Checklist Aanvraagpakket FPPO
Versie 7.3 2022

Controleert u aan de hand van de onderstaande lijst of uw aanvraagpakket NRGD volledig is. U
wordt geacht zelf voor een volledig dossier te zorgen. Er treedt vertraging op als u uw aanvraag
incompleet of onjuist indient.

Initiële aanvraag
Zelfstandig rapporteur
□
□

□
□
□
□
□
□

Aanvraagformulier NRGD
Verklaring Omtrent het Gedrag (origineel, niet ouder dan drie maanden. Na ontvangst van
uw aanvraag om (her)registratie, zal het NRGD binnen 7 werkdagen digitaal het
aanvraagformulier voor de VOG aan u toesturen)
Een goed leesbare kopie (zwart/wit) van een geldig paspoort of identiteitskaart
Kopie (her)registratiebesluit BIG- of SKJ-register
Een curriculum vitae
Overzicht Intervisie en Deskundigheidsbevordering FPPO
Lijst van Zaaksinformatie FPPO
3 geanonimiseerde zaakrapporten uit de Lijst van Zaaksinformatie

Indien u rapporteert over tbs- of pij-verlenging dient tenminste 1 van de 3 zaaksrapporten een tbsof pij-verlengingsrapport te zijn.

Rapporteur geen eigen werk: diploma erkende PJ-opleiding NIFP
□
□
□
□

□

Aanvraagformulier NRGD
Kopie diploma PJ-opleiding NIFP
Beoordelingsformulier eindtoets opleiding NIFP
Verklaring Omtrent het Gedrag (origineel, niet ouder dan drie maanden. Na ontvangst van
uw aanvraag om (her)registratie, zal het NRGD binnen 7 werkdagen digitaal het
aanvraagformulier voor de VOG aan u toesturen)
Een goed leesbare kopie (zwart/wit) van een geldig paspoort of identiteitskaart

Rapporteur geen eigen werk: overig
□
□

□
□
□
□
□
□

Aanvraagformulier NRGD
Verklaring Omtrent het Gedrag (origineel, niet ouder dan drie maanden. Na ontvangst van
uw aanvraag om (her)registratie, zal het NRGD binnen 7 werkdagen digitaal het
aanvraagformulier voor de VOG aan u toesturen)
Een goed leesbare kopie (zwart/wit) van een geldig paspoort of identiteitskaart
Kopie (her)registratiebesluit BIG- of SKJ-register
Een curriculum vitae
Overzicht Intervisie en Deskundigheidsbevordering FPPO
Lijst van Zaaksinformatie FPPO
3 geanonimiseerde zaakrapporten uit de Lijst van Zaaksinformatie

Indien u rapporteert over tbs- of pij-verlenging dient tenminste 1 van de 3 zaaksrapporten een tbsof pij-verlengingsrapport te zijn.
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Herregistratie
Na onvoorwaardelijke registratie
□
□

□
□
□
□

Aanvraagformulier NRGD
Verklaring Omtrent het Gedrag (origineel, niet ouder dan drie maanden. Na ontvangst van
uw aanvraag om (her)registratie, zal het NRGD binnen 7 werkdagen digitaal het
aanvraagformulier voor de VOG aan u toesturen)
Kopie (her)registratiebesluit BIG- of SKJ-register
Een curriculum vitae
Lijst van Zaaksinformatie FPPO
2 geanonimiseerde zaaksrapporten uit de Lijst van Zaaksinformatie

Indien u naast reguliere rapportages ook rapporten over tbs- of pij-verlenging opmaakt, dient u
aanvullend 1 tbs- of pij-verlengingsrapport in te sturen.

Na voorwaardelijke registratie
□
□
□
□
□

Aanvraagformulier NRGD
Kopie (her)registratiebesluit BIG- of SKJ-register
Een curriculum vitae
Lijst van Zaaksinformatie FPPO
2 geanonimiseerde zaaksrapporten uit de Lijst van Zaaksinformatie

Indien u naast reguliere rapportages ook rapporten over tbs- of pij-verlenging opmaakt, dient u
aanvullend 1 tbs- of pij-verlengingsrapport in te sturen.

