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Bent u hulpverlener, manager of bestuurder bij een
gemeente, school, zorginstelling of zorgverzekeraar?
Kunt u advies gebruiken bij de transformatie in
de jeugdhulp? Overweegt u een POH-jeugd in uw
huisartsenpraktijk? Of wilt u het gezin rond mensen met
een beperking versterken? Dan werkt u voor kinderen
en volwassenen die afhankelijk zijn van anderen. Zij
verdienen de allerbeste aandacht en zorg die Nederland
in huis heeft. Toch is het vaak een puzzel om dit te
realiseren. Ontdek wat de NVO orthopedagoog-generalist
voor u kan betekenen.

Dit doen orthopedagogen
Een orthopedagoog helpt kinderen,
jongeren en mensen met een beperking
om zich in moeilijke situaties optimaal
te ontwikkelen. In het onderwijs, de
jeugdhulp en jeugdbescherming, gehandicaptenzorg en volwassenen-ggz. Een
orthopedagoog richt zich niet alleen op de
individuele cliënt, maar betrekt daarbij ook
de relatie met alle medeopvoeders, thuis,

op school of in een instelling en verbindt
die met elkaar. Want elke relatie kan
onderdeel van het probleem zijn. Of juist
de oplossing. Een orthopedagoog zoekt
naar de mogelijkheden van het gezin of
andere opvoeders, die dicht bij de cliënt
staan. Het belang van de cliënt staat altijd
voorop.

Dit typeert de NVO orthopedagoog-generalist
Een NVO-orthopedagoog generalist is een
wetenschappelijk geschoolde expert in
opvoed- en ontwikkelrelaties. Iemand die
de specifieke behoeften en mogelijkheden
van kinderen, jongeren en mensen met een
beperking in hun omgeving in kaart kan
brengen en verbetert door de inzet van
wetenschappelijke inzichten en interventies.
Na een universitaire master orthopedagogiek, heeft hij een tweejarige postmasteropleiding tot orthopedagoog-generalist
afgerond. In die twee jaar heeft hij systematisch begeleide werkervaring opgedaan,
op een erkende praktijkopleidingsplaats.

Plus cursorisch onderwijs en een intensief
traject van supervisie. Elke vijf jaar laat hij
zich herregistreren op basis van werkervaring en deskundigheidsbevordering.
Een NVO orthopedagoog-generalist staat
geregistreerd in het verenigingsregister van
de Nederlandse vereniging van pedagogen
en onderwijskundigen (NVO). Hij moet
voldoen aan herregistratie-eisen en moet
zich verhouden tot de NVO beroepscode,
waarin regels staan over kwaliteit van de
beroepsuitoefening en het omgaan met
cliënten en vertrouwelijke informatie.

Orthopedagoog vs Orthopedagoog-generalist

OG

Het belangrijkste verschil tussen een orthopedagoog en een orthopedagoog-generalist is het opleidingsniveau en daarmee de vakbekwaamheid. Een
orthopedagoog-generalist handelt zelfstandiger, met meer verantwoordelijkheden
en kan meer complexe problemen en situaties hanteren en overzien. Een orthopedagoog-generalist heeft meer gespecialiseerde vaardigheden als het gaat om
diagnostiek, behandeling en (wetenschappelijk) onderzoek. Hij kan (wetenschappelijke) kennis en vaardigheden geïntegreerd toepassen en ook bijdragen aan het
ontwikkelen van die kennis. Als er meerdere hulpverleners bij de cliënt of het hele
gezin zijn betrokken is hij bij uitstek degene die coördineert.
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Een NVO orthopedagoog-generalist is
een expert op het gebied van:
•
•
•
•
•
•

Vroegtijdige signalering
Pedagogische diagnostiek
Begeleiding en behandeling
Advisering en coaching van andere professionals
Pedagogisch beleid en management
Wetenschappelijk onderzoek

Een orthopedagoog-generalist werkt
direct met kinderen, jongeren en volwassenen. Hij helpt ouders, begeleiders,
docenten en andere ‘beroepsopvoeders’
om bijvoorbeeld beter om te gaan met
verschillen in de klas of om de levenskwaliteit van mensen met een beperking te
verbeteren.
In een zorginstelling geeft de orthopedagoog-generalist, naast behandeling en
begeleiding, vaak leiding aan een team
van andere professionals. Zo ziet hij toe
op de juiste diagnose en behandeling en
zorgt dat er één duidelijk behandelplan is,
in plaats van allerlei losse behandelingen
door verschillende hulpverleners.

Wijkteam

In een wijkteam zet een orthopedagoog-generalist zijn expertise in om
onderscheid te maken tussen alledaagse
opvoedingsvragen en complexere
problematiek. Hij kent de mogelijkheden
en beperkingen van eigen kracht, kan
snel en goed taxeren of de veiligheid van
een kind in het geding is en inschatten of
gespecialiseerde hulp nodig is. Ook denkt
hij kritisch mee vanuit een helicopterview
en kan zo de zorg- en hulpverlening aan
cliënten voortdurend verbeteren.

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan
genezen’ kan een orthopedagoog-generalist opvoed- en ontwikkelvraagstukken
vroegtijdig signaleren en daarop actie
ondernemen.
Daarnaast werkt de orthopedagoog-generalist als wetenschapper bij een universiteit, hogeschool of andere instantie. Zo
draagt hij bij aan de verdere ontwikkeling
van wetenschappelijk onderzoek en het
overbrengen van kennis.

Praktijkondersteuner huisarts

De praktijkondersteuner huisarts jeugd
(POH jeugd) is een relatief nieuwe
functie. Als POH-jeugd biedt een
orthopedagoog-generalist zelf hulp én
overbruggingshulp als er wachtlijsten zijn
bij zorgaanbieders. Bij het bieden van hulp
gaat het zowel om lichte problemen als
gebrek aan zelfvertrouwen en pesten op
school tot zware kwesties als burn-out,
depressie en huiselijk geweld.
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