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Verdeling van leden
over werkveld

in cijfers
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GGZ 18+
Aantal leden
31 december 2018: 8.483
31 december 2017: 8.284

Aantal studentleden
31 december 2018: 130
31 december 2017: 564

Jeugdhulp
Langdurige zorg
Onderwijs

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

Overig

Nieuwe registraties
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2017
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NVO basisaantekening diagnostiek

476

467

NVO orthopedagogen generalist

113

87

NVO supervisoren

26

29

Dyslexiebestand

13

26

693

715

NVO basis-orthopedagoog

Loondienst of zelfstandig?

NVO basispedagoog

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

85% Loondienst

15% Zelfstandig

Accreditatie van bij- en nascholing

Richtlijnen
De NVO autoriseerde in 2018 twee richtlijnen en was betrokken bij richtlijnontwikkeling
in diverse domeinen (jeugdhulp, ggz, en gehandicaptenzorg).
Voor meer informatie zie:
https://www.nvo.nl/extranet/nvo-actueel/kwaliteit/richtlijnen-en-tuchtrecht
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in cijfers

Helpdesk
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:

Beroepscode
en Tuchtrecht

50 vragen

De NVO plande in 2018 in de
vier windstreken een regionale
bijeenkomst over de beroepscode.
Wegens succes werden dat er zes.
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over
beleidsdossiers*

25 vragen
over
beroepsethiek

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

College van Toezicht
• 10 klachten, waarvan drie
niet ontvankelijk en zeven
ontvankelijk. Er zijn vijf
uitspraken gedaan, waarvan
vier over klachten uit
voorgaande jaren

In 2018 organiseerde de NVO o.a.
• Tweemaal de zeer goed geëvalueerde
bijeenkomst “Power tot he Orthopedagoog”;
• De zesde landelijke OG-dag
• De tweede landelijke dag voor basisorthopedagogen
• Congres Studenten & Starters: “Uithuisgeplaatst, wat doet de pedagoog?”
• Dag van de Jeugdprofessional (samen met SKJ, BPSW en NIP)
• Twee bijeenkomsten voor supervisoren
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Daarnaast bood de NVO haar leden studiedagen aan over o.a. het tegengaan van
thuiszittende leerlingen, pleegzorg, het afwegingskader Meldcode en wilsonbekwaamheid.
De NVO organiseerde in 2018 twee webinars; één over ouderschap & gezag en één over
de verbeterde meldcode (aan deze laatste namen ruim 400 professionals deel en meer
dan 2000 professionals keken het webinar later terug).

Informatie en publicaties
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over lidmaatschap
en contributie

Aantal Tuchtklachten

College van Beroep
• Eén nieuwe beroepszaak is
in 2018 ingediend. Er zijn
drie uitspraken gedaan, alle
drie over zaken die in 2017
zijn ingediend.
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40 vragen

over registratie
en accreditatie
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De NVO brengt wekelijks een digitale nieuwsbrief uit. Daarnaast
verschijnt twee keer per jaar de scholingsnieuwsbrief. In het
najaar van 2018 maakte de NVO een aparte nieuwsbrief over de
publicaties die in 2018 verschenen. Vier keer per jaar publiceert
de NVO haar magazine De Pedagoog. De NVO en haar leden
publiceren regelmatig in de media. In 2018 onder meer:
• Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan beter
(Trouw, special Jeugd & Gezin, sept 2018);
• Begeleid ouders kinderen met beperking
(Parool, Special Familiegezondheid, juli 2018).

De NVO-pagina over het afwegingskader
kindermishandeling werd 16.000 keer
geraadpleegd. De aparte website
www.afwegingskadermeldcode.nl
die de NVO in december lanceerde trok
dié maand 7.500 bezoekers.

Bureau
31/12/2017:
24 personen in dienst
15,0 vaste
formatieplaatsen

www.nvo.nl

Social Media
980 volgers
6.900 volgers
Websites
	www.nvo.nl
xxx bezoekers / xxx bezochte pagina’s
	w ww.ikkanhet.nl
25 praktijkverhalen | 15 nieuwsberichten
6 video’s | 6 opinie-artikelen

Bestuurlijke participatie
De NVO is lid van de FGZPt, van
P3NL en de FBZ, is bestuurlijk
en inhoudelijk betrokken bij het
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en
neemt bestuurlijk deel aan het
Capaciteitsorgaan en aan Toewijzing
Opleidingsplaatsen (TOP).

