Jaarbericht 2018 Met de NVO kom je verder

Expertise en samenwerking
De NVO is dé vereniging van en voor pedagogische

Waar mogelijk en wenselijk werkt de NVO (intensief) samen.

vakbekwaamheid.

Het belangrijkste samenwerkingsproject waartoe de NVO in

De NVO wil betrouwbare kwalitatieve en kwantitatieve

2018 het initiatief nam is het project beroepenstructuur.

gegevens over de pedagogische beroepsuitoefening

Hiervoor vormt zij samen met NIP, NVGZP en de NVP de

beschikbaar stellen. In 2018 bracht de NVO o.a. het

stuurgroep. Hiermee willen we een antwoord vinden op

onderzoek naar de POH-Jeugd uit.

de vaak heftige discussie - met name in de ggz - over een
beroepengebouw dat voor verwijzers zo helder is dat zij weten
voor welke vraag welke beroepsgroep primair opgeleid is.

Bestuur
Het bestuur wil slagvaardig besturen en een zoveel

Bestuurlijke participatie

mogelijk door de leden gedragen beleid voeren.

De NVO is lid van de FGZPt, van P3NL en de

De belangrijkste ontwikkeling in 2018 was de verkiezing en

FBZ. De NVO is verder bestuurlijk en inhoudelijk

inrichting van de ledenraad, die in juni met een feestelijke

betrokken bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en

bijeenkomst van start ging.

neemt bestuurlijk deel aan het Capaciteitsorgaan en
aan Toewijzing Opleidingsplaatsen (TOP).

Ontwikkeling in ledenaantallen
Verdeling van leden over werkvelden
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GGZ 18+

11% 3%

Jeugdhulp
34%

Aantal leden

Aantal studentleden

31 december 2018:

31 december 2018:

8.284 in 2017

564 in 2017*

8.483

38%
14%

Langdurige zorg
Onderwijs
Overig

130

Loondienst of zelfstandig

*In 2017 vond een eenmalige actie voor studenten plaats: Zij konden een jaar lang
gratis lid worden. Dit leidde tot een sterke stijging van het aantal studentleden, die
deels tijdelijk van aard was.

85% Loondienst
Bureau

24

15,0

31/12/2018

personen in dienst

vaste formatieplaatsen

15% Zelfstandig
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NVO Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen

Belangenbehartiging

Kwaliteit

Het perspectief van pedagogen is aanwezig in debatten

Pedagogen hebben een passende plek in wet- en

De NVO staat in voor de kwaliteit van haar leden en stelt

Richtlijnen

over opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken.

regelgeving in de domeinen waarin zij werken.

daarom hoge eisen aan vakbekwaamheid. Het aantal

De NVO autoriseerde in 2018 twee richtlijnen en was

De NVO manifesteerde zich in 2018 in het Parool met een

Na veel inspanningen rondom de internetconsultatie Wet

nieuwe registraties basis-orthopedagoog, basis-pedagoog,

betrokken bij Richtlijnontwikkeling in diverse domeinen

artikel van Yvette Dijkxhoorn over de consequenties van

BIG II en het nodige gemanouvreer ‘achter de schermen’

orthopedagoog-generalist en supervisor steeg opnieuw in

https://www.nvo.nl/extranet/nvo-actueel/kwaliteit/

ouderschap bij een gehandicapt kind en in Trouw met een

over de vraag of de orthopedagoog-generalist moet worden

vergelijking met 2017.

richtlijnen-en-tuchtrecht.

interview met Marieke Beentjes over samenwerking onder-

opgenomen in de Wet BIG, kwam in november het ver-

wijs en jeugdhulp.

lossende besluit van de drie bewindspersonen van VWS.

Nieuwe registraties

Het politieke ‘ja’ werd binnen twee weken gevolgd door het

NVO basis-orthopedagoog

wetsvoorstel aan de Tweede Kamer.

NVO basis-pedagoog

De NVO coördineerde het afwegingskader huiselijk geweld
en kindermishandeling namens zestien beroepsverenigingen

2018

2017

De NVO houdt pedagogen aan de beroepscode.

596

572

Cliënten en andere stakeholders kunnen er op vertrouwen

10

5

NVO basisaantekening diagnostiek

476

467

NVO orthopedagoog-generalist

113

87

beroepsethisch vlak, organiseerde zes regionale

dat pedagogen beroepsethisch verantwoord handelen.
In 2018 ontwikkelde de NVO vier handreikingen op

en bood dit kader aan minister De Jonge aan. Over thuiszit-

Stakeholders zijn bekend met de toegevoegde waarde en

tende leerlingen en kindermishandeling vroeg de NVO aan

weten waarvoor zij pedagogen kunnen inzetten.

