Hét verschil
maak je sámen
NVO orthopedagogen voeren hun beroep met passie uit,
zijn vakbekwaam én blijven zich ontwikkelen. De NVO
helpt de voorwaarden daarvoor te creëren en zet zich
actief in voor de ontwikkeling van de orthopedagogiek.

De inschrijving in het kwaliteitsregister is voor mij
een nuttige en noodzakelijke aanvulling op mijn
BIG-registratie. Voortdurende ontwikkeling door
deskundigheidsbevordering, inter- en supervisie
zorgen ervoor dat mijn kennis en kunde up-todate blijven. Daarnaast kan ik met al mijn vragen
betreffende mijn beroepsuitoefening terecht bij
de NVO. In ons beroep draag je soms een grote
verantwoordelijkheid, dat je ergens op terug kunt
vallen geeft dan een goed en rustig gevoel.
Lijnie Reijers, orthopedagoog-generalist
Eigenaar Haviq en Yoi Orthopedagogiek
& Trainingen

Orthopedagogen bieden, samen met andere
professionals, perspectief in het leven van
kinderen, jongeren en volwassenen met (complexe)
hulpvragen op het gebied van opvoeding en
ontwikkeling. Als beroepsvereniging stimuleren
we dat en verbinden pedagogische expertise,
ervaringen en inzichten. Vandaar ons motto:
hét verschil maak je sámen.

Community of experts

U vormt samen met andere NVO orthopedagogen
en samenwerkingspartners een inspirerende
‘community of experts’. Universitair opgeleide
experts in de orthopedagogiek die samen van
betekenis willen zijn voor de maatschappij.
Die verdieping zoeken en het verschil willen en
kunnen maken voor kinderen, jongeren en hun
ouders, voor volwassenen en ouderen met een
beperking, en voor docenten, begeleiders en
andere professionals. De NVO biedt daarvoor
een breed scala aan diensten.

Ons vak vraagt dat je bijblijft. Dat betekent
regelmatig bijspijkeren via intervisie, supervisie,
congressen, workshops en bij- en nascholing.
Daarom ben ik lid van de NVO en ben ik
ingeschreven in het NVO kwaliteitsregister OG.
Dat vind ik belangrijk en daar hebben onze
cliënten en leerlingen ook recht op. De beste
zorg, daar ga ik voor!
Henny van Leeuwen, orthopedagoog-generalist
(V)SO de Ambelt in Zwolle en NVO supervisor
Praktijk 28Boven in Zwolle

Het is belangrijk dat wij als orthopedagogen
een krachtige en betrouwbare gesprekspartner
zijn voor de politiek en overheid. Verenigd zal
het ons ook beter lukken om samen met
onderwijsinstellingen - master en postmaster het vakgebied van de orthopedagogiek actueel en
praktijkgericht te houden. Dat kan alleen slagen
wanneer we de krachten bundelen; het samen
doen. Dat laat de opname van ons beroep in de
BIG goed zien. Ook daarom ben ik lid van de NVO.
Samen sterk!
Matthijs Heijstek,
orthopedagoog-generalist
bij Amerpoort
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BIG zegt wat je beroep is. NVO geeft aan wie je bent als professional.
BIG zegt wat je hebt gestudeerd. NVO geeft aan wat je passie is.
BIG zegt wat je hebt gedaan. NVO geeft aan waarin je je wilt ontwikkelen.

Hoe meer leden, des te groter onze slagkracht.
De aansluiting bij het cao-overleg onderwijs en
opname van het beroep van orthopedagooggeneralist in het BIG-register zijn twee recente
succesvolle voorbeelden hiervan!

We hebben met de opname van de OG in de
BIG laten zien wat we samen kunnen bereiken:
Samen staan we sterk! Ook nu we in het BIGregister staan, moeten we elkaar blijven vinden,
beroepstrots delen en als beroepsgroep naar
buiten treden. Daarom is het van belang dat we
ons ook registreren in het kwaliteitsregister van de
NVO. Samen zijn we de NVO, en daardoor kan de
NVO er op diverse gebieden weer voor ons zijn!
Ruud Engelsman,
orthopedagoog-generalist, GZ-psycholoog
hoofdbehandelaar, teamcoördinator
Opvoedpoli Zoetermeer. NVO supervisor

OG in wet BIG & vernieuwd NVO Kwaliteitsregister OG
Regel nu uw registraties
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