The Next Generation
Weet u hoe de pedagogiek en Star Trek met elkaar verbonden zijn?
(Ortho)pedagogen zetten zich met ziel en zaligheid én met wetenschappelijke kennis in voor een goede en veilige
ontwikkeling van kinderen, jongeren en mensen met een beperking. Net als in de beroemde serie Star Trek gaat
het om The Next Generation. (Ortho)pedagogen maken zich hard voor de volgende generatie en dragen zo bij aan
een goede toekomst van ons allemaal. Hún beroepsvereniging van ruim 9.000 leden - de NVO - bestaat 60 jaar.
Een goed moment om stil te staan bij wat we veel te vaak als vanzelfsprekend beschouwen: een goede en
gezonde opvoeding en ontwikkeling voor iedereen.
Van ‘debielenonderwijs’ tot passend onderwijs
De afgelopen zestig jaar heeft de pedagogiek een enorme ontwikkeling doorgemaakt. (Ortho)pedagogen stonden
aan de wieg van veranderende normen over opvoeding en ontwikkeling en nieuwe kennis over wat werkt. Ze waren
onmisbaar in het uitdragen en toepassen daarvan. Zo sprak Nederland minder dan zestig jaar geleden zonder enige
gêne over debielenonderwijs, bonden we mensen met een beperking vast en sloten we jongeren op die een gevaar
vormden voor zichzelf.
(Ortho)pedagogen stelden altijd al de opvoedings- en ontwikkelingsrelatie centraal en brachten consequent de
context in kaart. Gestoeld op het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind en het VN-verdrag Handicap
én met oog voor de wensen en inschatting van ouders en andere opvoeders, bleek er veel meer mogelijk. Nu
realiseren (ortho)pedagogen passend onderwijs, zo thuisnabij mogelijk opgroeien en zoveel mogelijk zelfstandig
leven en wonen. Samen beslissen met ouders en opvoeders en met andere professionals is daarbij hun kracht.
The Next Generation
(Ortho)pedagogen zijn gespecialiseerd in vraagstukken die intergenerationeel zijn. Er kunnen trauma’s zijn die leiden
tot onmacht in opvoedingssituaties, tot aan kindermishandeling toe. Zij verminderen kansenongelijkheid die
ontstaat door bijvoorbeeld armoede, laaggeletterdheid of dyslexie, autisme en adhd. Gelukkig zijn er ook sterke
kanten die over generaties terugkomen, zoals veerkracht, flexibiliteit en assertiviteit. Door die sterke kanten te
benutten en te versterken, kunnen (ortho)pedagogen een kantelpunt realiseren voor The Next Generation.
Kennis delen spreekt vanzelf
In de vereniging staat kennis hoog in het vaandel. Zo ontwikkelen (ortho)pedagogen bijvoorbeeld methoden hoe we
het beste met kinderen praten over actuele bedreigingen als een oorlog, slechte voeding of een zorgelijk klimaat. En
zetten orthopedagogen in de langdurige zorg zich in voor het duiden van moeilijk verstaanbaar gedrag en voor
optimaal mee blijven doen van mensen met een beperking.
De klok tikt door
In ons jubileumjaar delen wij onze kennis met iedereen. Wij nodigen ook onze stakeholders uit om kennis met ons te
delen. Onze kennis is te vinden op het platform www.ikkanhet.nl waar ervaringsverhalen staan van
(ortho)pedagogen in alle werkvelden. Op www.nvo.nl staan onze NVO- beroepscode, onze vakinhoudelijke
richtlijnen en handreikingen. De artikelen over zestig jaar pedagogiek, die dit jubileumjaar in elke editie van het
NVO-magazine de Pedagoog staan, kan iedereen lezen op de speciale jubileumpagina op de NVO-website. Het klokje
op onze website tikt door. Naar het NVO-jubileumcongres The Next Generation, op 23 september in De Reehorst in
Ede.
Noot voor de redactie:
Meer informatie over NVO 60 jaar is verkrijgbaar bij de NVO, j.smeets@nvo.nl Kijk ook op onze jubileumpagina.

