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Betreft: Update omtrent IFIC-functieclassificatie 

 

 

Afgelopen periode stonden we vanuit de VVO niet stil in het IFIC-verhaal. Graag geven we een 

update. 

 

De VVO is van mening dat er een lacune bestaat in de IFIC-functieclassificatie. Uiteraard omdat 

de functie orthopedagoog ontbrekend is, maar evenzeer omdat de functies die ons beroep deels 

kunnen beschrijven zeer beperkt zijn. De functie ‘psycholoog 5070’ en de functie ‘therapeutisch 

coördinator 4040’ zijn praktisch de enige bruikbare functies voor psychologen en 

orthopedagogen. Bij gebrek aan een andere functie werden veel orthopedagogen in een van 

deze functies of in een hybride functie van de twee ingedeeld. In het beste geval heb je als 

orthopedagoog een ontbrekende functie toegewezen gekregen. 

 

De VVO blijft bij IFIC pleiten om, in de eerste plaats, een of meerdere functies te voorzien waarin 

orthopedagogen werkzaam in ziekenhuizen, zich in kunnen vinden. Orthopedagogen vervullen 

in een ziekenhuis vaak een gelijkaardige functie als een psycholoog, met eigen accenten 

uiteraard. De VVO vindt dat er in het algemeen een gedifferentieerder aanbod zou moeten zijn 

voor onze functies in een ziekenhuis. Daarom is de VVO een samenwerking opgestart met de 

VVPAZ, De Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen. 

Onderstaande acties werden ondernomen vanuit de VVO, al dan niet in samenwerking met de 

VVPAZ: 

 

Er werd een werkgroep opgericht binnen VVO van geëngageerde orthopedagogen die wilden 

nadenken over deze situatie. Deze werkgroep werkte een voorstel uit voor intern beroep. Dit 

voorstel zal deze week op de website verschijnen. Als orthopedagoog, werkend in een 

ziekenhuis, kan je dit voorstel gebruiken en aanpassen aan je eigen persoonlijke situatie. 

 

De Raad van Bestuur nam contact op met IFIC en we blijven in communicatie om ons beroep 

kenbaar te maken. 

IFIC zelf heeft aangegeven meer kennis te willen vergaren over ons beroep. Zij wensen daarom 

zoveel mogelijk loonsimulaties te ontvangen. Zij vragen dan ook om een geanonimiseerde 

loonsimulatie naar hen door te sturen. Bovendien vragen zij, aan degenen die intern in beroep 

gaan, om een kopie van hun intern beroep ook rechtstreeks op te sturen naar hen. De reden 

hiervoor is dat zij, mede op basis van deze interne beroepen, aan dossieropbouw kunnen doen. 

 

In samenwerking met de VVPAZ stellen we een uitgebreid dossier op i.v.m. de zorgzwaarte van 

ons beroep. De VVPAZ heeft daarvoor een document opgesteld dat gebaseerd is op de criteria 

waarvan IFIC vertrekt om de functies op te bouwen. Als VVO hebben we afgesproken samen te 

werken met de VVPAZ om een uitgebreid dossier te kunnen samenstellen. Daarom vragen we 

aan alle orthopedagogen werkzaam binnen de ziekenhuissector om dit document in te vullen. 
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Dit kan via onderstaande link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWFSSadjaLzimrOO74jcBOjm7UCSmvrSVzbPgsSc

g0JQKbQQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 

De vragen zijn oorspronkelijk opgesteld voor psychologen, maar als je voor jezelf het woord 

psycholoog vervangt door orthopedagoog is de situatie uiteraard ook toepasbaar op ons. Het 

zijn open vragen. Je antwoord hoeft niet volledig te zijn. Wel is het belangrijk om dit in te 

vullen en kort de specificiteit van je eigen functie te verwoorden. Op die manier kunnen we 

aantonen dat orthopedagogen en psychologen in ziekenhuizen een veel uitgebreider 

takenpakket hebben dan hetgeen tot nog toe omschreven is in IFIC. Belangrijk hierbij is om je 

antwoord steeds te starten met de letter O. Op die manier zien we welke antwoorden van de 

orthopedagogen komen. 

 

Als afsluiting nog een samenvatting van de mogelijke stappen die je als ortho kan 

ondernemen. 

- Uiteraard hoef je niets te ondernemen wanneer je akkoord bent met je toegewezen 

functie en loon. 

- Indien dit niet het geval is, ga je niet akkoord en ga je ook in intern beroep binnen je 

eigen organisatie. Dit intern beroep kan je baseren op het voorstel dat op de website 

van de VVO zal verschijnen. Pas het aan aan je eigen situatie en dien je intern beroep 

in bij de procesverantwoordelijke IFIC van je organisatie. Best is je te verzekeren van 

ontvangst via een soort ontvangstbewijs. 

- Stuur een kopie van je intern beroep aan IFIC, alsook een geanonimiseerde versie van 

je loonsimulatie. 

 

 

VVO is een groeiende beroepsorganisatie. Op elk domein voelen we dat de macht van het 

getal meespeelt. Vandaar dat we opnieuw een oproep doen om je collega’s orthopedagogen 

aan te sporen lid te worden van de VVO. Op die manier kunnen we de belangen van alle 

ortho’s in het werkveld zo goed mogelijk blijven dienen. Samen staan we immers sterker. 
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