
Verder met de NVO
Jaarbericht 2021

2021 was een bewogen jaar; het Coronavirus beïnvloedde onze samenleving nog 
steeds op een ongekende manier. En er speelden veel méér maatschappelijke 
vraagstukken met een pedagogisch tintje, waar de NVO in meedacht en aan 
bijdroeg. In dit overzicht nemen we je mee langs een paar highlights van 2021.  



Scheefgroei salarissen onderwijs
De NVO ontwikkelde voor leden twee voorbeeld-functiebeschrijvingen voor 
gedragswetenschappers in het onderwijs, met bijbehorende (indicatieve) 
waardering op basis van de onderwijs cao’s. 

GGZ: Regiebehandelaar en inzetbaarheid 
Mede op basis van, vaak schrijnende, casuïstiek van leden kreeg de NVO 
voor elkaar dat de OG-er in loondienst vanaf 2022 bekostigd wordt als 
regiebehandelaar en dat zowel universitair opgeleide masters als OG-ers  
in de ggz vanaf 2022 vergoed blijven voor brede inzetbaarheid.  

Bekostiging opleiding OG 
Bekostiging van de opleiding OG verloopt helaas moeizaam. Samen met de 
brancheorganisaties in de zorg en ook binnen het Capaciteitsorgaan ijverde de 
NVO hier onverlet voor. Op 1 juni organiseerde de NVO, met inbreng van de 
brancheorganisaties en met belanghebbende opleidelingen, een informatieve 
bijeenkomst voor VWS. De NVO won advies in bij deze en gene invloedrijke 
actoren en startte een politieke lobby.  

Master-orthopedagogen  
In haar eigen beroepenstructuur en in adviezen over aanpalende 
programma’s van psychologische beroepsverenigingen en opleidingen 
(met name het zogeheten APV) maakt de NVO zich systematisch hard 
voor de vakbekwaamheid van universitair opgeleide masters. Wel maakt 
de NVO een onderscheid naar startende masters vs ervaren en periodiek 
geherregistreerde masters. De NVO oriënteert zich op verandering van de 
term ‘NVO-basis(ortho)pedagoog’ in ‘NVO-(ortho)pedagoog’. 
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Positie: erkenning en waardering



Marlies Post  
is sinds 2012 directeur van de NVO

‘De ogen op de bal houden; uiteindelijk gaat 
het om kinderen, jongeren en ouders voor 
wie maatschappelijk en persoonlijk succes 
niet vanzelfsprekend is.‘    

Gerard van Egmond  
is sinds 2020 voorzitter van de NVO

‘De leden van de NVO zijn belangrijke spelers 
in het veld van hulpverlening en onderwijs. 
Hun waarde zal het bestuur nog meer gaan 
uitdragen. Natuurlijk in samenwerking met 
collega-instellingen en branches en altijd 
uitgaand van de kracht van de leden en van 
het geheel van de vereniging’.

NVO-Kwaliteitsregisters
In 2021 verbeterde de NVO de gebruiks-
vriendelijkheid van haar Kwaliteitsregisters en 
ontwikkelde een nieuw Inhoudelijk Kader. Vanaf 
eind 2022 kunnen onze geregistreerde leden een 
breder palet aan na- en bijscholing opvoeren voor 
hun herregistratie.  

Richtlijnen
  In 2021 autoriseerde NVO de ‘brede, 
vakinhoudelijke richtlijn dyslexie’. 

 Ook autoriseerde de NVO de geactualiseerde 
jeugdhulprichtlijn trauma. 

 De NVO werkte mee aan de richtlijnen 
zelfmanagement ondersteuning, 
slaapstoornissen en wilsbekwaamheid voor 
de gehandicaptenzorg. 
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Passend onderwijs en thuiszittende leerlingen
In opdracht van de NVO bracht het Kohnstamm-instituut een onderzoek 
naar thuiszittende leerlingen uit, met aanbevelingen hoe we thuiszitten 
nog beter kunnen voorkomen. De NVO publiceerde in haar eerste twee 
nummers van de Pedagoog artikelen hierover, nam een podcast op en 
organiseerde samen met de geschillencommissie passend onderwijs twee 
werkbezoeken, één voor politici en één voor beleidsmakers.

Leerrecht
De NVO ontwikkelde een visie op leerrecht en lichtte die met een position 
paper toe in o.a. een debat in de Tweede Kamer.   

Kinderarmoede
Samen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid organiseerde de 
NVO in maart een bijeenkomst in de Balie over kinderarmoede. 

Gesloten jeugdhulp en uithuisplaatsing
De NVO organiseerde diverse ‘mastermindsessies’ voor en met professionals 
over de gesloten jeugdhulp en het voorkomen van uithuisplaatsing.  

Zinnige Zorg 
De NVO kijkt sinds 2021 samen met diverse partijen naar acties om 
te komen tot verbetering van de beeldvorming en diagnostiek, zoals 
beschreven in de richtlijn ‘probleemgedrag bij volwassenen met een 
verstandelijke beperking’.

Corona
De NVO uitte haar zorgen over de effecten voor kinderen en jongeren  van 
de corona-maatregelen en met name de sluiting van de scholen; o.a. door 
het manifest van Unicef te ondertekenen. De NVO werkte actief mee aan 
het Sectorplan Code Zwart voor de gehandicaptenzorg.

Verkiezingen en formatie
Vanuit een pedagogische invalshoek leverde de NVO input aan informateur 
Mariëtte Hamer.

Pedagogische vraagstukken 



Samen Beslissen 
In november bood de NVO de basis-orthopedagogen een live-
stream congres aan met als thema Samen Beslissen. 

