Waarom lid van de NV O?
DE NVO GEEFT PEDAGOGEN PROFIEL
UW WERK
ONS WERK!

Terwijl u úw werk als pedagoog doet, zijn wij als NVO voor ú aan het werk.
• De beste zorg voor kinderen, jongeren gehandicapten en hun opvoeders?
Met onze beroepscode, registers en richtlijnen waarborgen we de kwaliteit van de
beroepsuitoefening.
• Uw positie op de arbeidsmarkt?
We beïnvloeden wet- en regelgeving, zetten u op de kaart met publicaties en
onderhandelen voor u met politiek, overheid en werkgevers.
• Scholing voor uw (her)registratie?
We organiseren congressen, workshops en studiedagen en hebben een geaccrediteerd
scholingsaanbod en hebben tips voor u op een rij gezet.
• Vragen over beroepsethiek of over onderwijs, jeugdhulp, GGZ en gehandicaptenzorg?
Wij beantwoorden ze graag.
• Maatschappelijke vraagstukken over opvoeding en ontwikkeling?
De NVO denkt mee over oplossingen.
Met ruim 7000 leden is de NVO een beroepsvereniging van formaat, die pedagogische
expertise bundelt.
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Met haar leden staat de NVO voor:
• Gezond en veilig opgroeien
• Optimale ontwikkeling van jeugdigen en gehandicapten
• Doelmatige zorg
• Opleiding en kwaliﬁcaties die aansluiten op actuele
inzichten en behoeften
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EIND 2017
WILLEN WE
DAT:

Geactualiseerde NVO-beroepscode
Veertien geautoriseerde richtlijnen jeugdhulp
Vuistregels privacy voor onderwijs
Meldcode kindermishandeling: vertrouwensrelatie
cliënt essentieel
Position paper dyslexie
Dag van de Pedagogiek en tal van andere studiedagen
en workshops
Handreiking starten eigen praktijk
Handreiking werkervaringsplekken
Pool die pedagogische rapportages opstelt voor
uitgeprocedeerde asielkinderen

Geweldig
dat de NVO
meewerkt aan het
opstellen van pedagogische rapportages,
zodat zo mogelijk veel
meer (ortho)pedagogen
zich kunnen inzetten
voor de vluchtelingen
in ons land!”
NVO-lid bij aanmelding
voor de pool

• Nieuwe bewindspersonen en nieuwe leden van de Tweede Kamer pedagogen
kennen en hun toegevoegde waarde zien
• U de pedagogische identiteit beter kunt uit dragen dankzij pr-middelen die wij
ontwikkelen
• In onderwijs, jeugdhulp en gehandicaptenzorg bestuurders en werkgevers meer
aandacht voor privacy hebben
• Het beroepscompetentieproﬁel basisorthopedagoog stakeholders een beeld geeft
van wat de basisorthopedagoog weet en kan; universiteiten hanteren het als handvat
• Pedagogen meehelpen om het aantal thuiszitters terug te dringen
• De Tweede Kamer het wetsvoorstel behandelt, waarin de orthopedagoog generalist
wordt opgenomen in de Wet BIG
• Werkgevers zorgvuldiger omgaan met werkervaringsplaatsen
• Leden tevreden zijn met het NVO-scholingsaanbod
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