Kamerleden om een bijdrage te leveren aan de Pedagoog en

In 2018 gaf de NVO het startsein voor de Campagne

NVO supervisoren

26

29

specifiek over ouderschap en gezag. Er werden zeven

zette op die manier zowel het magazine als de beroepsbe-

Ikkanhet.nl, die vanuit het perspectief van de einddoelgroep

Dyslexiebestand

13

26

klachten ingediend over leden.

oefenaar op het netvlies van de politici.

duidelijk maakt wat kinderen en hun ouders kúnnen dankzij

Accreditatie van bij- en nascholing

693

715

21 op basis van hun registratie bij SKJ o.b.v. de TWR		

bijeenkomsten over de beroepscode en één webinar

de inzet van de pedagoog. Eind 2018 stonden op de speciale
website 25 praktijkverhalen, vijftien nieuwsberichten, zes
video’s en zes opinieartikelen, waaruit u kunt putten als u
uw beroep ergens wilt toelichten.

De eisen aan vakbekwaamheid veranderden niet, wel maakten we het geheel inzichtelijker door één geïntegreerd regelement te ontwikkelen. De tarieven voor accreditatie brachten

De NVO-pagina over het afwegingskader

Pedagogen moeten kunnen terugvallen op afspraken

kindermishandeling werd 16.000 keer

in cao’s die hen steunen en faciliteren.

geraadpleegd. De aparte website

In 2018 vroeg én kreeg de NVO aandacht van de Tweede

www.afwegingskadermeldcode.nl die de NVO

Kamer en van de NOS voor haar signaal dat o.a. gedrags-

in december lanceerde trok dié maand 7.500

wetenschappers niet meeprofiteerden van de nieuwe cao

bezoekers.

die voor het onderwijs was afgesloten, waardoor zorg en

we omlaag.
Beroepscompetentieprofiel
Samen met het NIP publiceerde de NVO het beroepscompetentieprofiel voor de gedragswetenschapper in de

Tuchtklachten 2018
College van Toezicht
• 10 klachten, waarvan 3 niet ontvankelijk
en 7 ontvankelijk. Er zijn 5 uitspraken gedaan,
waarvan 4 over klachten uit voorgaande jaren.
College van Beroep
• 1 nieuwe beroepszaak is in 2018 ingediend.
Er zijn 3 uitspraken gedaan, alle 3 over zaken
die in 2017 zijn ingediend.

gehandicaptenzorg.

ondersteuning van kwetsbare leerlingen indirect risico liep.

Communicatie

Dienstverlening

Goed weten wat er bij leden speelt.
In 2018 hield de NVO haar periodieke ledentevredenheidsonderzoek waaruit

De NVO faciliteert dat leden onderling kennis uitwisselen.
De NVO organiseerde in 2018 zes grote congressen (boven de 100 deelnemers) en daarnaast elke maand één of meerdere studiedagen. Opbrengsten of veel voorkomende vragen werden gepubliceerd in handreikingen zoals het tegengaan van
thuiszittende leerlingen, privacy in het onderwijs en beroepsethische vraagstukken. De NVO organiseerde twee webinars.
Alle uitspraken van de tuchtrechtcolleges werden ondergebracht in een zoeksysteem, zodat u op o.a. op onderwerp, werkveld en opgelegde maatregel snel kunt vinden hoe het college heeft geoordeeld.

over registratie
en accreditatie

40 vragen

over lidmaatschap
en contributie

40 vragen

over
beleidsdossiers*

25 vragen
over
beroepsethiek

*: onderwijs, jeugdhulp, gehandicaptenzorg, bekostiging, wet- en regelgeving voor zelfstandig gevestigden, etc.

nvo.nl

den er ook verbeterpunten uit, zoals telefonische bereikbaarheid.
In 2018 startte het project studentambassadeur; in Leiden en in Rotterdam
organiseren studenten, in overleg met de studieverenigingen pedagogiek, uit
naam van de NVO inhoudelijk aanvullende activiteiten. Ook verstrekken de

De NVO staat leden en andere geïnteresseerden te woord over o.a. registratie, beroepsethiek en beleidsmatige zaken.
Gemiddeld gaat het per week om zo’n:

50 vragen

blijkt dat leden grotendeels tevreden zijn, maar bestuur en bureau destilleer-

studentenambassadeurs NVO-informatie aan studenten en geven zij signalen

Social Media
980 volgers
6.900 volgers
Websites
	
 www.nvo.nl
136.365 bezoekers

van studenten door aan de NVO.
Leden zijn goed geïnformeerd over relevante actuele ontwikkelingen.

	
 w ww.ikkanhet.nl
25 praktijkverhalen

De NVO brengt wekelijks een digitale nieuwsbrief uit. Het ledentevreden-

15 nieuwsberichten

heidsonderzoek laat zien dat deze nieuwsbrief zeer gewaardeerd wordt.

6 video’s

Achtergrondinformatie krijgen de leden op de website, meer verdiepende

6 opinie-artikelen

informatie in het magazine De Pedagoog dat elk kwartaal uitkomt.
nvo.nl

