De OrthopedagoogGeneralist is een bijzondere
specialist met een brede blik
op het gebied van kinderen
en jongeren

De OrthopedagoogGeneralist

Waar werkt de
OrthopedagoogGeneralist?

Een Orthopedagoog-Generalist (OG) is een
hoog opgeleide professional die advies,
begeleiding en behandeling biedt aan
kinderen en jongeren met problemen op het
gebied van ontwikkeling en opvoeding.

Een Orthopedagoog-Generalist werkt niet
alleen met kinderen, maar ook in de zorg
voor mensen met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking en met volwassenen
die niet zelfstandig beslissingen kunnen
nemen.

Het kan gaan om heel uiteenlopende zaken
zoals gedrags- en leerproblemen en om alle
andere hindernissen die het een kind en
jongere lastig maken om goed mee te doen
in de samenleving en zich gelukkig te voelen.
Alhoewel het in de eerste plaats om het kind
gaat, richt de Orthopedagoog-Generalist zich
nadrukkelijk ook op ouders en verzorgers,
familie en vrienden, en alle anderen in de
omgeving van het kind of de jongere. Hij (of
zij) kijkt dus voor zij (of haar) beoordeling van
de problemen en voor het aandragen van
oplossingen naar de hele opvoedingssituatie.

Daarnaast werkt de OrthopedagoogGeneralist op allerlei terreinen: onderwijs,
jeugdzorg, jeugd-ggz, bij onderzoeken en
instellingen van justitie en zelfstandige
adviesbureaus.
Door zijn brede visie en kennis kan hij in
teamverband het diagnostisch onderzoek en
de behandeling door andere professionals
beoordelen en interpreteren. De
Orthopedagoog-Generalist is vaak te vinden
als leidinggevende of coördinator in de zorg
voor kinderen en jongeren.
In het nieuwe stelsel voor de jeugdzorg
is hij verantwoordelijk voor zowel het
vroegtijdig signaleren van problemen en het
preventief behandelen en de toegang tot
gespecialiseerde zorg.

Hoe werkt de
OrthopedagoogGeneralist?

Samenwerking
met andere
hulpverleners

De Orthopedagoog-Generalist kan onderzoek
doen om er achter te komen met welke
problemen kinderen en ouders kampen en
wat daarvan de oorzaken zijn. Ook is hij
bevoegd om diagnoses te stellen en kan er
een plan voor begeleiding en behandeling
opgesteld worden.

Bij de behandeling betrekt de O
 rtho
pedagoog-Generalist ook begeleiders,
leraren, andere hulpverleners, familie en/
of vrienden. Hij geeft hen adviezen over
de begeleiding en over therapeutische
handelingen die zij zelf kunnen verrichten.

Daarbij werkt de Orthopedagoog-Generalist
toe naar een oplossing. Hij gaat uit van wat
een kind of jongere en zijn omgeving wél kan
en hoe ze zich zo snel mogelijk zelf kunnen
redden.
Kenmerkend voor een OrthopedagoogGeneralist is dat hij zijn acties altijd zo goed
mogelijk afstemt met ouders en andere
opvoeders. Hij is helder over wat hij zal doen
en wat hij wil bereiken.

Hij kan daarbij de regie voeren zodat een
kind of jongere met een samenhangend plan
voor behandeling krijgt, in plaats van allerlei
deelplannen van verschillende hulpverleners.
Dat geldt ook voor die situaties waarin
crisisinterventie nodig is.
De Orthopedagoog-Generalist kan
beginnende gedragsproblemen vroegtijdig
signaleren en daarover een goed advies
geven. Daardoor zal de latere vraag naar
zwaardere psychiatrische diagnostiek en
hulpverlening afnemen. Dit maakt het stelsel
effectiever, duurzamer en betaalbaarder.

Vakbekwaamheid
en aansprakelijkheid

Voor iemand zich OrthopedagoogGeneralist mag noemen moet hij na een
studie pedagogiek aan de universiteit bijna
drieduizend uur werkervaring hebben
opgedaan en een aanvullende studie van
zeker twee jaar met succes hebben afgerond.
Tijdens die studie wordt er bijna honderd uur
besteed aan supervisie. Daarbij kijkt hij samen
met een supervisor kritisch naar hoe hij in
zijn werk behandelingen toepast en hoe hij
met vragen, problemen en cliënten omgaat.
Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan hij
zich registreren als NVO OrthopedagoogGeneralist. Als lid van de beroepsvereniging
moet hij zich houden aan de beroepscode van
de NVO, waarin onder andere regels staan
over de kwaliteit van de beroepsuitoefening
en het omgaan met cliënten en vertrouwelijke
informatie. De beroepscode is voor iedereen te
lezen op: www.nvo.nl.

Contact met een
OrthopedagoogGeneralist
Meer informatie vindt u op:
www.nvo.nl.
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