Webinars en mastermindsessies
De NVO organiseerde een scala aan webinars en 
mastermindbijeenkomsten, algemeen rondom richtlijnen en 
specifiek over o.a. scheiding en trauma in de jeugdhulp en het 
functioneren als Wzd-functionaris in de langdurige zorg. 

Samenwerking

De NVO is lid van de federatie van beroepsverenigingen P3NL, de FGzPt en de 
vakbonden FBZ (voor zorg) en de FvOv (voor onderwijs). Ook is zij actief in een 
verband van samenwerkende beroepsverenigingen Jeugd (SBJ). 
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Facts & Figures

NVO Kwaliteitsregisters geregistreerd 2021 2020

Basis-pedagoog 35 28

Basis-orthopedagoog 4294 3655

NVO Basisaantekening diagnostiek 3917 3325

Orthopedagoog-generalist 2029 1836

Supervisoren  313 286

Accreditatie aanvragen 2021 2020

Bij -en nascholingen 671 565

Supervisorenopleiding 3 1

Jeugdhulp41%

Gehandicapten- en Ouderenzorg14%

GGZ 18+3%
Overig 13%

Onderwijs 29%

Verdeling leden 
over werkvelden

Aantal leden

Helpdesk
De NVO staat leden en andere geïnteresseerden te woord over o.a. registratie, 
beroepsethiek en beleidsmatige zaken. Gemiddeld gaat het per week om zo’n:

*: onderwijs, jeugdhulp, gehandicaptenzorg, bekostiging, wet- en regelgeving voor zelfstandig gevestigden, etc.

55 vragen
over registratie
en accreditatie

20 vragen
over lidmaatschap

en contributie

40 vragen
over 

beleidsdossiers*

30 vragen
over 

beroepsethiek

31/12/2021

9.501

31/12/2020

9.151

Loondienst of zelfstandig?

89% Loondienst 11% Zelfstandig
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Producten en Publicaties
 Onderzoek Thuiszittende 
leerlingen 

 Podcast thuiszittende leerlingen

 Beroepscode (Geactualiseerd) 

 Handreiking Wzd en onderwijs

 Podcast informele steun  
(met Steunouders)

 Nieuwe website

 Publicaties storytellers

Publicaties Storytellers (selectie)

13/5  Veel jongeren hebben in deze tijd mentale problemen zoals depressieve 
klachten en eenzaamheid. Volgens pedagoog Stijn Sieckelinck een gevolg 
van pure stress, door het gebrek aan ontspanning. In het Parool houdt de 
lector youth spot aan Hogeschool Amsterdam een pleidooi ‘De jeugd kan 
wel wat mindfulness gebruiken’.  

6/6  Het Dagblad van het Noorden besteedde aandacht aan de gevolgen 
voor kinderen en jongeren van de coronapandemie en het sluiten van 
de scholen voor kinderen. De krant organiseerde een vraaggesprek 
met leerlingen, ouders, docenten en met orthopedagoog en klinisch 
psycholoog Ellen Loykens: ‘Blijf mentale gezondheid van jongeren goed 
in de gaten houden’.  

10/6  ‘De rechter gaat geen antwoord geven hoe een hoogbegaafd kind 
‘passend’ onderwijs krijgt’, aldus De Volkskrant. Corrieke Buist-Veurink, 
Wanda Glebbeek, Femke Hovinga, Lenneke Kapitein, Annelie Neuteboom 
en Lijnie Reijers waarschuwen voor een levenslang stigma en stellen 
dat er langs andere wegen gezocht moet worden naar oplossingen voor 
problemen waartegen hoogbegaafden aanlopen.  

21/7  De Minister wil in elke regio een expertisecentrum aanwijzen om 
honderd complexe cliënten met een verstandelijke beperking en 
gedragsproblematiek op te vangen. Vragen deze cliënten echt wat 
anders dan andere mensen met een verstandelijke beperking? Dat punt 
maakt orthopedagoog-generalist Matthijs Heijstek in het Nederlands 
Dagblad in ‘Cliënt met verstandelijke beperking wordt complex 
genoemd, maar feitelijk is de zorg eromheen niet op orde.’ 

29/7  ‘Een gezinszorgstelsel is beter dan jeugdzorgstelsel’ zegt 
orthopedagoog-generalist Jessica Vervoort in Brabants Dagblad. 
Kinderen worden het best geholpen door gelijktijdig ouders te helpen. 

16/8  In het Parool mengt orthopedagoog-generalist Danielle Goedhart 
zich in ‘Een flinke zak geld gaat de financiële crisis in de 
jeugdzorg niet oplossen’ in de discussie over het jeugdzorgstelsel. 
Versimpel de bureaucratie en leg de verantwoordelijkheid weer bij de 
zorgaanbieders en hun professionals met inhoudelijke kennis. 

12/11  “De meeste kinderen worden misbruikt door mensen die ze 
kennen.” Seksueel misbruik bij kinderen blijft vaak nog onzichtbaar. 
Hoe komt dat? Orthopedagoog Aafke Scharloo en Kim van Laar van 
Team-Kim vertellen bij Spraakmakers (NPO Radio 1) over de manier 
waarop we seksueel misbruik kunnen en moeten signaleren bij 
kinderen.

10/12  Investeren in effectieve hulpverleners is de enige redding voor de 
jeugdzorg. Het is code rood in de jeugdzorg. Meer tijd en ruimte voor 
inhoudelijk deskundigen kan code zwart voorkomen, stelt Annemiek 
Harder (hoogleraar Orthopedagogiek Erasmus Universiteit Rotterdam) 
in het Parool. 
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