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Voorwoord
De orthopedagogiek is een unieke wetenschap, die een beroepsgroep opleidt met een specifieke 
expertise: wetenschappelijk onderbouwde kennis over opvoeding, wederzijdse beïnvloeding en 
ontwikkeling. Kenmerkend voor een orthopedagoog is dat hij altijd en planmatig het systeem rond een 
kind, jongere of volwassene in een afhankelijkheidsrelatie betrekt. 

Die waarde bewijst zich in verschillende werkvelden als jeugdhulp, onderwijs, gehandicaptenzorg, 
ouderenzorg en volwassenen-ggz. Voor verwijzers en cliënten is het echter niet altijd duidelijk 
wanneer en waarom iemand terecht kan bij een orthopedagoog. Daarom ontwikkelt de NVO een 
beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg. 

De Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen wil denken in termen van ‘Wie kán 
wat?’, in plaats van ‘Wie mág wat?’. De beroepsvereniging wil dat orthopedagogen dáár worden ingezet 
waar zij vakbekwaam zijn en van optimale toegevoegde waarde zijn voor cliënten. De orthopedagogiek 
kent geen voorbehouden handelingen en gaat uit van ‘bekwaam is bevoegd’1. 

De ambitie om kwalitatief verantwoorde zorg te leveren in diverse werkvelden en daarbinnen in te 
spelen op een brede variëteit aan zorgvragen vergt een beroepenstructuur die veel verder gaat dan vrij 
generieke initiële en post-initiële opleidingen. Maar wat dan en hoe dan? 

Het advies De B van Bekwaam, dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in het najaar 
van 2019 publiceerde was voor de NVO een belangrijke inspiratiebron. Het advies sluit aan bij de 
benadering van de NVO en ook bij de orthopedagogische beroepenstructuur zoals de NVO die al in de 
steigers had gezet. Belangrijke elementen in het advies zijn:

• uitgaan van doorlopende ontwikkeling en actualisering van vakbekwaamheid; dat doen  
professionals door hun opleiding én door middel van werkervaring, bij- en scholing en intervisie 
na die opleiding;

• samenwerking tussen professionals, in multidisciplinaire teams en netwerken;

• het aantonen van specifieke deskundigheden in portfolio’s.

Deze elementen komen dan ook terug in de beroepenstructuur voor orthopedagogisch zorg. De 
NVO denkt dat zij hiermee een beroepenstructuur neerzet, die past bij de brede variëteit van de  
orthopedagogische beroepsuitoefening, gericht op uiteenlopende zorgvragen van uiteenlopende 
cliëntenpopulaties. De beroepscompetentieprofielen van de NVO kennen naast vakinhoudelijke 
competenties ook competentiegebieden voor samenwerking en communicatie. De NVO-
kwaliteitsregisters zijn de basis voor eenduidige portfolio’s, die voor cliënten, werkgevers en collega’s 
herkenbaar zijn; beroepsgenoten stellen de norm en toetsen die. 

De beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg vergt nog een behoorlijke doorontwikkeling 
om in alle opzichten compleet te zijn. Zo moeten de NVO-Kwaliteitsregisters verder ontwikkeld 
worden om optimaal aan te sluiten bij de beroepscompetentieprofielen. Om eenduidige portfolio’s 
te kunnen genereren die recht doen aan de variëteit van bekwaamheden, moet supervisie en 
begeleiding van net afgestudeerde basis-orthopedagogen worden geborgd en gefaciliteerd. Ook is 
het essentieel dat de opleiding tot orthopedagoog-generalist wordt bekostigd. Last but not least 
gaat de NVO in samenwerking met werkgevers, branche- en cliëntorganisaties onderzoeken of een 
beroepscompetentieprofiel orthopedagoog-specialist gewenst en nodig is.

Daar gaan we als NVO volop voor en wil ik me graag voor inzetten.

Gerard van Egmond
Voorzitter NVO

1. Ook aanpalende beroepen als de gezondheidszorgpsycholoog en de psychotherapeut kennen overigens geen 
voorbehouden handelingen.
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Inleiding
De orthopedagogiek is een wetenschap, die een beroepsgroep oplevert 
met een unieke expertise: wetenschappelijk onderbouwde kennis over 
opvoeding, wederzijdse beïnvloeding en ontwikkeling, en daarmee over het 
betrekken van het systeem rond een kind, jongere of volwassene in een 
afhankelijkheidsrelatie. 

Die waarde bewijst zich in verschillende werkvelden als jeugdhulp, onderwijs, 
gehandicaptenzorg, ouderenzorg en volwassenen-ggz. Voor verwijzers en 
cliënten is het echter niet altijd duidelijk wanneer en waarom iemand terecht 
kan bij een orthopedagoog. En wat dan het verschil is met een aanpalend 
beroep als psycholoog. 

De beroepsgroep kent een beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg2. Een beroepenstructuur 
met verschillende opleidings- en dus vakbekwaamheidsniveaus. Een beroepenstructuur met voor elk 
van die niveaus een NVO-Kwaliteitsregister voor het vastleggen van verworven deskundigheden ná 
de opleiding en daarmee een voortdurende borging van de vakbekwaamheid. Een beroepenstructuur 
waarin door de beroepsgroep vastgelegde beroepscompetentieprofielen de pijlers zijn. 

De beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg ziet de universitair opgeleide basis-orthopedagoog 
als de eerste volwaardige loot aan de stam, mits de basis-orthopedagoog aantoonbaar zijn 
vakbekwaamheid aantoont en de eerste jaren na afstuderen adequate werkbegeleiding en supervisie 
krijgt. 

De beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg mag zich verheugen in draagvlak bij universitaire 
en postmaster-opleidingsinstellingen orthopedagogiek. 

De beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg is in staat zich snel aan te passen aan 
maatschappelijke en innovatieve ontwikkelingen in de zorg, met name door periodieke actualisering 
van de beroepscompetentieprofielen en een vertaling daarvan in de registratie- en herregistratie-eisen 
van de NVO-Kwaliteitsregisters. Systematisch arbeidsmarktonderzoek zou daarbij helpen.

De beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg is nog niet af. Om tot een complete 
beroepenstructuur te komen is met name nodig dat de postmasteropleiding die toeleidt naar het 
BIG-geregistreerde beroep van orthopedagoog-generalist wordt bekostigd. Als uit een verkenning 
met hoogleraren orthopedagogiek, werkgevers- en cliëntorganisaties blijkt dat er behoefte is aan 
een orthopedagoog-specialist, zal de NVO ook voor zo’n specialisme een beroepscompetentieprofiel 
ontwikkelen.

Ook het kunnen destilleren van herkenbare portfolio’s uit de Kwaliteitsregisters is nog een 
ontwikkelpunt. Met name die portfolio’s stellen zorggaanbieders naar verwachting in staat professionals 
gericht in te zetten, passend bij hun competenties. Ook voor cliënten en verwijzers zijn die portfolio’s 
transparant, maar verwijzing blijft maatwerk. Zeker gezien de vele werkvelden waar orthopedagogen 
werken en de variëteit aan (bewezen effectieve) interventiemogelijkheden die zij tot hun beschikking 
hebben.  

Deze publicatie gaat achtereenvolgens in op de identiteit van de orthopedagoog, de invulling van 
het begrip individuele gezondheidszorg, de beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg -eerst 
op hoofdlijnen en vervolgens nader uitgewerkt-, diagnostisch onderzoek, behandeling en andere 
pedagogische interventies, en de consequenties daarvan voor de opleidingsstructuur. 

2. De beroepsgroep kent, naast orthopedagogiek, diverse andere universitaire masters. Een postmaster 
gekwalificeerd beroep bestaat alleen binnen de discipline orthopedagogiek. De voorliggende orthopedagogische 
beroepenstructuur is toegespitst op de orthopedagogiek en daarmee op orthopedagogische vraagstukken die 
betrekking hebben op individuele gezondheidszorg.6



1. De identiteit van de 
orthopedagoog
Professor dr. de Jonge stelt in haar oratie dat het onderwerp van de orthopedagogiek niet het 
kind, de volwassene of de opvoeder is, maar de problematische opvoedingssituatie. Problematische 
opvoedingssituaties zijn omstandigheden die als perspectiefloos worden ervaren en waarin het zonder 
deskundige hulp niet lukt deze te veranderen. Problematische opvoedingssituaties kunnen zich op 
verschillende plekken voordoen, in alle situaties waarin kinderen, jongeren, of volwassenen die niet 
zelfstandig kunnen zijn, verkeren. Met opvoeders worden ook ouders, begeleiders, leerkrachten en alle 
andere opvoeders bedoeld die begeleiding bieden in leefgroepen, onderwijs, kinderopvang, begeleide 
woonvormen en andere opvoedingssituaties3.  

Orthopedagogen zijn wetenschappelijk opgeleid in opvoedings- en ontwikkelingsrelaties. Zij richten 
zich op vraagstukken in opvoedings- en afhankelijkheidssituaties van kinderen, jongeren, volwassenen, 
mensen met een beperking en hun opvoeders of beroepsopvoeders. Daarbij streven zij naar behoud of 
herstel van een zo gewoon mogelijke opvoedings- en ontwikkelingssituatie. Zij stellen zich meervoudig 
partijdig op en nemen, waar mogelijk in samenspraak met de cliënt en diens systeem, besluiten op 
basis van bewezen effectieve interventies, argumenten en rede. Hun expertise betreft de wederzijdse 
beïnvloeding binnen een systeem. De meeste orthopedagogen werken in de jeugdhulp, de wijkteams, 
het onderwijs, de gehandicaptenzorg, de volwassenen-ggz en de ouderenzorg.

Er is veel variëteit in de vraagstukken waarop orthopedagogen zich richten en een evenzo 
grote variëteit van wetenschappelijk onderbouwde interventies. In zijn algemeenheid wordt een 
orthopedagoog ingezet als er sprake is van een (complex) opvoedkundig- of ontwikkelingsvraagstuk, 
waarbij meerdere (opvoed)actoren zijn betrokken, dat om een wetenschappelijk onderbouwde 
interventie vraagt. 

Het gaat om het gehele spectrum variërend van alledaagse opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken 
tot complexe opvoedings- en ontwikkelingssituaties, waar leervraagstukken en/of gedragsvraagstukken 
en/of ontwikkelingsvraagstukken spelen. Orthopedagogen brengen de diverse actoren die bij de 
opvoeding of ontwikkeling betrokken zijn in beeld en brengen hen bij elkaar om zo mogelijk een 
gezamenlijk begeleidings- of behandelingsplan op te stellen en uit te voeren. Om tot dat plan te komen 
nemen zij systematisch, vanuit diverse pedagogische modellen, het perspectief in van de verschillende 
bij de opvoedings- of ontwikkelingssituatie betrokken actoren.

3. M.V. de Jonge (2018). Waar spreken wij over? Leiden: Universiteit Leiden.
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2. Individuele gezondheidszorg
De wet BIG omschrijft individuele gezondheidszorg als ‘zorg die rechtstreeks betrekking heeft op een 
persoon en ertoe strekt diens gezondheid te bevorderen of te bewaken, het onderzoeken en het geven 
van raad daaronder begrepen, waaronder geneeskunst.’ 

De NVO kan zich, voor de volle breedte van universitair opgeleide orthopedagogen, in die definitie 
vinden, omdat die voldoende ruimte biedt voor de variëteit aan taken die orthopedagogen uitoefenen. 
Die taken betreffen zowel preventieve als curatieve zorg, en gaan om ondersteuning die varieert van 
advies tot intensieve zorg en behandeling. En dat op alle domeinen waar zich orthopedagogische 
vraagstukken voordoen, dus in de jeugdhulp, de wijkteams, het onderwijs, de gehandicaptenzorg, de 
volwassenen-ggz en de ouderenzorg. 

