
Waar vind ik een overzicht van 
kwaliteitsstandaarden die voor mij relevant zijn? 
 
Bij de downloads vindt u een overzicht van richtlijnen die de NVO heeft 
becommentarieerd en/of geautoriseerd. Let op: er zijn 
kwaliteitsstandaarden die de NVO wèl heeft becommentarieerd, maar niét 
heeft geautoriseerd, omdat dat laatste de NVO niet is gevraagd. Het kan 
dan bijvoorbeeld gaan om een richtlijn voor een andere beroepsgroep. De 
NVO kijkt dan of de pedagoog als ketenpartner wordt genoemd en/of hoe 
de richtlijn zich verhoudt tot richtlijnen die de NVO over hetzelfde vraagstuk 
heeft geautoriseerd. Er zijn ook kwaliteitsstandaarden die de NVO niet heeft 
geautoriseerd, omdat de NVO die om een bepaalde reden niét 
onderschrijft. 
 
De NVO was mede-opdrachtgever en is mede-eigenaar van de veertien 
richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze zijn allemaal door de NVO 
geautoriseerd, U vindt ze op www.richtlijnenjeugdhulp.nl. 
 
Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) heeft een overzicht van 
richtlijnen en zorgstandaarden die het netwerk voor de GGz heeft 
ontwikkeld. Met uitzondering van drie generieke modules jeugdhulp zijn die 
niet door de NVO becommentarieerd. Toch kunnen ze in uw situatie van 
betekenis zijn. 
 
Ook in andere domeinen waar pedagogen werken, zoals in de 
jeugdgezondheidszorg, zijn richtlijnen ontwikkeld. In de databank van het 
Nederlands Jeugdinstituut vindt u een overzicht van richtlijnen op het 
gebied van jeugd. Deze zijn vaak door andere beroepsgroepen en/of 
organisaties opgesteld; alleen de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming 
(zie boven) zijn geautoriseerd door de NVO, maar ook hier geldt: andere 
richtlijnen kúnnen in uw situatie relevant zijn. 
 
Er komen nog steeds richtlijnen bij. Richtlijnen waarvan de NVO mede-
opdrachtgever is en die de NVO naar verwachting zal gaan 
becommentariëren en autoriseren zijn een richtlijn dyslexie en  richtlijnen 
voor de gehandicaptenzorg.  Als de NVO gevraagd wordt richtlijnen te 
becommentariëren en autoriseren, nemen we ze op in ons eigen overzicht. 
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