Externe registers

OG in de BIG

Als NVO zijn we bestuurlijk en inhoudelijk ook nauw betrokken bij andere externe
wettelijk erkende registers die mogelijk relevant voor u zijn. Het gaat dan om het
Kwaliteitsregister Jeugd en om het BIG-register. NVO registraties staan los van
registraties bij één van deze wettelijk erkende registers.

Minister Schippers heeft besloten om een voorstel tot wetswijziging
aan het parlement voor te leggen om de orthopedagoog generalist
op te nemen in artikel 3 van de Wet BIG. Opname in de Wet BIG
doet recht aan de kwaliteit, onderscheidendheid en meerwaarde van
deze beroepsgroep en is in het belang van die cliënten, waarvoor de
orthopedagoog generalist de juiste professional is.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd beheert het beroepsregister voor professionals
in de jeugdsector. Professionals kunnen zich registreren zowel master als
postmasterniveau. In de nieuwe Jeugdwet is de norm van verantwoorde
werktoedeling opgenomen. Met een registratie bij SKJ kunt u aan deze norm
voldoen. Voor meer informatie: www.skjeugd.nl
In het BIG-register zijn de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en
psychotherapeut opgenomen. Daarnaast voorziet de Wet BIG ook in de
specialistische beroepen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.
Voor meer informatie: www.bigregister.nl
BIG en SKJ zijn registerhouders. Om in deze externe registers te kunnen worden
opgenomen is lidmaatschap van de NVO geen vereiste. Het lidmaatschap van
de NVO kan voor u een meerwaarde zijn als het gaat om kwaliteitsborging en
belangenbehartiging voor pedagogen.

NVO lidmaatschap
De NVO is de beroepsvereniging van universitair opgeleide (ortho)pedagogen
en onderwijskundigen: en bestaat uit ruim 7000 leden. De NVO:

Voor een actuele stand van zaken kunt u terecht op onze
website in het themadossier > ‘OG in de BIG’.

Registraties
Vakbekwaamheid
en de pedagogische
professional

Meer informatie
Voor de exacte (ingangs)eisen voor het behalen van een NVO (her)
registratie en de manier van aanvragen kunt u terecht op
www.nvo.nl > ‘Registratie’. Hier kunt u tevens het beroepscompetentieprofiel OG en de NVO supervisiebrochure vinden.
Daarnaast vindt u op onze website informatie over de diverse
werkvelden waar pedagogen werkzaam zijn en themadossiers
waar de NVO zich voor inzet.
Heeft u nog vragen dan kunt u ook telefonisch contact opnemen
met ons, zie ‘Contact’ op onze website.

Voor meer informatie zie de folder ‘Waarom lid van de NVO?’
op onze website onder Over het lidmaatschap.

NVO-bureau

tel. 030 232 24 07

Catharijnesingel 47

info@nvo.nl

3511 GC Utrecht

www.nvo.nl

www.nvo.nl

• behartigt uw belangen in overleggen met o.a. de landelijke politiek,
rijks- en gemeentelijke overheid, werkgevers en zorgverzekeraars
• organiseert workshops en congressen over thema’s op uw vakgebied
• heeft een helpdesk voor al uw juridische en ethische vraagstukken
• ontwikkelt richtlijnen en andere professionele standaarden
• informeert u over actuele thema’s

Waarom registratie?

Masterniveau

Deze folder gaat over registraties. De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het
vaandel. Naast de beroepscode en het tuchtrecht hebben registraties hier een
belangrijke rol in. Als geregistreerde pedagogische professional kunt u aantonen dat
u aan kwaliteitseisen van de beroepsvereniging voldoet en dat uw vakbekwaamheid
actueel en ook inhoudelijk op peil is.

Het register NVO Basis Pedagoog is er voor leden werkzaam op meer beleidsmatig
en onderwijskundig terrein. Deze niet-cliëntgebonden werkvelden zijn bijvoorbeeld:
preventie, voorlichting, advisering, onderwijs, beleid, management of onderzoek.
U kunt in aanmerking komen voor deze registratie als academisch geschoolde
pedagoog of onderwijskundige.

De doelstelling van de registraties is het afgeven van een keurmerk van
kwaliteitsbewaking en -bevordering. Door registratie kunnen uw cliënten rekenen
op goede hulp en ondersteuning. Registraties duiden de bekwaamheden en
competenties van de geregistreerde professional aan, bijvoorbeeld voor gemeenten,
zorgverzekeraars en werkgevers.

Voor het register NVO Basis Orthopedagoog kunt u als academisch geschoolde
orthopedagoog in aanmerking komen. De belangrijkste taakgebieden van een
orthopedagoog zijn het verrichten van diagnostisch onderzoek en het uitvoeren van
interventies (behandeling en/of begeleiding). Aanvullend op deze registratie kunt u
de NVO Basisaantekening diagnostiek behalen.

De NVO kent een systeem van registraties voor leden op master- én postmasterniveau. Elk register kent een periodieke herregistratie. Eéns in de vijf jaar toont
u aan dat u uw vak heeft bijgehouden middels deskundigheidsbevordering en
werkervaring.
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Postmasterniveau
NVO Orthopedagoog Generalist: U kunt in aanmerking komen voor deze registratie
na een individueel postacademisch opleidingstraject of via één van de geïntegreerde
postacademische opleidingen. Dit opleidingstraject volgt u na de universitaire
masteropleiding. Scholing, werkervaring en supervisie zijn belangrijke onderdelen in
de OG-opleiding. Met de OG-registratie heeft u een hoger vakbekwaamheidsniveau,
waardoor u meer zelfstandig kunt functioneren en kunt handelen in complexe
situaties. In het beroepscompetentieprofiel OG leest u welke competenties een
geregistreerde OG-er heeft.
U kunt als NVO Orthopedagoog Generalist in aanmerking komen voor
opname in het supervisorenbestand OG na het volgen van een geaccrediteerde
supervisorenopleiding. Supervisoren hebben scholing gehad in de
supervisiemethodiek en zij beschikken over supervisiecompetenties. Als supervisor
OG heeft u een belangrijke rol in het opleidingstraject van een OG-er i.o..

‘Het hart van de vereniging
wordt gevormd door
kwaliteitsborging, via de
beroepscode, het tuchtrecht
en registraties.’