Overigens verlenen orthopedagogen ook zorg waarbij zij niet altijd direct cliëntcontact hebben die wél 
als individuele gezondheidszorg is aan te merken, en verlenen zij ook niet-individuele gezondheidszorg, 
die uiteindelijk ten goede komt aan individuele cliënten en hun cliëntsysteem. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld ondersteuning van leerkrachten in onderwijs, en begeleiders in de jeugdhulp en in de 
gehandicaptenzorg bij het omgaan met personen die extra ondersteuning nodig hebben.   
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3. De beroepenstructuur voor 
orthopedagogische zorg op 
hoofdlijnen
De (toekomstige) beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg kent drie niveaus of geledingen:   

• de universitaire master orthopedagoog: de basis-orthopedagoog;

• de postmaster opgeleide orthopedagoog: de orthopedagoog-generalist;

• de als specialist opgeleide orthopedagoog: de orthopedagoog-specialist (nader te onderzoeken)

Op dit moment geven professionals en werkgevers aan dat de praktijk behoefte heeft aan zowel 
universitair opgeleide basis-orthopedagogen als aan de postmaster opgeleide orthopedagogen-
generalist1. Master-orthopedagogen krijgen snel na hun afstuderen een betaalde baan op niveau. 
Systematisch arbeidsmarktonderzoek naar de behoefte in zijn algemeenheid en naar de verhouding 
tussen beide niveaus is wenselijk, maar ontbreekt nog2. 

Voor zowel de basis-orthopedagoog als de orthopedagoog-generalist bestaat op dit moment:

• een door de NVO vastgesteld beroepscompetentieprofiel. De beroepscompetentieprofielen zijn 
opgesteld op basis van het zogeheten CanMedsmodel3 en kennen naast een uitwerking van de 
competenties een beschrijving van kenmerkende beroepssituaties. De beroepscompetentieprofielen 
formuleren de kwaliteitsnorm die de NVO op verschillende niveaus aan de beroepsgroep stelt. De 
beroepscompetentieprofielen zijn te vinden op de website van de NVO4;

• een door de NVO geaccrediteerde universitaire masteropleiding, respectievelijk een door de 
minister van VWS aangewezen postmasteropleiding in de orthopedagogiek die tot de betreffende 
norm van de beroepsgroep opleidt; 

• NVO-Kwaliteitsregisters op verschillende vakbekwaamheidsniveaus, waarin de orthopedagoog na 
die opleiding kan worden ingeschreven. Beroepsregistratie via een Kwaliteitsregister is voor de 
NVO een belangrijk instrument om continue  beroepsontwikkeling te stimuleren en te borgen. Dit 
met als doel om bij te dragen aan kwaliteit van zorg. 

• De NVO Kwaliteitsregisters kennen een systeem van herregistratie op basis van werkervaring, 
bij- en nascholing, en intercollegiale toetsing. Ingeschreven orthopedagogen houden zo ná hun 
opleiding hun vakbekwaamheid op peil en ontwikkelen die verder. 

• De orthopedagoog-generalist is als art. 3 beroep opgenomen in de Wet BIG.

Er is een helder onderscheid in verantwoordelijkheden binnen deze structuur tussen de 
beroepsverenigingen, opleidingen en de Rijksoverheid. De NVO is als beroepsgroep verantwoordelijk 
voor de beroepscompetentieprofielen en de borging van vakbekwaamheid ná de opleiding middels 
Kwaliteitsregisters en de daarbij behorende herregistratie. De verantwoordelijkheid voor registratie van 
de orthopedagoog-generalist in het BIG-register ligt bij de Rijksoverheid. 

De verantwoordelijkheid voor de opleidingen ligt bij de universiteiten respectievelijk postmaster 
opleidingsinstellingen. 

De beroepscompetentieprofielen zijn normerend voor de opleidingen en voor herregistratie. In 
combinatie met de NVO-Kwaliteitsregisters borgt de NVO op die manier dat werkgevers, cliënten en 
collega’s kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de orthopedagoog, en dat zij weten wat zij van hem of 
haar kunnen verwachten. Dit wordt versterkt door de NVO-beroepscode en het systeem van tuchtrecht 
dat op alle leden van de NVO van toepassing is.
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Voor de orthopedagoog-specialist, een eventueel nog te ontwikkelen specialisme binnen de 
orthopedagogiek, bestaat bovenstaande systematiek nog niet. Onderzoek naar de maatschappelijke 
behoefte aan één of meer specialismen op het gebied van orthopedagogische zorg is wenselijk. Als tot 
ontwikkeling en vaststelling van een beroepscompetentieprofiel van een specialisme orthopedagogiek 
wordt overgegaan, zal dat onderscheidend zijn van aanpalende specialismen. Het is vervolgens aan 
opleiders om opleidingen daartoe inhoud te geven. Zou de NVO tot een specialisme orthopedagogiek 
besluiten, dan zal zij daarna alle formele acties ondernemen die nodig zijn om te komen tot een 
wettelijk aangewezen specialisme, zoals de wet BIG in art.14 dat regelt.
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4. De beroepenstructuur voor 
orthopedagogische zorg nader 
uitgewerkt 
Deze paragraaf gaat nader in op de drie niveaus, de drie geledingen, binnen de beroepenstructuur 
voor orthopedagogische zorg. Voor de basis-orthopedagoog en de orthopedagoog-generalist wordt 
ingegaan op de relatie met de betreffende opleidingsinstellingen, taken, vakbekwaamheid en het 
betreffende NVO-Kwaliteitsregister. Voor de orthopedagoog-specialist blijft dit beperkt tot een globaal 
concept, omdat voor deze geleding de zorgbehoefte nog moet worden onderzocht en de vraag moet 
worden beantwoord of een verdere specialisatie op die zorgbehoefte een specialisme legitimeert zoals 
de Wet BIG dat definieert. Voor alle niveaus binnen de beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg 
geldt ‘bekwaam is bevoegd’, 

Bekwaam en bevoegd
In de wet BIG en (tucht)rechtspraak wordt de term ‘bevoegdheid’ gebruikt voor de bevoegdheid van 
medische beroepen om voorbehouden handelingen te verrichten en/of daartoe opdracht te geven, 
zoals het voorschrijven van medicatie of snijden in een lichaam. De orthopedagoog kent geen in de 
wet aangewezen voorbehouden handelingen, dit wil zeggen handelingen die alleen mogen worden 
uitgevoerd door een (in de Wet BIG) aangewezen hulpverlener. Ditzelfde geldt voor psychologen en 
psychotherapeuten; ook zij kennen geen voorbehouden handelingen5. 

