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de nederlandse vereniging van

Zie onze website www.nvo.nl voor o.a. actuele politieke
of beleidsmatige informatie en over ‘huishoudelijke’
zaken als registratie en spreekuren.

pedagogen en
onderwijskundigen

Lidmaatschap

Leden ontvangen elke vrijdag onze digitale
nieuwsbrief.

Leden van de NVO beschikken over
een doctoraal of masterdiploma (ortho)
pedagogiek, onderwijskunde, psychologie

Vier keer per jaar valt ons tijdschrift De Pedagoog bij
leden thuis op de mat. De Pedagoog bevat interviews
met beroepsgenoten, artikelen over praktijk en
wetenschap en recente vakliteratuur.

of aanverwante discipline.
Studenten kunnen voor € 25,- per jaar
aspirant-lid worden (maximaal drie jaar).
Voor Starters rekenen wij tot twee jaar

Word lid van de NVO LinkedIn groep.
Fervente Twitteraar?
Volg ons @NVOpedagogen.

na hun afstuderen een tarief van € 95,-.
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De pedagoog
Een pedagoog richt zich op de ontwikkeling en het
maatschappelijk functioneren van kinderen, jongeren
en gehandicapten - in eenvoudige en complexe
opvoedingssituaties.
De (ortho)pedagoog is gericht op preventie en verricht
diagnose en behandeling. Hij behoudt, versterkt en
benut de pedagogische relatie tussen kinderen en hun
opvoeders; hij betrekt systematisch (beroeps)opvoeders
van het kind. Pedagogen begeleiden regelmatig cliënten
die te maken hebben met verschillende stelsels;
daardoor overzien zij die verschillende stelsels.
Een (ortho)pedagoog gaat uit van wat een kind wél kan
en richt zijn behandeling op een realistische verbetering
van het maatschappelijk functioneren van kinderen (en
soms ook hun ouders).
Pedagogen doen echter meer dan diagnose
en behandeling. Zij geven leiding aan andere
pedagogische professionals of adviseren hen bij
complexe vraagstukken. In onderwijs, jeugdhulp en
langdurige zorg adviseren, ondersteunen en begeleiden
zij leerkrachten, jeugdwerkers en hulpverleners.
Pedagogen verzamelen en analyseren bínnen
instellingen en instellingsoverstijgend, pedagogische
data en gebruiken die voor pedagogische veranderingen
en ontwikkelingen.
Pedagogen werken vooral in onderwijs, jeugdhulp,
gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en
onderzoek. Een deel (ca. 10% van onze leden) werkt als
zelfstandig gevestigde.

Kwaliteit
Kerntaken van de NVO:
• Kwaliteitsborging
• Belangenbehartiging
• Dienstverlening  

• Met bijna 7000 leden zijn we
een beroepsvereniging van
formaat.
• Met onze beroepscode, registers
en richtlijnen waarborgen we de
kwaliteit van de beroepsuitoefening van onze leden.
• Vanuit een pedagogisch
perspectief mengen we ons in
maatschappelijke vraagstukken
over opvoeding en ontwikkeling,
zoals kindermishandeling en
vluchtelingenkinderen.
• We ondersteunen leden met ons
geaccrediteerde scholingsaanbod,
studiedagen en congressen en
handreikingen (b.v. voor beginnende zelfstandigen en voor
starters op een werkervaringsplek). We maken ook folders voor
eigen gebruik van leden.
• Leden kunnen bij ons terecht
met vragen over beleidsmatige,
beroepsethische of arbeidsrechtelijke zaken.
• Kortom: we verbinden pedagogische expertise, ervaringen en
inzichten.
We werken samen met andere
beroepsverenigingen, kenniscentra,
brancheorganisaties en andere
belangrijke partners.

