ontwikkelingsstoornissen; de betekenis van functiebeperkingen voor 
 betrokkenen, ouders en maatschappij; de orthopedagogische zorg voor 
 mensen met een ernstige ontwikkelingsproblematiek. 
 
 
Voor de registratie Basis Orthopedagoog en/of Basis Pedagoog moeten alle vereiste 
deeltoetsen (d.w.z. drie deeltoetsen voor de registratie Basis Orthopedagoog – voor 
studenten uit de Masterspecialisatie Forensische Gezinspedagogiek: twee 
deeltoetsen - en twee deeltoetsen voor de registratie Basis Pedagoog) met een 
voldoende afgesloten worden (en het Pre-masterprogramma + Masterexamen 
behaald zijn). Het compenseren van een onvoldoende deeltoets met een voldoende 
deeltoets is niet mogelijk. Wel kun je de toetsen verspreid over verschillende 



examengelegenheden afleggen. Je hoeft dus niet alle deeltoetsen in één keer te 
halen (zoals bij het toelatingsexamen voor het Pre-masterprogramma). 
Bij het bekend maken van de uitslag krijgt je per deeltoets bericht of je deze 
voldoende dan wel onvoldoende hebt gemaakt. Inzage in en bespreking van het 
examen is niet mogelijk.  
 
Wanneer vindt het NVO-examen plaats? 
Twee keer per jaar bestaat de gelegenheid deel te nemen aan het NVO-examen. Het 
NVO-examen zal in 2021-2022 worden gehouden op: 
 

• 11 november 2022 van 9.30 tot 13.30 uur (home/online).  

• 14 april 2023 van 9.30 tot 13.30 uur (home/online). 
 
Het tijdschema op de examendagen ziet er als volgt uit:  
 

Deeltoets 1:  
Algemene psychologie en normale 
ontwikkeling  

 
9.30 – 10.30 uur* 

 

Deeltoets 2: 
Theoretische orthopedagogiek  
en basiskennis van de pedagogiek  

 
10.45 – 11.45 uur* 

Deeltoets 3: 
Functiebeperkingen  
 

 
12.30 – 13.30 uur* 

 

*Tijdsduur is onder voorbehoud. Omdat het examen online wordt afgenomen kan de tijdsduur 

aangepast worden.  
 

LET OP Het NVO-examen is een gratis faciliteit die het Instituut Pedagogische 
Wetenschappen biedt aan ‘zij-instromers’, zodat ook zij zich kunnen kwalificeren 
voor één van de NVO beroepsregistraties. Om deel te mogen nemen aan het NVO-
examen moet je ingeschreven staan bij de Universiteit Leiden als student van de 
Pre-master Pedagogische Wetenschappen of van de Masteropleiding Education 
and Child Studies. Na het behalen van het Masterexamen is het niet meer mogelijk 
om deel te nemen aan het gratis NVO-examen. 
 
 
 
Hoe meld ik mij aan? 
Je moet je voor elke deeltoets apart inschrijven via uSis:  
 
6476NVOAT - Algemene psychologie & normale ontwikkeling 
6476NVOTT - Theoretische orthopedagogiek & basiskennis pedagogiek 
6476NVOFT - Functiebeperkingen 
 
Lukt inschrijven via uSis niet dan kun je je per mail wenden tot het Onderwijs 
Servicecentrum van de FSW. 
 



 
Hoe bereid ik mij voor op het examen? 
Hieronder vind je een lijst met boeken. Deze bevatten de stof die getoetst zal gaan 
worden. Tussen haakjes staat het domein waarbij het boek voornamelijk hoort (NB 
Deze lijst wordt ieder jaar geactualiseerd). 
 
Bernstein, D.A., Penner L.A., Clarke-Stewart A. en Roy E. (laatste druk). Psychology: 
Foundations and frontiers. Boston: Cengage Learning.(domein 1a) 
 
Leman, P., Bremner, A., Parke, R.D., & Gauvain, M. (2019). Developmental 
Psychology. McGraw-Hill Education. (domein 1b) 
 
Witteman, C., Van der Heijden, P., & Claes, L. (2014). Psychodiagnostiek: het 
onderzoeksproces in de praktijk. Utrecht: De Tijdstroom. (domein 2a) 
 
Hoofdstukken 1, 5, 6, 7 en 8  van de Reader Clinical Child and Adolescent Studies: 
Concepts, Theories, and Challenges (2022-2023) (domein 2a). (Aan te schaffen via 
www.readeronline.leidenuniv.nl)  
 
Ormrod, J. E. (2016). Human Learning (7th ed). Pearson Education Limited 
ISBN: 978-1-292-10438-6 (Global edition). (domein 2b)  
 
Sousa, D. A. (2016). How the special needs brain learns (3rd Edition). London, United 
Kingdom: Sage Publications. (domein 2b)  
 
Batshaw, M.L., Roizen, N.J., Lotrecchiano, G.R. (meest recente versie). Children with 
Disabilities. Baltimore: Paul Brookes Publications. (domein 3) 
 
  
Het heeft geen zin om onvoorbereid aan een deeltoets deel te nemen. Wij 
verzoeken je met klem dit niet te doen. 
 