Omdat er geen voorbehouden handelingen zijn, geldt voor orthopedagogen dat zij bevoegd zijn tot 
een bepaalde handeling als zij bekwaam zijn. Het beoordelen van deze bekwaamheid is uiteindelijk een 
verantwoordelijkheid van de orthopedagoog zelf, op welk niveau ook. Een orthopedagoog moet altijd 
de afweging maken of deze voldoende kennis, kunde en ervaring heeft om bepaalde werkzaamheden 
uit te voeren. De orthopedagoog neemt hierbij de grenzen van zijn eigen vakbekwaamheid in 
acht en handelt daarbinnen. Dit is onderdeel van de eigen professionele autonomie. Met onder 
andere werkervaring, bij- en nascholing, en een persoonlijk portfolio kan een orthopedagoog zijn 
vakbekwaamheid aantonen. Meent de orthopedagoog dat deze bekwaam is, dan is deze daarmee ook 
bevoegd. En andersom geldt: niet bekwaam, dan ook niet bevoegd.

4.1. NVO basis-orthopedagoog 
Een op universitair masterniveau in de orthopedagogiek afgestudeerde professional kan zich 
registreren in het NVO Kwaliteitsregister basis-orthopedagoog. Alleen met zo’n registratie mag een 
orthopedagoog zich NVO basis-orthopedagoog noemen. Het beroepscompetentieprofiel basis-
orthopedagoog geeft de norm aan van wat er verwacht mag worden van een op universitair 
masterniveau afgestudeerde orthopedagoog en de eerste jaren daarna als beginnend orthopedagoog. 
Dit is daarmee ook de norm voor inschrijving in het NVO-Kwaliteitsregister basis-orthopedagoog . 

Relatie met de universitaire opleidingen
Zeven universiteiten in Nederland bieden een door de NVO geaccrediteerde universitaire 
masteropleiding orthopedagogiek aan6. Deze universitaire masteropleidingen orthopedagogiek van 
de Nederlandse universiteiten hebben aangegeven dat zij het NVO beroepscompetentieprofiel basis-
orthopedagoog als ijkpunt hanteren. 
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Taken
De basis-orthopedagoog kan op de diverse werkdomeinen aan de slag, waarbij de NVO ervan 
uitgaat dat de net afgestudeerde universitair opgeleide orthopedagogen de eerste drie tot vijf jaar 
onder passende werkbegeleiding en supervisie werken. Het is aan de werkgever om medewerkers 
goede begeleiding te bieden en het is aan de orthopedagoog om zich te houden aan de grenzen 
van zijn vakbekwaamheid. Wet- en regelgeving, de beroepscompetentieprofielen van de NVO en een 
professioneel statuut van de organisatie kunnen hierin het uitgangspunt vormen. 

In het onderwijs geeft de wetgever de basis-orthopedagoog een specifieke positie om advies te 
geven over een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs en kan deze diagnostisch onderzoek 
doen. De wetgeving voor het primair en voortgezet onderwijs specificeert het opleidings- en 
vakbekwaamheidsniveau niet nader. 

Een basis-orthopedagoog kan, bijvoorbeeld dankzij langdurige werkervaring, scholing en intervisie, 
méér bekwaam zijn op een bepaald (relatief begrensd) deskundigheidsgebied dan een orthopedagoog-
generalist op dát zelfde specifieke gebied is. Denk bijvoorbeeld aan leervraagstukken als dyslexie. 
Een verwijzer kan in dit geval voor diagnostisch onderzoek en behandeling van een (enkelvoudige) 
leerstoornis doorverwijzen naar een basis-orthopedagoog die op dat gebied aantoonbaar vakbekwaam 
is. 

NVO Kwaliteitsregister basis-orthopedagoog
De NVO basis-orthopedagoog toont eens in de vijf jaar de vakbekwaamheid aan met herregistratie in 
het NVO-Kwaliteitsregister op grond van passende werkervaring, goedgekeurde en/of geaccrediteerde 
scholing en intervisie. Het ligt in de rede dat de basis-orthopedagoog zich veder schoolt op een gebied 
waar deze werkzaam is en/of waar de affiniteit ligt. Geleidelijk aan ontwikkelt deze op dat gebied een 
steeds grotere vakbekwaamheid. 

De NVO streeft ernaar om in de NVO-Kwaliteitsregisters specifieke deskundigheden en bekwaamheden 
meer systematisch zichtbaar te maken. Door portfolio’s die uit die Kwaliteitsregisters te destilleren 
zijn, kunnen basis-orthopedagogen hun specifieke bekwaamheden aantonen aan cliënten, collega-
professionals en werkgevers.

Vakbekwaamheid
De NVO ziet basis-orthopedagogen als zelfstandige, vakbekwame professionals, mits zij:

• beschikken over de competenties zoals vastgelegd in het NVO beroepscompetentieprofiel basis-
orthopedagoog

• hun deskundigheden aantoonbaar bijhouden via het NVO Kwaliteitsregister basis-orthopedagoog7

• handelen binnen de grenzen van hun vakbekwaamheid

4.2. Orthopedagoog-generalist
Een professional die de postmasteropleiding tot orthopedagoog-generalist heeft afgerond én 
zich registreert in het BIG-register, mag zich orthopedagoog-generalist noemen. Aanvullend op 
het BIG-register kan de orthopedagoog-generalist zich registreren in het NVO Kwaliteitsregister 
orthopedagoog-generalist. Het beroepscompetentieprofiel OG geeft de norm aan van de 
orthopedagoog-generalist. De algemene competenties komen overeen met de competenties zoals die 
zijn verwoord in het ‘Besluit orthopedagoog-generalist8. 

Opleiding
De opleiding orthopedagoog-generalist is een postmasteropleiding, waarin theorie, praktijk, en 
supervisie systematisch en geïntegreerd samen komen. 
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Een orthopedagoog heeft over het algemeen enkele jaren werkervaring voordat deze aan de 
vervolgopleiding tot orthopedagoog-generalist begint. Opleidelingen, opleidingsinstellingen en 
werkgevers zijn positief over dit model; opleidelingen brengen hun ervaring in in de opleiding en 
kunnen hetgeen aan de orde komt beter plaatsen dan opleidelingen zonder die ervaring. Werkgevers 
hechten er waarde aan dat zij een stem hebben in de selectie van professionals die de vervolgopleiding 
gaan doen; risico bij een selectie die uitsluitend door opleiders plaats zou vinden is dat die selectie niet 
plaats vindt op basis van de breedte van competenties die voor zorgverlening wenselijk is. Overigens is 
er geen enkele formele belemmering voor instroom onmiddellijk na de universitaire masteropleiding. 