Aanvraag na afwijzing of een van rechtswege
verlopen registratie
Versnelde route

Binnen 2 jaar na afwijzing of het van rechtswege verlopen van de registratie.
□
□
□
□
□
□
□
□

Aanvraagformulier NRGD
Kopie (her)registratiebesluit BIG- of SKJ-register
Een curriculum vitae
Overzicht Intervisie en Deskundigheidsbevordering FPPO
Lijst van Zaaksinformatie FPPO
Per (deel-)deskundigheidsgebied 3 geanonimiseerde zaaksrapporten die zijn opgesteld na
de datum van het afwijzende Collegebesluit.
Indien u (tevens) rapporteert over tbs- of pij-verlenging, dient tenminste 1 van de
rapporten een tbs- of pij-verlengingsrapport te zijn.
De verslagen van supervisie of collegial review die behoren bij de in te leveren
zaaksrapporten. De verslagen moeten overeenkomstig een door het College vastgestelde
format zijn opgesteld en ondertekend.

Korte toelichting bij verschillende onderdelen
Aanvraagformulier

U kunt het aanvraagformulier printen, invullen en ondertekenen. Daarna scant u het als pdf in en
stuurt u het ondertekende aanvraagformulier naar beheer@nrgd.nl.

VOG
De VOG kan later worden ingestuurd. Na ontvangst van uw aanvraag om (her)registratie, zal het
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NRGD binnen 7 werkdagen digitaal het aanvraagformulier voor de VOG aan u toesturen).
U dient de originele VOG op te sturen per post. Bij ontvangst mag deze niet ouder zijn dan drie
maanden. Bent u niet of minder dan vier jaar woonachtig in Nederland, lees dan ook de Toelichting
bij het aanvraagpakket.

Kopie paspoort/rijbewijs

Let op: indien het een document betreft dat is uitgegeven buiten de EU, en u woonachtig bent in
de EU, dient u tevens een kopie van een geldig verblijfsdocument mee te zenden.

Kopie (her)registratiebesluit BIG- of SKJ-register

Om aan te tonen dat u ingeschreven staat in het BIG-register als psychiater dan wel GZpsycholoog, het SKJ-register als KJ psycholoog (postmaster) of orthopedagoog (postmaster)
volstaat een kopie van het (her)registratiebesluit van het BIG-register of het SKJ-register. Hieruit
moet blijken dat u in het BIG- of SKJ-register staat ingeschreven op het moment dat u een
aanvraag om (her)registratie in het NRGD doet.

Overzicht Intervisie en Deskundigheidsbevordering FPPO

Dit overzicht hoeft u alleen mee te sturen in het geval van een initiële aanvraag (categorie
zelfstandig rapporteur, geen eigen werk overig of na afwijzing/verlopen registratie). Gebruik
hiervoor het Overzicht Intervisie en Deskundigheidsbevordering FPPO dat op de website is
gepubliceerd en check de voor u geldende eisen in het Boordelingskader FPPO. Zie ook het
overzicht op de website van het NRGD (uren intervisie, deskundigheidsbevordering en aantallen
rapporten 2018 en verder). Indien u beschikt over bewijsstukken van gevolgde
deskundigheidsbevordering kunt u deze met uw aanvraag insturen. Bewijs van intervisie-uren zal
steekproefsgewijs door het Bureau NRGD worden opgevraagd.

Lijst van Zaaksinformatie FPPO

Gebruik hiervoor de Lijst van Zaaksinformatie FPPO dat op de website is gepubliceerd en check de
voor u geldende eisen in het Beoordelingskader FPPO. Zie ook het overzicht op de website van het
NRGD (uren intervisie, deskundigheidsbevordering en aantallen rapporten 2018 en verder).

Zaaksrapporten

U selecteert zelf het benodigd aantal zaken uit de Lijst van Zaaksinformatie. Deze zaken dienen
een goed en breed beeld te geven van uw competenties als forensisch rapporteur. De vereiste
competenties vindt u in het Beoordelingskader FPPO. U stuurt een geanonimiseerde versie van de
zaaksrapporten in.
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