De orthopedagoog-generalist (OG):
Gezond opgroeien en ontwikkelen
1. GEZOND OPGROEIEN

Iedereen heeft recht op ontwikkeling, ontplooiing en participatie. Een gezonde
opvoedings- of ontwikkelingsrelatie is daarbij cruciaal.
• Soms vergt een gezonde
opvoedingsrelatie hulp van een
goed opgeleide professional
met specifieke expertise.

• De juiste professional met
de juiste expertise staat door
regelgeving nu regelmatig
buiten spel.

Dit leidt tot:
• wachtlijsten in de zorg
• cliënten die te maken krijgen met verschillende professionals in plaats
van met één vertrouwde deskundige
• onnodige administratieve lasten
bij professionals

2. WAT DE OG KAN

3. DAAROM IN DE WET BIG

De orthopedagoog-generalist is een
breed opgeleide postmaster expert in
opvoeding en ontwikkeling

Opname in de Wet BIG regelt dat de
OG breed inzetbaar is. Ook is hij dan
gehouden aan wettelijk tuchtrecht.

OG

De orthopedagoog
• De orthopedagogiek als wetenschap bestaat al zo’n
100 jaar als zelfstandige discipline.

Opname van OG in de BIG maakt het mogelijk
de OG in te zetten:

• Zeven Nederlandse universiteiten bieden de
opleiding pedagogische wetenschappen.

• Voor jongeren die 18 jaar worden: zij kunnen dan
rekenen op continuïteit van zorg door dezelfde
behandelaar.

• De postmaster opleiding OG is een
beroepsgerichte verdieping.

• Als wzd-functionaris: de OG is expert in
afbouwen en voorkomen van onvrijwillige zorg.

• Er zijn vijf tweejarige geïntegreerde
OG-opleidingen in Nederland. Dit zijn
geaccrediteerde opleidingen.

• Als regiebehandelaar in de GGZ: o.a. voor de
behandeling van ouders om bijv. onnodige
uithuisplaatsing te voorkomen.

• Orthopedagogen hebben hun eigen
beroepsvereniging met 8.000 leden, de NVO.

• Bij integrale behandeling van gezinnen: kinderen
én, als dat nodig is, hun ouders.

• Zij werken volgens de professionele standaard van de
beroepsgroep, waaronder de eigen beroepscode en
vakinhoudelijke richtlijnen.

• Om wachtlijsten helpen oplossen: voor
cliëntgroepen waarvoor lange wachtlijsten
bestaan en waarvoor OG specifiek deskundig is,
zoals autisme en lvb-met-gedragsvraagstukken.

De OG als onderscheidend beroep

• Bij gemeenten: sommige gemeenten beperken
hun contracten tot BIG-geregistreerden, ondanks
wat de Jeugdwet daarover zegt.

• De OG onderzoekt en betrekt altijd de opvoedings- en
ontwikkelingssituatie als geheel, of het nou gaat om kinderen,
jongeren en, volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie of hun
ouders die behoefte hebben aan begeleiding of behandeling.

• Opname in de BIG helpt ook bij verwijzing: voor
huisartsen is de BIG bijvoorbeeld vertrouwd.

• De term ‘generalist’ verwijst naar de breedte van het vakgebied
en de diverse domeinen waarin kennis wordt opgedaan en
toegepast, zoals onderwijs, jeugdhulp, gehandicaptenzorg en
geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen.
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Aanvraag NVO

2015

Advies commissie Meurs
regiebehandelaarschap én OG

2016

Brief minister
Schippers aan TK

Wetsvoorstel OG in de BIG in
wijzigingswet Z&D naar TK
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Internetconsultatie Wet BIG II
(inclusief OG)

1.500 OG’ers: zet ze in!

2019

Brief minister De Jonge
aan TK (aankondiging
wetsvoorstel)