Beroepscode en tuchtrecht
Borging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening is
sinds jaar en dag onze kerntaak.
• Alle leden onderschrijven de beroepscode en vallen
onder het NVO-tuchtrecht;
• Cliënten en andere belanghebbenden kunnen een
klacht indienen tegen een pedagoog.
• Het College van Toezicht behandelt, onafhankelijk,
die klacht op grond van de beroepscode. Ook
het tuchtcollege van het Kwaliteitsregister Jeugd
(zie verder) hanteert de NVO-beroepscode voor
pedagogen.
• De NVO anonimiseert de uitspraken van het College
van Toezicht en maakt ze via de website openbaar.
Registratie en accreditatie
Voor de orthopedagoog generalist kent de NVO een
beroepscompetentieprofiel. Het competentieprofiel
voor master(ortho)pedagogen volgt.
De NVO heeft drie registers, waarmee leden hun
actuele pedagogische vakbekwaamheid aantonen.
• Het register basispedagogen
• Het register basisorthopedagogen
NB U kunt u ook laten registreren met een
basisaantekening diagnostiek.
• Het register orthopedagogen generalist.

Minister Schippers (VWS) liet op 19 juni 2015
weten dat zij de orthopedagoog generalist wil
opnemen in de Wet BIG als artikel-3 beroep. De
NVO deed hiervoor eind 2013 een aanvraag. Het
parlement moet zich hierover nog uitspreken.
Ontwikkeling en behandeling van een wetsvoorstel
als dit kost ca. twee jaar. Vooralsnog blijft het
register van de orthopedagogen generalist bij de
NVO gewoon bestaan.

Studiedagen en congressen
Naast deze drie
beroepsregisters heeft de NVO
een supervisorenbestand
orthopedagoog generalist. Dit
bestand bestaat uit leden die een
door de NVO geaccrediteerde
supervisorenopleiding hebben
gevolgd. Professionals die
hun vakbekwaamheid willen
ontwikkelen, bijvoorbeeld als zij de
opleiding orthopedagoog generalist
volgen, kunnen een beroep op hen
doen.
Wij accrediteren universitaire
opleidingen (ortho)pedagogiek
en post-master opleidingen
orthopedagogiek. Samen met het
NIP accrediteren we cursorisch
aanbod, dat leden volgen voor hun
(her)registratie.
Samen met het NIP hebben we een
bestand van dyslexiedeskundigen.
De NVO werkt mee aan richtlijnen
en autoriseert deze. Zie bijvoorbeeld
www.richtlijnenheugdhulp.nl.

De Minister besluit tot wetsvoorstel om
OG op te nemen in de Wet BIG.

“HOERA!!! Alle inspanningen
worden beloond, het is geheel
terecht dat we deze erkenning
krijgen! Bedankt NVO en
iedereen die hier zijn best
voor heeft gedaan!”

Als NVO organiseren we veel studiedagen en
bijeenkomsten. We spelen daarbij in op vraagstukken
en concrete wensen van leden. Bijeenkomsten
zijn vakinhoudelijk (bijvoorbeeld ADHD of DSM5),
organisatorisch (starten eigen praktijk, cao’s) of
informatief over verandering van wet- en regelgeving.
Vier keer per jaar organiseert de NVO regionale
bijeenkomsten over de beroepscode.

“Heel goed dat hier (werkervaringsplekken)
aandacht voor komt! Als startende
orthopedagoog is het hierdoor erg lastig een
betaalde baan te vinden.”

De Jeugdwet kent de ‘norm
verantwoorde werktoedeling’:
aanbieders van jeugdhulp werken
in principe met professionals uit
het Kwaliteitsregister Jeugd óf het
BIG-register.
Het Kwaliteitsregister Jeugd is
onafhankelijk en wordt beheerd
door de Stichting Kwaliteitsregister
Jeugd (SKJ). SKJ is opgericht door
de beroepsverenigingen NVO, NIP
en NVMW (nu BPSW) en is erkend
door de ministers van VWS en V&J.
Het Kwaliteitsregister Jeugd heeft
vrijwel gelijke registratienormen als
de beroepsverenigingen (waaronder
de NVO). Voor meer informatie zie:
www.skjeugd.nl.

“Wat fijn dat basisorthopedagogen
per 1-1-2016 zijn vrijgesteld van
BTW. Complimenten voor de inzet
van de NVO.”

