
45%

Wat doet jouw werkgever om het integreren van 
wetenschappelijke kennis in het dagelijks werk te faciliteren en 

te stimuleren?

Bekostigen van scholingen

Niets, verantwoordelijkheid ligt bij professional

Abonnement op tijdschriften en aanschaf van boeken

NVO
Enquête 
Wetenschappelijk 
onderbouwd werken 
in de praktijk

Aantal respondenten: 374 (respons 8,1%) Basis-orthopedagoog
Orthopedagoog-generalist

Overige registraties

1

2

3

GZ-psycholoog
Master-orthopedagoog SKJ

43%

22%
13%

12%
10%

Onderwijs
28%

(jeugd)GGZ*
27%

Jeugdhulp
19%

Gehandicaptenzorg
19%

Anders
7%

Ouderenzorg
0%

4%
14%

43%

31%

8%

Zeer
ontevreden

Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer
tevreden

Hoe tevreden ben je met wat jouw 
werkgever jou biedt op het gebied van 

integreren van wetenschappelijke kennis in 
het dagelijks werk?

* Een deel van respondenten in de (jeugd)GGZ valt ook onder de jeugdhulp

3,6
3,3 3,2 3,0 3,0

Tevredenheid over werkgever 
uitgesplitst naar werkvelden (gewogen 

gemiddelde)*

Gehandicaptenzorg (jeugd)GGZ

Jeugdhulp Ouderenzorg

Onderwijs
*1= zeer ontevreden, 5= zeer tevreden
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Wensen rondom het op de hoogte blijven van, het toegang  krijgen tot, het selecteren 
en het toepassen van wetenschappelijke kennis

Op welke manier selecteer je wetenschappelijke kennis?

30%

1

Goede zoektermen gebruiken

Bron checken op peer-reviewed, jaartal, auteur, financier

20

15

13

10

8

8

8

8

7

6

5

5

5

5

Vertaalslag wetenschappelijke inzichten/methodieken naar de praktijk

Trauma(sensitief werken)

Diagnostiek bij bijzondere doelgroepen: lvb, anderstaligen e.d.

Hechting

Werkzame componenten in de therapeutische behandelingsrelatie

(Effectiviteit van) passend onderwijs

Effectieve methodes en interventies in de gehandicaptenzorg

Factoren die de verbinding onderwijs jeugdhulp versterken

Systeemgericht werken

Effectieve methodieken in het onderwijs

Effectief leerkrachtgedrag bevorderen

Hoogbegaafdheid

Inzet van ervaringsdeskundigen/ervaringskennis

Uithuisplaatsing

Focus op thema’s die op dat moment belangrijk zijn voor mijn werk/cliënten

2

3

Welke thema’s verdienen meer aandacht in de wetenschap?

NVO kennisbank

Door de NVO 
(website, 

nieuwsbrief) op de 
hoogte blijven van 

nieuw relevant 
onderzoek

Gratis toegang tot 
wetenschappelijke 

artikelen in een 
database (open 

source)

Rol van de NVO

Informatie (blijven) delen via NVO nieuwsbrief en website

Meer kennis over implementatie verspreiden/concrete handelingsadviezen

Opzetten van een NVO kennisbank

1

2

3 3
1

2
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