Relatie met opleidingsinstellingen 
De postmasteropleiding tot orthopedagoog-generalist bestaat sinds 2002 en werd tot 1 januari 
2020 geaccrediteerd door de NVO. Sinds het beroep orthopedagoog-generalist per 1 januari 2020 is 
opgenomen in de Wet BIG, zijn alleen door de minister aangewezen postmaster opleidingen bevoegd 
om de opleiding aan te bieden. 

De reeds bestaande opleidingen tot orthopedagoog-generalist nemen het beroepscompetentieprofiel 
van de NVO als uitgangspunt voor hun opleiding. Het beroepscompetentieprofiel vormt, aanvullend op 
hetgeen het Besluit orthopedagoog-generalist regelt, de basis voor het normenkader zoals de NVO 
dat heeft vastgesteld voor de erkenning van de opleiding orthopedagoog-generalist. Dit normenkader 
vormt op zijn beurt de basis voor het toezicht- en visitatiekader voor advies aan de minister van VWS 
over aanwijzing van de opleidingen. 

Bekostiging van de opleiding tot orthopedagoog-generalist 
De universitaire opleidingen orthopedagogiek worden, net als de universitaire opleidingen psychologie, 
door de minister van OCW bekostigd. De postmasteropleidingen die leiden tot een psychologisch 
artikel 3 beroep (op dit moment de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en de opleiding tot 
psychotherapeut) en de opleidingen die leiden tot een specialisme psychologie (op dit moment de 
opleidingen tot klinisch psycholoog en de opleiding tot klinische neuropsycholoog) worden bekostigd 
door de minister van VWS. BIG-registratie leidt niet per definitie tot bekostiging.

De NVO diende begin 2020 een inhoudelijk gemotiveerde aanvraag voor bekostiging van de opleiding 
tot het BIG-registreerde beroep orthopedagoog-generalist in. De NVO acht bekostiging essentieel om 
te zorgen dat voldoende orthopedagogen-generalist worden opgeleid op de domeinen waar dat nodig 
is. De instroom in de opleidingen en signalen van werkgevers zijn indicatief voor de behoefte aan deze 
professionals, maar die behoefte vergt een systematische onderbouwing door het Capaciteitsorgaan. 
Alleen de minister van VWS kan hiertoe opdracht geven. De NVO acht bekostiging noodzakelijk om tot 
een complete beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg te komen. 

Verhouding basis-orthopedagoog – orthopedagoog-generalist
Waar een basis-orthopedagoog competent kan zijn op een bepaald deelgebied, geldt dit voor een 
orthopedagoog-generalist voor de volle breedte van het orthopedagogisch handelen en voor de brede, 
wetenschappelijke verdieping. Een orthopedagoog-generalist beschikt, in vergelijking met een basis-
orthopedagoog, over meer gespecialiseerde competenties als het gaat om diagnostiek, behandeling, 
begeleiding en kennis van (wetenschappelijk) onderzoek. Hij kan (wetenschappelijke) kennis en 
vaardigheden geïntegreerd toepassen en draagt bij aan de ontwikkeling van die kennis. Ook is een 
orthopedagoog-generalist per definitie bekwaam om een team inhoudelijk aan te sturen. Zo’n team 
kan bestaan uit beroepsopvoeders als pedagogisch medewerkers, aanpalende disciplines, ouders, 
(informele) mentoren en heel andere actoren, zoals schuldsanering en politie. Het is uiteraard geheel 
afhankelijk van de situatie hoe omvangrijk zo’n team is en uit welke actoren het bestaat.
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Taken
De wetgever stelt de orthopedagoog-generalist in staat in de jeugdhulp en in de langdurige zorg 
specifieke taken te verrichten en functies te vervullen. Zo is het aan een orthopedagoog-generalist 
om, binnen de Jeugdwet, instemmingsverklaringen voor de gesloten jeugdhulp af te geven. Een 
orthopedagoog-generalist kan onder de Wet Zorg en Dwang functioneren als Wzd-functionaris in de 
gehandicaptenzorg. In beide situaties stellen gezamenlijke beroepsgroepen aanvullende criteria door 
middel van landelijke handreikingen en richtlijnen. 

Het ligt in de rede dat een verwijzer naar een orthopedagoog-generalist verwijst bij situaties waarvan 
nog niet duidelijk is wat er precies aan de hand is, die door de aard van de problematiek of het 
groot aantal betrokken actoren complex van aard zijn en/of die coördinatie van diverse professionals 
vereisen. Het is belangrijk om bij het ‘voorportaal’ of ‘loket’ van een wijkteam een orthopedagoog-
generalist in te zetten, omdat die bij uitstek in staat is tot een zorgvuldige triage en kan bepalen welke 
situaties een eenvoudige orthopedagogische vraag betreffen óf welke situaties direct doorverwijzing 
naar meer gespecialiseerde zorg behoeven. De orthopedagoog-generalist is eveneens bij uitstek 
geschikt om de functie van regiebehandelaar in de ggz te vervullen, in het bijzonder als het gaat 
om specifieke cliëntgroepen, zoals ouders met opvoedproblemen, licht verstandelijk beperkten met 
psychische problemen en volwassenen in de GGZ of psychiatrie waar een meer systemische aanpak 
gewenst is. 

BIG-register en NVO Kwaliteitsregister orthopedagoog-generalist
Een professional die de opleiding orthopedagoog-generalist heeft afgerond kan zich per 1 januari 
2020 registreren in het BIG-register. Het NVO Kwaliteitsregister orthopedagoog-generalist 
is aanvullend op het BIG-register. Een BIG-registratie is vereist voor opname in het NVO 
Kwaliteitsregister orthopedagoog-generalist. Waar een orthopedagoog-generalist in het BIG-register 
alleen zijn vakbekwaamheid bijhoudt op basis van werkervaring, gelden voor het NVO Kwaliteitsregister 
herregistratie-eisen op het gebied van werkervaring, bij- en nascholing én intercollegiale toetsing. 

Vakbekwaamheid
De NVO ziet de orthopedagoog-generalist als een zelfstandige, vakbekwame en breed inzetbare 
professional. Ook voor de orthopedagoog-generalist geldt dat deze de grenzen van zijn 
vakbekwaamheid moet kennen en daarbinnen moet handelen. Net als basis-orthopedagogen 
ontwikkelen orthopedagogen-generalist hun vakbekwaamheid verder gedurende hun loopbaan en 
verdiepen zij zich op specifieke deelgebieden. 

