Straks afgestudeerd. En dan?
We zijn als NVO graag
positief. Maar helaas is
de arbeidsmarkt krap en
is toetreding niet altijd
even eenvoudig.
Registratie
Als je een studie orthopedagogiek volgt aan
één van de Nederlandse universiteiten kun je er
zeker van zijn dat die door ons is geaccrediteerd.
Na afstuderen kun je je daarom zonder meer
laten registreren als basisorthopedagoog. Als je
tijdens je studie je basis aantekening diagnostiek
hebt behaald, kun je ook hiervoor een aanvraag
indienen bij de NVO. Je kunt de aantekening ook
na afstuderen alsnog via de NVO halen.
Als basisorthopedagoog kun je je verder
ontwikkelen tot orthopedagoog generalist.
Orthopedagogen generalist registreren zich nu
nog in een verenigingsregister. De minister van
VWS ontwikkelt een wetsvoorstel in om het
beroep orthopedagoog generalist op te nemen in
de Wet BIG en daarmee in het BIG-register.
Werk je in de jeugdhulp? Dan moet je ook zijn
ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd.
De eisen van registratie en herregistratie zijn
vrijwel gelijk aan die van de NVO.

Lidmaatschap van
de NVO kan helpen
• Je houdt je aan onze beroepscode, valt
onder het tuchtrecht, hanteert onze
richtlijnen en je kunt je inschrijven
in onze registers. Daarmee laat je
werkgevers en cliënten zien dat ze
kunnen vertrouwen op jouw kwaliteit.
• Als je geregistreerd bent als basis
orthopedagoog moet je je eens in de
vijf jaar herregistreren. Dat kan met
ons geaccrediteerde scholingsaanbod,
studiedagen en congressen.
• Je kunt bij ons terecht met vragen
over beleidsmatige, beroepsethische of
arbeidsrechtelijke zaken.

Handreikingen
Mocht je aangewezen zijn op een werkervarings
plek? Dan hebben wij een praktische handreiking
voor je zodat je weet waarop je alert moet zijn.
Wil je starten als zelfstandige?
Ook dan hebben we praktische handreikingen.
Een paar keer per jaar organiseren we een
workshop starten als zelfstandige.

info@nvo.nl
www.nvo.nl

Student pedagogiek of
onderwijskunde?
De Nederlandse vereniging van pedagogen en
onderwijskundigen (NVO) is er ook voor jou!
De NVO telt bijna 7000 leden: universitair
opgeleide pedagogen en onderwijskundigen.
Daarmee zijn we een beroepsvereniging van
formaat. Ruim 500 studenten & starters doen
volop mee met de vereniging. Elk jaar komen er
zo’n 100 studenten bij als student aspirant-lid,
maar elk jaar stromen er ook veel door als starter.

Als student aspirant-lid kun je meestal
voor een laag bedrag deelnemen
aan andere themabijeenkomsten en
congressen van de NVO.

De NVO vindt jou als student belangrijk: je bent
immers een professional van de toekomst. En je
houdt de vereniging ‘jong’, letterlijk en figuurlijk.

• De wekelijkse digitale nieuwsbrief

De NVO heeft daarom een apart en actief
netwerk voor studenten & starters. Het
netwerk wisselt ervaringen uit en denkt met de
vereniging mee, bijvoorbeeld als het gaat over
werkervaringsplekken. Maar vooral organiseert
het netwerk zelf activiteiten. Zo organiseerde het
in de afgelopen jaren:
• Themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over
hechting, DSM-5, In gesprek met pubers,
Multiculturele Diversiteit, etc.
• Workshops Versterk jezelf op de arbeidsmarkt
• De Naakte Waarheid, een succesvol congres
over seksuele ontwikkeling
Het netwerk organiseert in samenwerking met de
verschillende studieverenigingen Praktijkavonden.
Daar ontmoeten studenten NVO-leden die
vertellen wat het inhoudt om in de praktijk als
(ortho)pedagoog aan het werk te zijn in de diverse
werkvelden.

Net als de andere NVO-leden
ontvangen aspirant-leden:

• Het NVO-blad De Pedagoog, dat vier
keer per jaar verschijnt
Je kunt inloggen op het ledengedeelte
van de NVO-website. Daar staan
producten en diensten die exclusief
voor leden zijn.
Studenten ervaren lidmaatschap van
de NVO als een extra stimulans om
nog meer uit je studie te halen, je nog
beter te ontwikkelen en jezelf meer
aantrekkelijker te maken voor de
arbeidsmarkt.
De voorzitter van het netwerk zit als
studentlid in het bestuur. Dankzij
het netwerk voerde de NVO in 2016
bijvoorbeeld een contributiecategorie
voor starters in. Zo verloopt de
overgang van student aspirant-lid
naar een reguliere contributiecategorie
geleidelijk.

Lidmaatschap kost maar € 25,- per jaar. Met je bewijs van inschrijving aan een
Nederlandse of Vlaamse universiteit kun je maximaal vijf jaar student aspirant-lid blijven.
Bij aanmelding krijg je een leuk welkomstpakketje. De eerste twee jaar na je afstuderen
betaal je als starter geen € 275,- maar € 95,- per jaar.

