Waarom
lid van
de NVO?
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.
• We mengen ons vanuit een pedagogisch
perspectief in maatschappelijke vraagstukken
over opvoeding en ontwikkeling, zoals
kindermishandeling, radicalisering,
vluchtelingenkinderen en vechtscheidingen.
• We ondersteunen u met o.a. ons
geaccrediteerde scholingsaanbod,
studiedagen en congressen en met
handreikingen (bijvoorbeeld over starten als
zelfstandige). Ook ontwikkelen we folders die
u zelf in uw eigen regio kunt verspreiden.
• U kunt bij ons terecht met vragen over uw
registratie en met beleidsmatige,
beroepsethische en arbeidsrechtelijke vragen.
• Door samen te werken met andere
beroepsverenigingen, o.a. in het
federatieverband P3NL, met
brancheorganisaties en met kenniscentra
bereiken we meer.
• Kortom: We verbinden pedagogische
expertise, ervaringen en inzichten.

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!”

2015: Een terugblik

De NVO realiseerde
• Het besluit van minister Schippers (VWS) tot
het wetsvoorstel om de orthopedagoog
generalist op te nemen in de Wet BIG;
• Vrijstelling van btw voor NVO basis
orthopedagogen met ingang van 2016;
• Overgangsregeling 18-/18+ behandeling voor
orthopedagogen generalist door diverse
zorgverzekeraars;
• Structurele positionering van pedagogen in
wet- en regelgeving passend onderwijs;
• Opname van (ortho)pedagogen in SBI-code
van het CBS;
• Veertien richtlijnen jeugdhulp, met NIP en
BPSW. Zie www.richtlijnenjeugdhulp.nl;
• De federatie van psychologen,
psychotherapeuten en pedagogen (P3NL),
samen met acht andere beroepsverenigingen.
De NVO organiseerde
• Vakinhoudelijke workshops (o.a. DSM5,
rouwverwerking, seksueel misbruik en een
verstandelijke beperking);
• Congressen (o.a. ‘De naakte waarheid’ seksuele ontwikkeling van kinderen en
jongeren-);
• Webinars ‘Orthopedagoog van de toekomst’
en ‘Inkoop jeugdhulp vrijgevestigden’;
• Expertmeeting ‘Vluchtelingenkinderen’, met
Defence for Children, RUG en NIP;
• Werkbezoeken voor Tweede Kamerleden.
De NVO publiceerde
• De film ‘Orthopedagoog in beeld’ - met passie
werken voor mensen met een beperking;
• Praktijkverhalen van orthopedagogen in
jeugdhulp en onderwijs’ (VNG Magazine);
• Hoe passend onderwijs wél kan slagen’ (Focus);
• Ons nieuwe kwartaalblad De Pedagoog;
• Beleidsreacties, vaak samen met andere
beroepsverenigingen (o.a. passend onderwijs,
privacy in jeugdhulp, meldcode kindermishandeling, regiebehandelaar en Kwaliteitsstatuut).
De NVO was politiek en openbaar zichtbaar in
• Rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer
(o.a. continuïteit van jeugdhulp na het 18e
levensjaar en vrije artsenkeuze);
• Inbreng van Tweede Kamerleden;
• Televisieprogramma’s, rondom de verkiezing
‘Speelgoed van het Jaar’ en over
werkervaringsplaatsen.

Speerpunten voor 2016

• Bevordering van de inzet van zeer deskundige
professionals bij triage in de jeugdhulp; snel
gespecialiseerde hulp als dat nodig is, maar
waar mogelijk voorkomen van onnodige
labelling en medicalisering. Altijd gericht op
behoud en versterking van de opvoedingsrelatie.
• Borging van privacy in jeugdhulp, onderwijs en
zorg.
• Borging van de vertrouwenspositie van
zorgaanbieders met cliënten; die stelt
professionals immers in staat optimaal hulp te
bieden en (zeer) ongewenst gedrag te stoppen.
• Kwaliteitsborging van hulp en zorg in
combinatie met minimale administratieve
lasten.
• Ondersteuning van pedagogen bij het werken
met nieuwe doelgroepen en vraagstukken,
zoals vluchtelingenkinderen, radicalisering,
kindermishandeling, vechtscheidingen, etc.
• Inventarisatie van nieuwe pedagogische
beroepsmogelijkheden op de arbeidsmarkt,
bijvoorbeeld de bijzonder curator en
pedagogisch verandermanagement.
• Ondersteuning van pedagogen bij positionering
op de arbeidsmarkt.

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

Going concern

Natuurlijk gaan we in 2016 verder met wat we
in 2015 al voor u deden:
• Alle voorbereidingen die nodig zijn om de
orthopedagoog generalist op te nemen in de
Wet BIG.
• Geaccrediteerd scholingsaanbod dat u volgt
voor uw (her)registratie.
• (Her)registratie van basisorthopedagogen en
orthopedagogen generalist.
• Ondersteuning en advies bij (her)registratie
in SKJ of het BIG-register.
• Ontwikkeling van nieuwe professionele
standaarden zoals richtlijnen.
• Uitvoering van de pilot EVC
(orthopedagoog generalist).
• Advies op maat bij beleidsmatige,
beroepsethische of arbeidsrechtelijke
vraagstukken.
• Ondersteuning van netwerken.
• De landelijke OG-dag (3 juni) en de
Dag van de Pedagogiek (4 november).
• Informatieverstrekking via onze
(vernieuwde) website, social media,
de digitale nieuwsbrief en het blad
De Pedagoog.

Wilt u bijdragen aan uw beroepsvereniging of
heeft u vragen? Neem contact met ons op!

De NVO bereikt dit door

• Belangenbehartiging: overleg met
beleidsmakers, politici, werkgeversorganisaties,
beroepsverenigingen, bijvoorbeeld over
aanpassing van de meldcode
kindermishandeling, veranderingen in de
langdurige zorg, omgang met privacy
gevoelige informatie en Routine Outcome
Monitoring (ROM) in pedagogische domeinen.
• Organisatie van workshops, studiedagen en
congressen.
• Continuering van de succesvolle webinars,
waarmee we in 2015 zijn gestart.
• Ontwikkeling van handreikingen, o.a. voor
starters op een werkervaringsplek.
• Een convenant met werkgevers over
werkervaringsplekken.

NVO bureau
Nederlandse vereniging van pedagogen en
onderwijskundigen
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
T (030) 232 24 07

info@nvo.nl
www.nvo.nl