Ook voor de orthopedagoog-generalist geldt dat deze in de toekomst die specifieke bekwaamheden 
kan aantonen met een portfolio dat kan worden gedestilleerd uit het NVO-Kwaliteitsregister. 
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4.3. Orthopedagoog-specialist
Op dit moment heeft de beroepenstructuur orthopedagogische zorg nog geen wettelijk erkend 
specialisme. Samen met hoogleraren orthopedagogiek, branche- en cliëntorganisaties zal worden 
onderzocht of en hoe zo’n specialisme een waardevolle rol kan vervullen. Eén van de te beantwoorden 
vragen is of de zorgbehoefte een specialisme legitimeert; evident is op voorhand dat specifieke zorg- 
en beleidsvragen nadere specialisatie van de orthopedagoog-generalist vergen. Een specialisme 
conform de Wet BIG vergt echter een toespitsing op een aspect van de individuele gezondheid; de 
mentale gezondheid is daarvan een onderdeel. Orthopedagogen-generalist richten zich op de mentale 
gezondheid van een opvoedkundig en ontwikkelingsgericht cliëntsysteem op diverse domeinen. 
Domeinspecifieke verschillen zijn er zeker; zo is in onderwijs beleidskennis belangrijk, in forensische 
pedagogiek juridische kennis, en in gehandicapten- en ouderenzorg medische kennis. Verdieping van 
vakbekwaamheid op één van die domeinen is echter niet per definitie een specialisme zoals de Wet 
BIG dat definieert. 

Gedacht wordt op dit moment aan een specialisme dat is gericht op het strategisch en beleidsmatig 
regie voeren op domein- en discipline-overstijgende veranderingsprocessen. Dit vanuit inhoudelijke 
kennis van orthopedagogische ontwikkelingsvraagstukken. 

Vraagstukken waarvoor de orthopedagoog-specialist toegerust zou kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld:

• integraal (verander)management in zorg- en onderwijsinstellingen; 

• kwaliteitsbeleid van instellingen of zorgketens die zijn gericht zijn op ontwikkelings- en 
opvoedingsvraagstukken; 

• doordenking, ontwikkeling en coördinatie van oplossingen van maatschappelijke opvoedings- en 
ontwikkelingsvraagstukken op lokaal, regionaal of landelijk niveau.

Een orthopedagoog-specialist zal dit doen vanuit kennis van de specifieke cliëntvraag en een visie op 
hoe daaraan door professionals in de organisatie tegemoet kan worden gekomen. 

  
 Orthopedagoog-
specialist

 Orthopedagoog-
generalist

 Basis-
orthopedagoog

Figuur: orthopedagoog-specialist in de beroepenstructuur
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4.4. Getalsmatige verhoudingen 
In aantallen zijn er op dit moment aanzienlijk meer basis-orthopedagogen dan orthopedagogen-
generalist; de verhouding is ongeveer 3:1. De praktijk heeft behoefte aan zowel basis-orthopedagogen 
als orthopedagogen-generalist, maar de verhouding waarin, is als gevolg van het ontbreken van 
systematisch arbeidsmarktonderzoek, onbekend. Niet alle basis-orthopedagogen zullen de noodzaak 
zien of de ambitie hebben om door te groeien naar orthopedagoog-generalist. Dat hoeft ook niet 
per se, als zij als basis-orthopedagogen hun beroep conform de grenzen van hun vakbekwaamheid 
kunnen uitoefenen. Wel zal het voor meer basis-orthopedagogen en hun werkgevers aantrekkelijker 
worden om door te groeien als de opleiding tot orthopedagoog-generalist bekostigd wordt. 

De verwachting is dat het aantal orthopedagogen-generalist zal groeien, nu het beroep is opgenomen 
in de Wet BIG. De huidige verhouding tussen het aantal basis-orthopedagogen en orthopedagogen-
generalist is niet indicatief; voorheen kozen veel werkgevers en professionals voor de opleiding 
gezondheidszorgpsycholoog, uitsluitend vanwege de BIG-registratie. Alleen al bij de NVO zijn zo’n 800 
gezondheidszorgpsychologen en 100 klinisch psychologen lid, omdat zij zich eigenlijk pedagoog voelen.    

Het is aannemelijk dat de praktijk getalsmatig minder behoefte zal hebben aan orthopedagogen-
specialist dan aan orthopedagogen-generalist. 

  

Figuur: Opbouw orthopedagogische beroepenstructuur

NB. Tussen de opleidingen is een directe instroom mogelijk, maar ook een tijdspanne van jaren. 
Na het afronden van de opleiding houdt de orthopedagoog op elk niveau zijn vakbekwaamheid bij, 
ontwikkelt die verder, werkt volgens de professionele standaard en neemt daarbij de grenzen van zijn 
vakbekwaamheid in acht.

orthopedagoog-specialist 

orthopedagoog-generalist

basis-orthopedagoog
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5. Orthopedagogisch diagnostisch 
onderzoek, begeleiding en 
behandeling
Orthopedagogen passen een breed spectrum aan interventies en methoden toe, waarbij zij altijd het 
cliëntsysteem als geheel betrekken. Denk aan diagnostiek en behandeling van leerstoornissen als 
dyslexie of van moeilijk verstaanbaar gedrag bij cliënten met een verstandelijke beperking. In situaties 
waarin veiligheid in het geding is, zijn specifieke vormen van onderzoek en interventie nodig, waarbij 
ook juridische kennis en kennis van het rechtssysteem belangrijk zijn. In de gehandicaptenzorg is 
begeleiding en behandeling nodig, bijvoorbeeld om (effecten van) overvraging te voorkomen of om 
kwaliteit van leven te realiseren. Zowel in de jeugdhulp als in de gehandicaptenzorg wordt gestreefd 
naar het voorkomen of zo snel mogelijk afschalen van onvrijwillige zorg. Ook dat vergt diagnostisch 
onderzoek en het opstellen van specifieke behandelplannen. In al deze situaties vindt de NVO bewezen 
effectieve interventies essentieel.  

