NVO-leden met verschillende registraties
De Nederlandse vereniging van pedagogen onderwijskundigen (NVO) kent verschillende beroepsregistraties die
een keurmerk vormen voor werkgevers en cliënten. Het maakt duidelijk tot welk niveau van vakbekwaamheid
professionals zijn opgeleid. Ook laat het zien dat professionals zich blijvend ontwikkelen via bij- en nascholing,
intervisie en supervisie. Elke vijf jaar dienen professionals zich te herregistreren.
De NVO kent een register basis orthopedagoog (ca. 3600 geregistreerde professionals op masterniveau), een
register orthopedagoog generalist (ca. 1700 geregistreerde professionals op postmasterniveau, qua
vakbekwaamheidsniveau -aantoonbaar- vergelijkbaar met de GZ-psycholoog) en er is een klein register
basis pedagoog (ca. 10 geregistreerde professionals op masterniveau). Naast deze drie beroepsregistraties kent
de NVO ook een supervisorenbestand orthopedagoog generalist, waarin NVO supervisoren worden
ingeschreven na het volgen van een door de NVO geaccrediteerde supervisorenopleiding. Ook supervisoren
moeten zich eens in de vijf jaar herregistreren.
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Beschermde titel
De titel ‘pedagoog’ is geen beschermde titel. De titels NVO basis pedagoog, NVO basis orthopedagoog en NVO
orthopedagoog generalist zijn echter wel voorbehouden aan NVO-leden met de betreffende registratie.
Uitzetting en/of uitschrijving als lid van de NVO heeft dan ook als consequentie dat de betreffende professional
die titel niet meer mag voeren.
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Beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen
Leden van de NVO zijn gehouden aan de beroepscode van hun beroepsgroep en hebben de
verantwoordelijkheid om volgens professionele en ethische normen te handelen, in overeenstemming met de
stand van de wetenschap. Ook leden zonder registratie zijn gehouden aan de beroepscode van de NVO en
vallen onder het tuchtrecht van de NVO. Vakinhoudelijke richtlijnen bieden hierbij houvast en maken daarmee
deel uit van de professionele standaarden van een beroepsgroep en leden zijn middels een pas-toe-of-leg-uitconstructie hieraan gehouden. Een voorbeeld zijn de richtlijnen voor de jeugdhulp. Deze richtlijnen zijn een
initiatief van de beroepsverenigingen NVO, NIP en NVMW en worden uitgevoerd door het Nederlands
Jeugdinstituut (NJi). Voor meer informatie zie: www.richtlijnenjeugdhulp.nl.
BIG-register
Bij de NVO zijn ca. 1500 GZ-psychologen aangesloten; zij zijn als zodanig opgenomen in het BIG-register en
vallen naast het NVO-tuchtrecht ook onder het tuchtrecht van de Wet BIG. Van hen is ca. de helft tevens
orthopedagoog generalist. Ca. 85 leden van de NVO zijn in het BIG-register ingeschreven als klinisch
(neuro)psycholoog. De NVO heeft in november 2013 een aanvraag ingediend om de orthopedagoog generalist
als eigenstandige beroepsgroep op te nemen in de Wet BIG. Op 19 juni 2015 heeft minister Schippers (VWS)
hierop een positief besluit genomen, namelijk om een wetsvoorstel naar het parlement te doen toekomen in
2016 om de orthopedagoog generalist op nemen in de Wet BIG als artikel-3 beroep en daarmee in het BIGregister. De Tweede en Eerste Kamer zullen over dit wetsvoorstel besluiten. Voor meer informatie en de laatste
actuele ontwikkelingen zie: www.nvo.nl.
Kwaliteitsregister Jeugd
Met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 is de ‘norm verantwoorde werktoedeling’
geïntroduceerd. Deze norm verplicht aanbieders van jeugdhulp kortweg tot het werken met professionals die
ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Jeugd óf het BIG-register.
Het Kwaliteitsregister Jeugd is onafhankelijk en wordt beheerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
SKJ is opgericht door de beroepsverenigingen NVO, NIP en NVMW en is erkend door de ministers van VWS en
V&J. In de wetgeving is opgenomen dat het Kwaliteitsregister Jeugd de bestaande registratienormen van de
beroepsverenigingen (waaronder de NVO) overneemt. Het Kwaliteitsregister Jeugd kent drie kamers: voor
pedagogen, psychologen en jeugdhulpwerkers. In de kamer pedagogen en psychologen kunnen professionals
zich registreren op master- en postmasterniveau. SKJ kent een eigen systeem van tuchtrecht met een college
van toezicht en een college van beroep. Echter, SKJ heeft geen eigen beroepscode. Professionals worden bij
een ingediende klacht over het handelen getoetst aan de beroepscode van de betreffende beroepsvereniging
(NVO, NIP of NVMW). De NVO heeft leden aangedragen voor deze tuchtcolleges, evenals voor het bestuur van
SKJ. Het tuchtrecht wordt wel uitgevoerd door SKJ, zijnde registerhouder. De vakinhoudelijke normen
(professionele standaarden) zijn van de beroepsgroepen en daar blijven de beroepsverenigingen
verantwoordelijk voor. Vakinhoudelijke beoordeling van aanmeldingen tot registratie bij SKJ en
opleidingstrajecten in het kader van SKJ, worden binnen de kamer pedagogen begeleid door de NVO.
Voor meer informatie zie: www.skjeugd.nl.
Van toepassing zijnde wet- en regelgeving
De NVO pedagoog, orthopedagoog of orthopedagoog generalist is uiteraard gehouden, naast de beroepscode,
aan de wet- en regelgeving en geldende systematiek binnen het domein waarin hij werkzaam is. Voor meer
informatie over de positie, taken en ontwikkelingen binnen de verschillende domeinen waar NVO-leden
werkzaam zijn, kunt u terecht op onze website: www.nvo.nl.
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