Student
Pedagogische
Wetenschappen?
Met de NVO
kom je verder

Dé beroepsvereniging van universitair opgeleide pedagogen en orthopedagogen

Haal meer uit je studie
Als student Pedagogische Wetenschappen ben jij
de (ortho)pedagoog van de toekomst. Je maakt
je de meest recente kennis eigen en ontwikkelt
een academische houding. De NVO biedt jou
de mogelijkheid om nóg meer uit je studie te
halen. Ontmoet werkende pedagogen tijdens
praktijkavonden en vergroot je netwerk met
andere studenten en pedagogen.
Jij als jonge aankomende (ortho)pedagoog bent
belangrijk voor de NVO. Jij houdt de vereniging
van ruim 8.000 leden jong. Letterlijk en figuurlijk.

 e NVO heeft een netwerk studenten & starters dat
D
inhoudelijke thema’s bedenkt voor bijeenkomsten en
congressen. Het netwerk denkt mee met het bestuur
over wat de NVO voor studenten kan betekenen.

Word nú lid! En maak gebruik van het gereduceerd
contributietarief voor studenten, kijk op www.nvo.nl

Belangrijkste redenen om nú lid te worden
Blijf op de hoogte van je vak
•• Ontmoet medestudenten tijdens speciale themabijeenkomsten
en congressen voor studenten
•• Tegen gereduceerd tarief deelnemen aan vakinhoudelijke congressen
•• Alles wat je alvast wilt weten over registratie
•• Alles wat je wilt weten over beroepsethiek
•• Wekelijkse digitale nieuwsbrief en eens per kwartaal
vakblad ‘De Pedagoog’
Belangenbehartiging
•• De NVO spreekt met de rijksoverheid, gemeenten, werkgevers
en op andere plekken over stages en salarissen voor beginnende
(ortho)pedagogen
•• De NVO beïnvloedt werkgevers om pedagogen ruimte en
verantwoordelijkheid te geven om te doen wat nodig is voor
cliënten en hun ouders
•• De NVO profileert jouw toekomstig beroep via artikelen, folders,
filmpjes en campagnes
NVO staat voor kwaliteit
•• We werken mee aan onderzoek naar wat er verandert in het
werkveld en delen dit met universiteiten zodat opleidingen daarop
nog beter kunnen inspelen
•• We ontwikkelen vakinhoudelijke richtlijnen, die universiteiten kunnen
gebruiken in hun onderwijs
•• Met onze registraties stellen we normen, óók voor universiteiten
en werkgevers, voor wat je als (ortho)pedagoog nodig hebt aan
opleiding en intervisie