Orthopedagogische diagnostiek betreft de diagnostiek ten aanzien van de zorgvrager en zijn 
opvoedings- en ontwikkelingscontext; die diagnostiek omvat psychodiagnostiek, maar valt daarmee 
niet samen. Het gaat om het vormen van een compleet diagnostisch beeld en is gericht op 
verandering, op het opheffen van stagnaties en het scheppen van kansen binnen de opvoedings- en 
ontwikkelingssituatie.  Orthopedagogische diagnostiek en hulpverlening (behandeling en begeleiding) 
vormen een geïntegreerd geheel, waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan de aansluiting tussen 
diagnostiek en behandeling/begeleiding, maar ook aan de aansluiting tussen het perspectief van de 
cliënt en het perspectief van die cliënt volgens de orthopedagoog. Hulpverlening kan ook aanleiding 
zijn voor (nieuw) diagnostisch onderzoek.

Gegeven het brede palet aan orthopedagogische interventies kan een systeem van diagnostisch 
onderzoek, begeleiding en behandeling in de beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg niet 
worden beperkt tot alleen therapieën als aantekeningen van vakbekwaamheid. Daar waar het wel 
relevant is om therapieën toe te passen -en dat geldt onverlet voor veel orthopedagogische situaties-  
maakt de NVO onderscheid tussen individueel gerichte therapieën (zoals cognitieve gedragstherapie 
en EMDR) en systeemgerichte therapieën. Omdat de NVO basis-orthopedagogen als vakbekwame 
professionals ziet, sluit de NVO, na het volgen van de noodzakelijke opleidingen hiervoor, de toepassing 
van therapieën door hen niet uit. Mits uiteraard de betreffende opleidingen instroom van universitair 
master opgeleide basis-orthopedagogen toelaat.

Kenmerkend voor een professional is zijn beroepsmatige opleiding en niet zijn scholing in een 
bepaalde therapie. Een orthopedagoog kán een bepaalde therapie toepassen, als hij daartoe 
adequaat is opgeleid en de vakbekwaamheid aantoonbaar en conform de eisen van de betreffende 
wetenschappelijke vereniging bijhoudt. Het is, voor de duiding van het beroep, echter belangrijk dat hij 
zichzelf primair orthopedagoog blijft noemen. In de toekomst zullen naar verwachting maatschappelijk 
herkenbare aantekeningen ontstaan die vakbekwaamheid op gebied van een bepaalde therapie 
aanduiden. Die kan een orthopedagoog dan ook toevoegen voor die therapieën waarin deze zich heeft 
bekwaamd. 

Het is wenselijk om te onderzoeken of en hoe binnen de NVO-Kwaliteitsregisters een breder systeem 
kan worden ontwikkeld, dat naast therapieën veel voorkomende pedagogische interventies duidt. 
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6. Consequenties voor de 
opleidingsstructuur
De NVO ziet, zoals aangegeven in paragraaf 4.1, basis-orthopedagogen als vakbekwame 
professionals, wanneer zij handelen binnen de grenzen van hun vakbekwaamheid en wanneer zij 
die vakbekwaamheid systematisch bijhouden. Uit de vraag op de arbeidsmarkt, uit onderzoeken 
op specifieke domeinen en uit publicaties kan worden afgeleid dat er behoefte aan hen is, zij het 
dat systematisch arbeidsmarktonderzoek naar de kwantitatieve behoefte aan en inzet van basis-
orthopedagogen wenselijk is. Daarom is er voor de NVO geen aanleiding om als beroepsgroep te 
pleiten voor een directe verplichte aansluiting tussen de master- en de postmasteropleiding. Dat 
neemt niet weg dat signalen uit alle domeinen over toenemende complexiteit van zorgbehoeften wel 
aanleiding zijn voor een risicoanalyse: wat is nodig om te borgen dat orthopedagogen van alle niveaus 
over voldoende competenties blijven beschikken om op de veranderde complexiteit in te spelen? 

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Zowel voor de universitaire als voor de postmasteropleiding ontbreekt een systematische 
arbeidsmarktanalyse. Ontwikkeling en uitvoering van zo’n analyse is voor de beroepsgroep te kostbaar 
en te gecompliceerd. Het is wenselijk dat hierin van overheidswege wordt voorzien.

Bekostiging van de opleiding tot orthopedagoog-generalist is noodzakelijk, zowel om inhoudelijke 
redenen als om te komen tot een complete beroepenstructuur. Daarvoor is een raming door het 
Capaciteitsorgaan noodzakelijk. 
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7. Samenvatting en conclusies
Met de ontwikkeling en vaststelling van de beroepscompetentieprofielen, de doorontwikkeling van de 
NVO-Kwaliteitsregisters en de opname van de orthopedagoog-generalist in de Wet BIG is een stevig 
fundament gelegd voor de kwaliteit van de unieke beroepsuitoefening van orthopedagogen. Op dit 
fundament wil de NVO voortbouwen.

1. Voor cliënten, verwijzers en voor werkgevers moet duidelijk zijn voor welke zorgvragen zij bij 
een orthopedagoog terecht kunnen. De NVO acht het wenselijk om voor cliënten, verwijzers en 
werkgevers een ‘handleiding’ of ‘verwijskaart’ te ontwikkelen over waarvoor een orthopedagoog 
inzetbaar is, inclusief een beschrijving van hoe orthopedagogen via de NVO-Kwaliteitsregisters 
specifieke vakbekwaamheid kunnen aantonen en een globale duiding van niveaus in relatie tot 
zorgvragen en zorgbehoefte. 

2. Een cliënt, verwijzer of werkgever kan dan beter dan nu het geval is, kiezen voor welke 
orthopedagogische zorgvraag hij terecht kan bij een basis-orthopedagoog, bij een orthopedagoog-
generalist of, in de toekomst, eventueel bij een orthopedagoog-specialist. De NVO denkt in termen 
van “Wie kán wat?’ als basis voor een passende systematiek, uitgaande van competenties en 
aantoonbare deskundigheden, die alle geledingen binnen de beroepenstructuur in positie brengt 
om bij hun vakbekwaamheidsniveau passende orthopedagogische hulp te bieden. 
Voor net beginnende basis-orthopedagogen moet standaard worden geborgd dat ze de eerste 
jaren werkbegeleiding krijgen en aanspraak kunnen maken op supervisie. Dit vergt afspraken met 
werkgevers en een vertaling in het NVO-Kwaliteitsregister basis-orthopedagoog. 
Duiding, ordening en registratie van deskundigheid op het gebied van veel voorkomende 
orthopedagogische interventies en vraagstukken, inclusief therapieën, in de NVO-Kwaliteitsregisters 
kan een middel zijn om het inzetten van professionals op basis van ‘Wie kán wat?’ te 
operationaliseren.

