de NVO-Pedagoog...
uw expert in opvoed- en afhankelijkheidsrelaties

...richt zich op de
opvoedingsrelatie

...levert kwaliteit
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NVO-pedagogen staan voor de kwaliteit
van het vak. Als NVO-lid vallen zij onder
de beroepscode en het tuchtrecht. Ze
zijn universitair opgeleid.
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De (ortho)pedagoog is primair gericht
op opvoeding en ontwikkeling. Dat kan
in direct contact met kinderen of juist
gericht op ouders en andere opvoeders.

...stelt het kind centraal
Het belang van het kind staat boven
alles. Het begrip “kind” moet ruim
gezien worden: het gaat hier om
kinderen, jongeren of volwassenen
die zich in een afhankelijkheidsrelatie
bevinden.
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...werkt in dialoog

...focust op ontwikkeling

Pedagogen ontwikkelen in een
open dialoog met kinderen en hun
omgeving een analyse van de situatie
en een gezamenlijk perspectief. Of
het nu om eenmalige praktische
adviezen gaat of om een ingrijpende
interventie.

De pedagoog richt zich op de
ontwikkeling van kinderen, jongeren
en mensen met een beperking
zodat zij optimaal deelnemen aan
de samenleving. Een ‘normale’
opvoedrelatie is essentieel.
Pedagogen helpen daarom ouders,
verzorgers, docenten en begeleiders
de opvoedrelatie te verbeteren of te
herstellen.

...werkt op
wetenschappelijke basis
Pedagogen zijn op de hoogte van
recente wetenschappelijke inzichten,
verzamelen kennis, doen onderzoek,
ontwikkelen zelf nieuwe kennis én
brengen die kennis in de praktijk.

...kijkt altijd naar de context
...verbindt
Verbinden is de pedagoog op het lijf
geschreven. In de opvoeding komen
diverse werelden van een kind samen.
De pedagoog schakelt, werkt in multidisciplinaire teams, coördineert, zoekt
ketenpartners op en verwijst indien nodig
door.

NVO-pedagogen en orthopedagogen
kijken altijd naar de context zoals school,
thuis, het wijkteam, de huisarts, of
de sportvereniging. Zij betrekken de
mensen in de directe omgeving van
degene die hulp krijgt.
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Samen met de NVO-pedagoog

