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Inzetbaarheid beroepsgroep 
 
‘Ik werk als orthopedagoog in de GGZ, met mensen met een ernstige psychiatrische aandoening zoals 
schizofrenie. Veel van hen functioneren door deze ernstige aandoening veelal op kindniveau en zeker 
als gekeken wordt naar het sociaal-emotionele niveau, ook bij bijvoorbeeld mensen met een autisme 
spectrum stoornis (en zo kan ik meer DSM-classificaties noemen waarbij sprake is van een laag 
sociaal emotioneel niveau).’  
 
‘Dat ik niet meer kan werken in de GGZ (… ) wordt door velen beschouwd als een gemis. Mijn 
invalshoek als orthopedagoog is net anders als die van de andere disciplines en wordt gezien als een 
manier om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ik ken meerdere orthopedagogen in de GGZ en ik 
weet dat zij graag geziene collega's zijn als het gaat om diagnostiek en behandeling.’ 
 
‘Waar ik tegenaan loop hierin is dat ik voornamelijk met volwassenen boven de 23 werk, zonder 
verstandelijke beperking. Dat betekent dat ik straks niet meer declarabel ben en mijn werk dus niets 
meer aan me heeft. Ze denken er nu aan om me de opleiding tot GGZ agoog te laten doen, een post 
HBO opleiding zonder veel verdieping voor mijn werk. Blijkbaar ben je daarna toch declarabel. 
Ik ben nu op zoek naar andere manieren om toch declarabel te kunnen zijn bij een doelgroep boven 
de 23 en zonder verstandelijke beperking.’  
 
‘(…) Verder vind ik het erg jammer en verdrietig dat dit zomaar kan. Door een verandering van regels 
stel je ineens niets meer voor als orthopedagoog blijkbaar. Ervaring of hoe goed je in je werk bent 
maakt ineens niets meer uit.’  

‘Een leeftijdsbeperking voor orthopedagogen lijkt me zeer onwenselijk namelijk, ze worden immers 
generalistisch opgeleid.’ 

‘Ik heb begrepen van mijn collega’s GZ dat de zorgverzekeraars eisen dat behandelaars aangesloten 
zijn bij de lvvp. Dat kunnen wij als orthopedagogen generalisten niet. Dus er staat  een lijn te 
wachten dat OG ook regiebehandelaar kunnen zijn maar dat laten de zorgverzekeraar op deze wijze 
niet toe.’ 

‘Als directeur van een zorginstelling hecht ik zeer veel waarde aan de inzet van o.a. basispsychologen 
en (ortho) pedagogen in de GGZ. Vanuit andere deelnemers (aan het ZPM) wordt een andere stelling 
genomen en wordt geprobeerd diverse beroepsgroepen buiten de GGZ te houden of hun rol sterk te 
beperken.’ 
 
‘Wat mij persoonlijk vooral ook tegen de borst stuit is dat vanuit andere beroepen (psychologen / 
psychiaters) geoordeeld wordt dat een pedagoog geen plek zou hebben in de GGZ. Omdat de NVO 
niet vertegenwoordigd is binnen het ZPM programma worden deze geluiden dus als het (kwaliteits) 
oordeel van de behandelaren gedeponeerd zonder dat de betrokken beroepsgroep zelf daar een 
eigen standpunt tegenover kan zetten.’ 
 
Loopbaanperspectief 
 
‘Wij zijn werkzaam in de specialistische GGZ voor volwassenen en lopen in een sollicitatieprocedure 
bij een andere zorgaanbieder in de volwassen GGZ tegen het volgende aan: 
 



"Je CV spreekt ons enorm aan, echter is vanaf 2022 de orthopedagoog niet declarabel bij 
cliënten vanaf 23 jaar. Hierover loopt nog een discussie op landelijk niveau, maar zolang daar geen 
andere uitspraak in is kunnen we de orthopedagogen niet meenemen in onze selectieprocedure." 
  
Uiteraard roept dit veel vraagtekens bij ons op. (…)’  

‘In de afgelopen maanden kreeg ik verschillende malen het bericht dat ik, wegens de ingang van het 
Zorgprestatiemodel in 2022, niet de overstap kan maken naar behandelaar in de basis GGZ. Ik zou 
alleen kunnen werken met jongeren tot 23 jaar en/ of verstandelijk beperkten. Behandelingen 
anderszins zouden vanaf dan niet meer (afdoende) worden vergoed.  
Ik ben zelf Orthopedagoog van oorsprong en nu al een aantal jaren werkzaam onder de functietitel 
Psycholoog in de ouderenzorg. Dat heeft me nooit eerder problemen opgeleverd. Nu is het echter zo 
dat ik de overstap naar de basis GGZ wil maken en dat wil helaas niet lukken. Ik word overal 
afgewezen en als ik bel om te vragen wat de reden is, is het nooit mijn ervaring, maar altijd mijn 
opleidingsachtergrond.’  

Opleidingsmogelijkheid 

‘De eerste geluiden van mijn eigen werkgever zijn al dat ze inhoudelijk  graag OG-ers op willen leiden 
als de opleiding straks gesubsidieerd is, maar dat beslist niet zullen doen zolang we in de lage 
tariefgroep zitten. Dat zal voor veel werkgevers gelden. En zo blijft, zelf met een artikel 3 beroep, de 
OG een achtergestelde beroepsgroep binnen de GGZ.’ 

‘Wij hebben een orthopedagoog die in opleiding is tot GZ-psycholoog; nog geen 1/4 van haar 
caseload valt hieronder (de inperkende toelichting, MP) dus als deze regel stand houdt (of er geen 
uitzondering is voor opleidelingen) wat dan?  

Mijn vragen: 
- Is deze beperking reeds bij jullie bekend? 
- Is er een uitzondering voor orthopedagogen in opleiding?’  

 

 
 