3. De signalen over toenemende complexiteit op alle domeinen waar orthopedagogen werken  
vergen een risicoanalyse: hoe borgen we dat orthopedagogen voldoende zijn toegerust voor die 
toenemende complexiteit? Wat zijn de consequenties van die toenemende complexiteit voor de 
universitaire en postmasteropleidingen, de ontwikkeling gedurende de beroepsloopbaan en voor 
de vraag wie wanneer waarvoor voldoende is toegerust?   

4. Onnodige administratieve lasten voor professionals moeten worden voorkomen. Daarom 
is het belangrijk om met aanpalende beroepsgroepen, wetenschappelijke verenigingen en 
met registerorganisaties af te spreken hoe we de administratieve lasten voor registratie op 
verschillende plekken voor professionals kunnen minimaliseren.

5. Inhoudelijke verkenning naar de maatschappelijke behoefte aan een orthopedagoog-specialist 
met werkgevers, cliëntgroepen en opleidingen is noodzakelijk. Op grond van die verkenning kan 
de NVO een beroepscompetentieprofiel ontwikkelen. Als de NVO besluit tot het op- en vaststellen 
van een beroepscompetentieprofiel voor een specialisme orthopedagogiek, zal zij vervolgens alle 
noodzakelijke stappen ondernemen om te komen tot een wettelijk erkend specialisme.

6. Bekostiging van de opleiding tot orthopedagoog-generalist is noodzakelijk om ook in de toekomst 
voldoende orthopedagogen-generalist op te leiden. Dit vergt van de minister van VWS dat hij de 
daartoe noodzakelijke stappen zo snel mogelijk zet. 

7. Opname van de orthopedagoog-generalist in het Kwaliteitsstatuut is noodzakelijk om te zorgen dat 
dat de orthopedagoog-generalist in de volwassen-ggz als regiebehandelaar kan functioneren. 

8. Systematisch arbeidsmarktonderzoek van overheidswege naar de behoefte aan orthopedagogische 
deskundigheid op alle niveaus is wenselijk.
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8. Financiële consequenties
De NVO en de opleidingen tot orthopedagoog-generalist hebben tot nu toe de kosten voor 
ontwikkeling van de orthopedagogische beroepenstructuur en van de betreffende opleidingen zelf 
opgebracht.

De beoogde doorontwikkeling naar een complete beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg 
vergt echter financiële steun van overheidswege. Bekostiging van opleidingsplaatsen orthopedagoog-
generalist en systematisch arbeidsmarktonderzoek vergen een structurele bekostiging. Als supervisie 
en/of werkbegeleiding voor net startende basisorthopedagogen politiek en maatschappelijk wenselijk 
wordt geacht, is bekostiging ook daarvan wenselijk.  

Onlangs liet de coronacrisis zien hoe belangrijk een palet aan orthopedagogisch interventies, variërend 
van preventief advies tot aan intensieve specialistische ondersteuning en begeleiding aan o.a. gezinnen 
met opvoedvraagstukken, personen in de gehandicaptenzorg en aan personen met psychische- of 
gedragsproblematiek is.

De NVO wil komen tot een duiding van de diverse orthopedagogische interventies, náást therapieën. 
Dat is noodzakelijk om te komen tot een eenduidige registratie in de NVO-Kwaliteitsregisters en voor 
eenduidige, door de beroepsgroep gelegitimeerde portfolio’s. Die ervaringen van de coronacrisis neemt 
de NVO mee in de ontwikkeling van deze duiding. De NVO ontwikkelt graag een projectvoorstel om te 
komen tot een dergelijke systematiek. 

De wijze waarop in de beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg wordt ingespeeld op zich 
voortdurend ontwikkelende maatschappelijke behoeften, met beroepscompetentieprofielen en 
Kwaliteitsregisters die de beroepsgroep zelf ontwikkelt en bekostigt, blijkt buitengewoon efficiënt en 
doelmatig. 
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Eindnoten
1.  Door de inhoudelijke complexiteit en kennisintensiteit is het noodzakelijk dat onze organisaties 

een groot aantal gedragswetenschappers op academisch en postacademisch kunnen inzetten.’ 
Zonder twijfel voor het kind; een gemeenschappelijke visie van de Gecertificeerde instellingen 
(Jeugdbescherming), oktober 2019, p. 23.

2. Een verkennend onderzoek in opdracht van NIP, NVO en FBZ is vrijwel afgerond, maar dit brengt 
vooral het aanbod aan universitaire masters in beeld en naar welke functies-op-niveau zij binnen 
korte tijd na het afronden van hun studie doorstromen. Er is geen onderzoek naar de vraag naar 
universitair opgeleide masters. Ook doet het Capaciteitsorgaan nog geen onderzoek naar de 
behoefte aan orthopedagogen-generalist, omdat dit onderzoek alleen gebeurt in het kader van 
bekostiging van de opleidingen.  

3. Het CanMeds Model is afkomstig van de Canadese methodiek om opleiding en bij- en nascholing 
voor zorgverleners te kwalificeren in termen van zeven competentiegebieden. CanMeds is een 
samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists.

4. NVO beroepscompetentieprofiel basis-orthopedagoog. 
NVO beroepscompetentieprofiel orthopedagoog-generalist.

5. Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (2018).  
Professionele verantwoordelijkheid, bekwaamheid en bevoegdheid.

6. Dit is het aantal op moment van opstellen van dit document, d.d. mei 2020. Zie de website van de 
NVO voor het meest actuele overzicht: https://www.nvo.nl/accreditatie/overzicht-geaccrediteerde-
masteropleidingen.aspx.

7. In de jeugdhulp kunnen orthopedagogen hun vakbekwaamheid ook bijhouden via het SKJ-register. 

8. Besluit van 1 oktober 2019, houdende regels inzake de opleiding tot orthopedagoog-generalist’, 
gepubliceerd in het Staatsblad op 17 oktober 2019. 
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